
журналисти граждани НПО Други

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОИК-6-1  

07.01.2014г.

Данни за 

състоянието на 

водите от 

поречието на р. 

Искър в община 

Червен бряг в 

периода 2003-2013 

г. На хартиен 

носител   �       

На основание 

чл. 32, ал.1 от 

ЗДОИ, 

заявлението се 

препраща по 

компетентнос

т до БДУВДР 

Плевен

ОИК-6-2  

09.01.2014г.

Инвестиционни 

предложения в ЗЗ 

"Централен 

балкан - буфер" 

BG 0001493  �       

ДА            

ОИК-6-2 

20.01.2014г

Обжалване Друго

Регистър на заявленията за достъп до информация, 

постъпили в РИОСВ – Плевен през 2014 г.                                                                          

Заявление №
Вид на исканата 

информация

Заявител Решение за 

предоставяне 

на достъп до 

информация

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на достъп до 

информация

Мотиви за 

отказа



ОИК-6-3  

09.01.2014г.

Наличие на ИП и 

съществуващи  

или в строи-

телство депа за 

отпадъци в гра-

ниците за търсене 

и проуч-ване на 

нефт и газ 1-5 

Деветаки 1-7 

Търнак и 1-9 

Мизия с коор-

динати. На хар-

тиен и техни-

чески носител  �       

ДА            

ОИК-6-3 

03.02.2014г

На основание 

чл.29, ал.1 от 

ЗДОИ е изпра-

тено писмо за 

уточняване 

предмета на 

исканата 

информация

ОИК-6-4  

14.01.2014г.

Реализирани ко-

личества билки за 

2013 г. и от кои 

видове са най-

много. Брой 

пунктове за 

изкупуване на 

билки за Област 

Плевен   �       

Изпратен e-

mail за 

подаване на 

заявление по 

образец, 

съдържащо 

задължител-

ните по чл. 25, 

ал.1 от ЗДОИ 

реквизити



ОИК-6-5 

03.02.2014г.

Данни за 

концентрацията 

на ФПЧ10 по 

месеци за 2009 г. и 

2013 г. в близост 

до 

рехабилитирани 

автомобилни 

пътища ІІІ-3004 в 

участъка от гр. 

Тръстеник до 

кръстовището с 

път ІІІ-137 след с. 

Ореховица и ІІІ-

3402 от гр. 

Славяново до гр. 

Пордим; данни за 

нивото на шум в 

близост до двата 

участъка; На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-5 

10.02.2014г

ОИК-6-6 

05.02.2014г.

Проверка Натура 

2000  и дали е 

възможно 

изграждането на 

ВЕЦ, предприятие 

за бутилиране на 

вода и/или 

дървообработва-

телен цех. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-6 

12.02.2014г



ОИК-6-7 

07.02.2014г.

Копие от 

последния договор 

за обществена 

поръчка, сключен 

през 2013 г. от 

РИОСВ - Плевен 

На e-mail  �       

На основание 

чл. 33 от 

ЗДОИ, 

заявителят е 

уведомен, че за 

2013 г. няма 

сключени до-

говори за 

обществени 

поръчки

ОИК-6-8 

12.02.2014г.

Проверка Натура 

2000. На хартиен 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-8 

14.02.2014г

ОИК-6-9 

14.02.2014г.

Проверка Натура 

2000. На хартиен 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-9 

19.02.2014г

ОИК-6-10 

17.02.2014г.

Всички постъпили 

ИП, планове и 

програми на 

територията на 

ЗЗ "Карлуковски 

карст" BG0000332 

и "Карлуково" 

BG0001014. На 

хартиен и 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-10 

28.02.2014г



ОИК-6-11 

10.03.2014г.

Копия от решения 

по преценка 

необходимостта 

от ОВОС за ИП за 

изграждане на 

МВЕЦ от 2000 г. 

до сега; изготвени 

ОВОС  от МВЕЦ; 

Копия на самите 

инвестиционни 

предложения за 

МВЕЦ; Колко и на 

коиместа вече са 

изградени МВЕЦ; 

На кои места 

предстои 

изграждане на 

нови МВЕЦ; На 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-11 

21.03.2014г



ОИК-6-12 

10.03.2014г.

Етап до който са 

стигнали проети 

за строеж на 

МВЕЦ в района на 

с. Златна Панега и 

с. Румянянцево; 

Дати на 

стартиране на 

строеж; Копия от 

предложения за 

ип, решение за 

необходимостта 

от ОВОС или 

резултат от 

самия ОВОС  �       

На основание 

чл. 33 от 

ЗДОИ, 

заявителят е 

уведомен, че в 

РИОСВ - 

Плевен не са 

депозирани 

уведомления за 

ИП за 

изграждане на 

МВЕЦ на р. 

