
журна

листи

гражд

ани
НПО Други

1 2 4 5 6 7 8 9 10

ОИК-6-1 от 

15.01.2020г.

Относно извършена 

проверка от служители на 

РИОСВ-Плевен на 

14.01.2020г. Във завод за 

преработка и 

производство на 

тоалетна хартия, 

собственост на "Клеърс" 

ЕООД, с.Черковица, на 

хартиен носител. v

Решение 

№1 от 

17.01.2020г

ОИК-6-2 от 

17.01.2020г.

Относно извършена 

проверка от служители на 

РИОСВ-Плевен, във завод 

за преработка и 

производство на 

тоалетна хартия, 

собственост на "Клеърс" 

ЕООД, с.Черковица, по 

електронен път v

Решение 

№1 от 

17.01.2020г

ОИК-6-3 от 

22.01.2020г.

Относно попада ли имот 

№ 43058.373.19, 

землището на с.Торос, 

общ.Луковит в Натура 

2000, ЗЗ и ЗТ, на хартиен 

носител v

Решение 

№3 от 

28.01.2020г

ОИК-6-4 от 

11.02.2020г.

Относно попада ли имоти 

№ 06495.145.43, 

землището на 

с.Брестовец, 

№05921.81.34, 

№05921.73.23, земл. на 

с.Бохот в Натура 2000, ЗЗ 

и ЗТ, на хартиен носител v

Решение 

№4 от 

18.02.2020г

ОИК-6-5 от 

11.02.2020г.

Списък на процедираните 

по реда на ЗБР и ЗООС, 

инвестиционни 

предложения/планове, 

програми и проекти, за 

коино са издадени решения 

на РИОСВ-Плевен; 

информация закрайни 

документи по реда на 

ЗООС, по електронен път v

ОИК-6-6 от 

14.02.2020г.

Има ли складирани с цел 

съхранение или 

преработка на 

териоторията на община 

Червен бряг отпадъци, 

внесени от други държави 

с цел съхранение или 

преработка за в бъдеще, 

ако има къде са тези 

места и кои са фирмите, 

занимаващи се с тази 

дейност, по електронен 

път v

Решение 

№6 от 

26.02.2020г

Друго

Регистър на заявленията за достъп до информация, 

постъпили в РИОСВ – Плевен през 2020 г.                                                                          

Заявление №
Вид на исканата 

информация

Заявител                                    

3
Решение за 

предоставян

е на достъп 

до (в т. ч. 

частичен) 

информация

Решение за 

отказ за 

предоставя

не на 

достъп до 

информаци

я

Мотиви 

за отказа

Решение за 

предоставя

не на 

информаци

я за 

повторно 

използване

Решение за 

отказ за 

предоставя

не на 

информаци

я за 

повторно 

използване

Обжалван

е



ОИК-6-7 от 

17.02.2020г.

Актуализиран списък за 

2019г. На категориите 

информация, подлежаща 

на публикуванев интернет 

за сферата на дейност на 

ръководената 

администрация, както и 

формите в които е 

достъпна, по електронен 

път v

ОИК-6-8 от 

27.02.2020г.

Относно попадат ли 

имоти № 73359.260.27 и 

№733.9.260.29, землището 

на гр.Тръстеник, 

общ.Долна Митрополия в 

Натура 2000, ЗЗ и ЗТ, на 

хартиен носител v

Решение 

№8 от 

12.03.2020г

ОИК-6-9 от 

10.03.2020г.

Информация, относно 

попадат ли имоти № 

37856.231.42 и 

№37856.231.43, 

№37856.231.44, 

№37856.231.45, 

землището на с.Коиловци, 

общ.Плевен в Натура 

2000, ЗЗ и ЗТ, на хартиен 

носител v

Решение 

№9 от 

17.03.2020г

ОИК-6-10 от 

10.03.2020г.

Информация, относно 

билкозаготвителните 

пунктове в района на 

РИОСВ-Плевен, като 

посочите наименование на 

пункта, населено място и 

контакт по електронен 

път. v

Решение 

№10 от 

17.03.2020г

ОИК-6-11 от 

24.04.2020г.

