
журнали

сти
граждани НПО Други

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОИК-6-1  

08.01.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител. �       

ДА             

ОИК-6-1 

10.01.2013г

ОИК-6-2 

11.01.2013г.

Копие от последния 

договор на РИОСВ-

Плевен  за обществена 

поръчка,сключен по 

реда на ЗОП през 2012г. �       

РИОСВ-Плевен 

няма сключен 

договор за 

обществени 

поръчки през 2012 г.

ОИК-6-3 

23.01.2013г.

Информация по Натура 

2000. На технически 

носител. �       

ДА             

ОИК-6-3 

25.01.2013г

ОИК-6-4 

01.02.2013г.

Информация по Натура 

2000. На технически 

носител. �

ДА             

ОИК-6-4 

07.02.2013г

ОИК-6-5 

07.02.2013г.

Информация дали е 

извършена проверка по 

сигнал от 16.11.2012 г. 

за сеч; установена ли е 

такава сеч. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-5 

06.02.2013г

ОИК-6-6 

06.02.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-6 

12.02.2013г

Обжалва

не
Друго

Регистър на заявленията за достъп до информация, 

постъпили в РИОСВ – Плевен през 2013 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
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-7 

07.02.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-7 

20.02.2013г

ОИК-6-8 

07.02.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-8 

20.02.2013г

ОИК-6-9 

12.02.2013г.

Информация 

относноутилизирането 

на боеприпаси на 

територията на 

страната от 2000г. до  

2013 г.-всички издадени 

решения �

РИОСВ-Плевен 

няма издадени 

такива решения 

ОИК-6-10 

12.02.2013г.

Информация 

относноутилизирането 

на боеприпаси на 

територията на 

страната от 2000 г. до 

момента-всички 

издадени решения � .

РИОСВ-Плевен 

няма издадени 

такива решения 

ОИК-6-11 

21.02.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-11 

26.02.2013г

ОИК-6-12 

05.03.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-12 

13.03.2013г

ОИК-6-13 

06.03.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-13 

12.03.2013г

ОИК-6-14 

08.03.2013г.

Информация за ППП и 

ИП в ЗЗ "Студенец" �

ДА            

ОИК-6-14 

22.03.2013г
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-15 

12.03.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-15 

18.03.2013г

ОИК-6-16 

26.03.2013г.

Измервания от пункт 

за мониторинг на 

въздух в гр. Плевен на 

фини прахови частици и 

азотни оксиди на 

технически носител �

ДА            

ОИК-6-16 

03.04.2013г

ОИК-6-17 

26.03.2013г.

Бр. фирми позали 

заявление за издаване 

на разрешение за 

дейности с ОЧЦМ с 

приложена безусловна 

банкова гаранция;без 

приложена гаранция; 

бр. площадки за 

дейности с ОЧЦМ, с 

приложена безусловна и 

неотменяема банкова 

гаранция; без 

приложена банкова 

гаранция На 

технически носител �

ДА            

ОИК-6-17 

03.04.2013г
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-18 

29.03.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-18 

03.04.2013г

ОИК-6-19 

23.04.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-18 

29.04.2013г

ОИК-6-20 

23.04.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-18 

29.04.2013г

ОИК-6-21 

29.04.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-18 

09.05.2013г

ОИК-6-22 

07.05.2013г.

Данни за състоянието 

на околната среда по 

приложен списък. На 

технически и хартиен 

носител �

На основание чл. 15 

от ЗДОИ е 

изпратено писмо с 

указан път за 

намиране на 

исканата 

информация

ОИК-6-23 

07.05.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-23 

21.05.2013г

ОИК-6-24 

08.05.2013г.

Годишни отчети за 

битови отпадъци на 

общините на 

територията на 

РИОСВ Плевен. На 

технически носител �

На 18.05.2013 г. е 

изпратено писмо за 

уточняване 

предмета на 

исканата 

информация
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-25 

13.05.2013г.

Искане на информация 

във връзка с 

широкомащабни 

залесявания на пасища 

и др. земеделски земи с 

неместни и местни 

видове дървета. На 

имейл �

ДА            

ОИК-6-25 

20.05.2013г

ОИК-6-26 

21.05.2013г.

Вековни дървета в земл. 

на с. Муселиево; данни 

за флората и фауната 

на с. Муселиево; снимки 

и карти. На технически 

носител �

На основание чл. 15 

от ЗДОИ е 

изпратено писмо с 

указан път за 

намиране на 

исканата 

информация

ОИК-6-27 

30.05.2013г.

Копия от досиета на 

вековни дървета и 

снимки  в землището на 

с. Муселиево и с. 

Евлогиево             На 

технически носител �

ДА            

ОИК-6-27 

13.06.2013г

стр. 5/14



журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-28 

07.06.2013г.

Всички постъпили 

инвестиционни 

предложения, планове и 

програми на 

територията на 

защитени зони 

"Карлуковски карст" и 

"Карлуково" от 2007 г. 

до момента             На 

хартиен и технически 

носител �

ДА            

ОИК-6-28 

19.06.2013г

ОИК-6-29 

14.06.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

ДА            

ОИК-6-29 

20.06.2013г

ОИК-6-30 

26.06.2013г .