Златна Панега 

в района на с. 

Златна Панега 

и с. Румянцево 

с възложител 

"Еко Енергия 

Солар" ЕООД

ОИК-6-13 

13.03.2014г.

Има ли издадено 

сто становище по 

ЗООС за 

изграждането на 

заведение в парк 

"Кайлъка" при 

летния театър. 

На хартиен 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-13 

20.03.2014г



ОИК-6-14 

20.03.2014г.

Постъпвало ли е 

от фирма 

"Кристално око 

2011" ЕООД ИП за 

язовир "Кайлъка" и 

ако е да се предос-

тави копие от 

крайният 

документ. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-14 

21.03.2014г

ОИК-6-15 

07.04.2014г.

Адрес, име, 

телефони и 

електронни адреси 

на 

билкозаготвители 

складове за билки, 

регистри-рани на 

територията на 

общини Ловеч, 

Троян и Априлци 

след месец 

ноември 2012 г.; 

данни за 

количеството 

изкупени и 

реализирани билки 

в общините Ловеч, 

Троян и Априлци за 

2012 и 2013 г. По 

електронна поща  �       

ДА            

ОИК-6-15 

11.04.2014г



ОИК-6-16 

11.04.2014г.

Проверка Натура 

2000 за имоти № 

000351 и № 

000325, землище с. 

Петърница. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-16 

17.04.2014г

ОИК-6-17 

16.04.2014г.

Мотивирани 

становища на 

БДУВДР-Плевен с 

вх. № 

7552/25.03.2014 г. 

и вх. № 

7553/25.03.2014 г. 

На хартиен 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-17 

23.04.2014г

ОИК-6-18 

17.04.2014г.

Съществуващи 

и/или в процес на 

разработгване или 

одобряване други 

планове, проекти, 

ИП в ЗЗ 

"Карлуково" BG 

0001014 На e-mail  �       

ДА            

ОИК-6-18 

30.04.2014г

ОИК-6-19 

24.04.2014г.

Съществуващи 

и/или в процес на 

разработгване или 

одобряване други 

планове, проекти, 

ИП в ЗЗ 

"Васильовска 

планина". На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-19 

08.05.2014г



ОИК-6-20 

09.05.2014г.

Проверка Натура 

2000 за имот № 

81476.78.304, село 

Чифлик. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-20 

13.05.2014г

ОИК-6-21 

29.05.2014г.

Информация за 

наднормени 

емисии за 

градовете Плевен 

и Троян за 2011, 

2012 и 2013 г.; 

имисии на 

парникови газове 

от ранспортния 

сектор за 2011, 

2012 и 2013 г. за 

гр. Плевен. На 

хартиен и техни-

чески носител  �       

ДА            

ОИК-6-21 

09.06.2014г

ОИК-6-22 

30.05.2014г.

Проверка Натура 

2000 за имоти № 

039028 и 054001, с. 

Горталово. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-22 

03.06.2014г

ОИК-6-23 

05.06.2014г.

Информация, 

отнасяща се за 

територията на 

ПП "Персина"  �       

На основание 

чл. 33 от 

ЗДОИ, 

заявителят е 

уведомен, че 

РИОСВ-Плевен 

не разполага с 

исканата 

информация



ОИК-6-24 

12.06.2014г.

Проверка Натура 

2000 за имоти № 

43236.350.509 и № 

43236.350.508, гр. 

Левски. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-24 

19.06.2014г

Общо за 

първо 

шестмесечи

е 1 7 5 11 19 0 0 0 5

ОИК-6-25 

09.07.2014г.

Проверка Натура 

2000 за имот № 

119047. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-25 

14.07.2014г

ОИК-6-26 

14.07.2014

Проверка Натура 

2000 за имот № 

75054.341.90. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-26 

18.07.2014г

ОИК-6-27 

21.07.2014

Искане 

информация за 

ИП/ПП в ЗЗ 

Васильовска 

планина  �       

ДА            

ОИК-6-27 

04.08.2014г

ОИК-6-28 

22.07.2014

Искане на 

информация за 

основните 

водоползватели в 

община Червен 

бряг (2008-2013г.), 

данни за 

фактурираните и 

подадени водни 

количества за 

община Червен 

бряг  �       

На основание 

чл. 32, ал.1 от 

ЗДОИ, 

заявлението се 

препраща по 

компетентнос

т до БДУВДР 

Плевен



ОИК-6-29 

28.07.2014

Информация дали 

РИОСВ - Плевен 

има средства по 

сметки в КТБ; 