Информация, относно кои 

от имотите, които 

обработва, чрез "Цоло 

Цолов 67" ЕООД, попадат 

в "Натура 2000", ЗЗ и ЗТ. v

Решение 

№11 от 

08.05.2020г

ОИК-6-12 от 

08.05.2020г.

Информация, относно 

адресите на пунктове за 

събиране и изкупуване на 

охлюви в гр.Плевен и 

с.Брестовец v

Решение 

№12 от 

13.05.2020г

ОИК-6-13 от 

08.05.2020г.

Относно попадат ли 

имоти № 53089.506.1 , 

№53089.506.11 и , 

№53089.506.12 в  

землището на с.Обнова, 

общ.Левски, обл.Плевен в 

Натура 2000, ЗЗ и ЗТ, на 

хартиен носител v

Решение 

№13 от 

13.05.2020г

ОИК-6-14 от 

08.05.2020г.

Информация, относно 

дали имот № 013015 в 

землището на с.Беленци, 

попада в защитена зона v

Решение 

№14 от 

21.05.2020г



ОИК-6-15 от 

19.05.2020г.

Информация, относно 

имотите 1503.109.84, 

15703.109.81, 

15703.109.120, че не 

попадат във защитена 

зона. v

Решение 

№15 от 

22.05.2020г

ОИК-6-16 от 

26.05.2020г.

Информация, относно 

попада ли имот с 

идентификатор № 

24308.73.3, находящ се в 

землището на с.Дъбован, 

общ.Гулянци, обл.Плевен в 

"Натура 2000", ЗЗ и ЗТ. v

Решение 

№16 от 

04.06.2020г

.

ОИК-6-17 от 

26.05.2020г.

Информация, относно 

попада ли имот с 

идентификатор № 

00744.401.8, находящ се в 

землището на с.Асеново, 

общ.Никопол, обл.Плевен в 

"Натура 2000", ЗЗ и ЗТ. v

Решение 

№17 от 

04.06.2020г

.

ОИК-6-18 от 

03.06.2020г.

Информация, относно 

попада ли УПИ III -1813 

кв., находящ се в 

землището на с.Асеново, 

общ.Никопол, обл.Плевен в 

"Натура 2000", ЗЗ и ЗТ. v

Решение 

№18 от 

15.06.2020г

.

ОИК-6-19 от 

07.07.2020г.

Информация, относно 1. В 

притежаваната от мен 

земя има ли участък, 

които влиза в раздел ЗТ и 

какво следва от това? 2. 

Може ли да се засее с 

житна или друга 

култура? 3. Какъв е 

статутът на имота и как 

може да бъде в стопански 

оборот в съотвествие с 

екологичните условия? v

Решение 

№19 от 

13.07.2020г

.

ОИК-6-20 от 

06.07.2020г.

1.      Предоставяне на

информация, относно

кой е потенциалния

инвеститор, 

предоставил ли е

изисканата от Вас

допълнителна 

информация, изготвя ли

се оценка за

въздействието на

околната среда в случай

на изграждането на

упоменатата 

инсталация по

Уведомление за

инвестиционно 

предложение с

вх.№148/13.01.2020г. на

РИОСВ-Плевен. 

Инвеститора получил

ли е разрешение за

изграждане на

инсталациите от

РИОСВ и ако не – в v

Решение 

№20 от 

15.07.2020г

.



ОИК-6-21 от 

20.07.2020г.

1.     Попадат ли имоти с

идентификатори 

05921.193.2, 

05921.193.3, 

05921.193.4, 

05921.193.5, 

05921.193.7, 

05921.193.8, 

05921.193.9, 

05921.193.10, 

05921.193.11, 

05921.193.12, 

05921.193.13, 

05921.193.14, 

05921.193.15, 

05921.193.16, находящи

се в землището на

с.Бохот, общ.Плевен,

обл.Плевен в „Натура

2000“, ЗЗ и ЗТ.    v

Решение 

№21 от 

28.07.2020г

.

ОИК-6-22 от 

23.07.2020г.

1.      Предприети ли са

мерки за привеждане на

„Програма за

намаляване на нивата

на замърсителите и за

достигане на нормите

за качество на

атмосферния въздух

(КАВ) на територията

на гр.Плевен по

показателите фини

прахови частици с

размер до ФПЧ10 и

полициклични ароматни

въглеводороди (ПАВ)“ в

съотвествие с чл.27,

ал.5 на ЗЧАВ

съответно с параграф 2

на чл.23, ал.1 от

Директива 2008/50/ЕО?