какъв е общия 

размер на 

вложените 

средства в КТБ; 

има ли влогове с 

наз 100 000 

евро;имала ли е 

въобще някога 

РИОСВ сметки в 

КТБ и кога са 

изтеглени 

средствата На е-

mail  �       

На основание 

чл. 33 от 

ЗДОИ, 

заявителят е 

уведомен, че 

РИОСВ - 

Плевен няма и 

никога не е 

имала сметки в 

КТБ

ОИК-6-30 

29.07.2014

Проверка Натура 

2000 за имот № 

000 105, землище 

с. Гривица. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-30 

01.08.2014г

ОИК-6-31 

08.08.2014

ИП,планове и 

програми одобрени 

и в процес на 

процедура в ЗЗ 

"Река Искър" На 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-31 

19.08.2014г



ОИК-6-32 

11.08.2014

ИП,планове и 

програми одобрени 

и в процес на 

процедура в BG 

0000240 

"Студенец" за 

птици и 

местообитания, 

BG 0000615 

"Деветашко 

плато" за 

местообитания, 

BG 0002109 

"Васильовска 

планина" за птици 

и BG 0002102 

"Деветашко 

плато" за птици 

На хартиен и 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-32 

22.08.2014г

ОИК-6-33 

18.08.2014

ИП,планове и 

програми одобрени 

и в процес на 

процедура в ЗЗ 

"Централен 

балкан-буфер" BG  

0001493 На 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-33 

20.08.2014г



ОИК-6-34 

21.08.2014

Проверка Натура 

2000 за имот № 

52218.264.60, 

землище гр. 

Априлци. На 

хартиен носител  �       

ДА            

ОИК-6-34 

26.08.2014г

ОИК-6-35 

01.09.2014

Информация за 

зоологическата 

градина в гр. 

Ловеч; На 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-35 

11.09.2014г

ОИК-6-36 

01.09.2014

Проверка Натура 

2000 за имоти № 

40261.75.16, 

40261.75.17, 

40261.76.16, 

40261.76.30, 

40261.76.31, 

землище с. 

Крушуна, общ. 

Летница. На 

хартиен и 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-36 

10.09.2014г

ОИК-6-37 

08.09.2014

Проверка Натура 

2000 за имот № 

43236.310.1, 

землище гр. 

Левски, общ. 

Левски. На 

хартиен и 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-37 

11.09.2014г



ОИК-6-38 

04.11.2014

Информация за 

ИП,ППП, 

одобрени и в 

процес на 

процедура 

разположени в ЗЗ 

"Река Искър" BG 

0000613. На 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-38 

18.11.2014г

ОИК-6-39 

14.11.2014

Информация за 

ИП,ППП, 

одобрени и в 

процес на 

процедура 

разположени в ЗЗ 

"Обнова-Караман 

дол" BG 0000239 и 

BG 0002096 . На 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-39 

27.11.2014г

ОИК-6-40 

17.11.2014

Информация за 

фирми, 

притежаващи 

разрешително за 

дейности с 

отпадъци или КР 

за код 10 11 16  �       

На основание 

чл. 33 от 

ЗДОИ, 

заявителят е 

уведомен, че 

РИОСВ-Плевен 

не разполага с 

исканата 

информация



ОИК-6-41 

28.11.2014

Проверка Натура 

2000 за имоти № 

162 002, 162 003 и 

162 005, землище 

с. Телиш, общ. 

Червен бряг. На 

хартиен и 

технически 

носител  �       

ДА            

ОИК-6-41 

02.12.2014г

ОИК-6-42 

10.12.2014

Информация за 

всички ИП, ППП 

с/за които е 

издадено 

отрицателно 

рещение/становищ

е; информация за 

всички ИП, ППП 

с/за които е 

издадено 

положително 

решение/становищ

е за ЗЗ "Централен 

балкан" BG 

0000494, ЗЗ 

"Централен 

балкан-буфер" 

BG0002128 и ЗЗ 

"Централен 

балкан-буфер" BG 

000149. На 

технически 

носител  �       

На основание 

чл.29, ал.1 от 

ЗДОИ е изпра-

тено писмо за 

уточняване 

предмета на 

исканата 

информация



ОИК-6-43 

15.12.2014

Информация за 

фирми, 

генериращи 

отпадъци от 

приложен списък и 

ориентировъчни 

количества. На 

хартиен носител  �       

На основание 

чл. 32, ал.1 от 

ЗДОИ, 

заявлението се 

препраща по 

компетентнос

т до ИАОС, гр. 

София

Общо за 

второ 

шестмесечи 1 5 0 13 14 0 0 0 5

Общо за 

годината 2 12 5 24 33 0 0 0 10