Ако да, моля да

посочите какви са

мерките (например

изготвяне на проект за 
v

Решение 

№22 от 

29.07.2020г

.

ОИК-6-23 от 

31.07.2020г.

1.      Попада ли имот с

идентификатор 

53583.79.65, находящ се

в землището на

с.Опанец, общ.Плевен,

обл.Плевен в „Натура

2000“, ЗЗ и ЗТ.    
v

Решение 

№23 от 

11.08.2020г

.

ОИК-6-24 от 

16.09.2020г.

1.      Попада ли имот с

идентификатор 

55765.313.15, находящ

се в землището на

с.Пелишат, общ.Плевен,

обл.Плевен в „Натура

2000“, ЗЗ и ЗТ.    

v

Решение 

№24 от 

25.09.2020г

.

ОИК-6-25 от 

18.09.2020г.

1.      Попада ли имот с

идентификатор 

24308.73.3, находящ се в

землището на

с.Дъбован, общ.Гулянци,

обл.Плевен в „Натура

2000“, ЗЗ и ЗТ.    

v

Решение 

№25 от 

25.09.2020г

.



ОИК-6-26 от 

23.09.2020г.

1.      Попада ли имот с

идентификатор 

24308.73.3, находящ се в

землището на

с.Дъбован, общ.Гулянци,

обл.Плевен в „Натура

2000“, ЗЗ и ЗТ.    

v

Решение 

№26 от 

29.09.2020г

.

ОИК-6-27 от 

28.09.2020г.

1.     Попадат ли имоти с

идентификатори 

05921.206.2, 

05921.206.3,05921.206.4, 

05921.206.3, 

05921.206.5, 

05921.206.6, 

05921.206.7,  

05921.206.8, 

05921.206.10, 

05921.206.11, v

Решение 

№27 от 

09.10.2020г

.

ОИК-6-28 от 

29.09.2020г.

Информация, относно 1. 

Данни за управление 

качествотона 

атмосферния въздух-

пунктове за наблюдение, 

нива на емисии на 

основните замърсители, 

констатирани 

нарушения;2. 

Контролирани обекти на 

територията на 

общ.Летница и 

установени вредни емисии 

в периода 2015-2020г.; 

3.Данни за издадени 

разрешителни за 

заустване на отпадъчни 

води; Данни за 

състоянието на почвите и 

констатирани нарушения 

в периода 2015-2020г.; 

Извършен мониторинг и 

направен анализ за нивата 

на шум в околната  среда 

на територията на 

общ.Летница v

Решение 

№28 от 

02.10.2020г

.

ОИК-6-29 от 

05.10.2020г.

Актуални цифрови 

граници на ЗЗ: 

BG0000240"Студенец" за 

опазване на дивите птици, 

обяв. Заповед на М-ра но 

ОСВ и BG0000240 

"Студенец" за опазване на 

природните 

местообитания и на 

дивата флора и фауна, вкл 

в списъка на ЗЗ v

ОИК-6-30 от 

14.09.2020г.

1.      Попада ли имот с

идентификатор 

18099.511.4 находящ се

в землището на

гр.Гулянци, общ.Плевен,

обл.Плевен в „Натура

2000“, ЗЗ и ЗТ.    

v

Решение 

№30 от 

20.10.2020г

.



ОИК-6-31 от 

20.10.2020г.

Информация за

произхода на лъва,

настанен в Зоопарка в

гр.Кнежа; Какво е

здравословното 

състояние на лъва към

днешна дата?; Какви са

размерите на

клетката, в която е

настанено 

животното? v

Решение 

№31 от 

26.10.2020г

.

ОИК-6-32 от 

05.11.2020г.

Информация, относно

има ли подадено

заявление до РИОСВ-

Плевен от Община

Плевен за

инвестиционен проект,

относно 

запръстяването и

прокопаването на нов

канал в местността

"Чешмата" в с.Къшин

от 2016г. v

Решение 

№32 от 

10.11.2020г

.