Информация за ППП и 

ИП в ЗЗ "Студенец", 

координати на зоната , 

има ли промени в 

границите   �

       ДА            

ОИК-6-30 

01.07.2013г

ОИК-6-31 

04.07.2013г.

Информация за ППП и 

ИП в землището на 

село Жернов. На 

хартиен носител   �

       ДА            

ОИК-6-30 

16.07.2013г

ОИК-6-32 

08.07.2013г .

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител   �

       ДА            

ОИК-6-32 

15.07.2013г

стр. 6/14



журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-33 

31.07.2013г .

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител   �

       ДА            

ОИК-6-33 

07.08.2013г

ОИК-6-34 

02.08.2013г .

Закрити депа за 

отрадъци; вид на 

отпадъците 

депонирани на депото; 

настоящ статут; 

площ; обем на 

отпадъците; 

собственост; 

местоположение На 

технически носител   �

       ДА            

ОИК-6-34 

13.08.2013г

ОИК-6-35 

06.08.2013г.

Искане на информация 

за всички общински 

депа за битови 

отпадъци, за които 

предстои закриване и 

рекултивация. На 

технически носител   �

       ДА            

ОИК-6-35 

14.08.2013г
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-36 

14.08.2013г.

Документ с подробно 

представяне и описание 

на ИП, или друг подобен 

документ, който 

съдържа възможно най-

подробно описание на 

ИП "завод за 

специализирани 

отпедъци, с. 

Чомаковци"; всички 

документи, издадени 

от РИОСВ-Плевен 

относно ИП; на какъв 

етап от 

задължителните 

законови процедури се 

намира ИП; На 

електронна поща   �

Изпратено писмо, с 

което се информира 

заявителя, че до 

момента в РИОСВ - 

Плевен не е 

постъпвал и 

завеждан какъвто и 

да е документ, 

включително с 

подробно 

представяне и 

описание на 

цитираното ИП

ОИК-6-37 

19.08.2013г.

Информация по Натура 

2000     На хартиен 

носител   �

       ДА            

ОИК-6-37 

22.08.2013г

ОИК-6-38 

17.09.2013

Контактна 

информация за 

билкозаготвителни 

пунктове за 

диворастящи плодове и 

билки за общ. Ловеч, 

Троян и Априлци. На 

имейл   �

       ДА            

ОИК-6-38 

23.09.2013г

стр. 8/14



журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-39 

19.09.2013г.

Искане на информация 

за постъпвали жалби и 

сигнали 2009-2013г. 

относно увредждане на 

ПЗ "Фосилно находище 

на Баденска фауна м. 

Моста на река Вит". 

На хартиен носител   �

       ДА            

ОИК-6-39 

24.09.2013г

ОИК-6-40 

19.09.2013г.

Искане на информация 

за планове, програми и 

проекти/ИП в землище 

село Жернов. На 

хартиен носител   �

       ДА            

ОИК-6-40 

24.09.2013г

ОИК-6-41 

01.10.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен и 

технически носител   �

       ДА            

ОИК-6-41 

03.10.2013г

ОИК-6-42 

16.10.2013г.

Информация за 

съгласуване на проект 

за строеж на ВЕЦ село 

Дебнево и издадено 

решение по ОВОС. На 

хартиен носител �

       ДА            

ОИК-6-42 

18.10.2013г

ОИК-6-43 

05.11.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

       ДА            

ОИК-6-43 

07.11.2013г
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-44 

25.11.2013г.

Становища на БДУВДР 

във връзка с 

допустимост на ивст. 

Предложения за 

изграждане на 

съоръжения с цел 

производство на ел. 

енергия от води; 

издадени решения ВЕЦ; 

решения по чл. 31 от 

ЗБР, касаещи сечи на 

крайречни гори и 

др.(период от 

01.01.2013 до момента) 

На e-mail �

       ДА            

ОИК-6-44 

13.12.2013г

ОИК-6-45 

27.11.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

       ДА            

ОИК-6-45 

28.11.2013г

стр. 10/14



журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-46 

06.12.2013г.

Информация за ИП и 

програми, попадащи в 

рамките на зз дали 

засягат конкретни 

природни 

местообитания, кои са 

те и каква площ от тях 

засягат; информация за 

лесоустройствени 

проекти в ЗЗ 

"Студенец" и в кои 

местообитания 

попадат съответните 

мероприяти. На 

технически носител �

       ДА            

ОИК-6-46 

16.12.2013г

ОИК-6-47 

09.12.2013 

Средноседмични 

концентрации на ФПЧ 

10, полиароматни 

съединения,азотен 

диоксид,серен 

диоксид,въглероден 

оксид,въглероден 

диоксид,температура,в

лажност на въздуха, 

скорост на вятъра за 

2012 и 2013 г. На 

технически носител �

       ДА            

ОИК-6-47 

11.12.2013г
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-48 

10.12.2013г.

Информация за 

инвестиционни 

предложения в ЗЗ BG 

0000396 "Персина" , 

копие на становище 

изх. №387/28.12.2013 на 

ПП ''Персина'', картна 

на която да се вижда 

от кой до кой 

километър на река 

Дунав е ПП ''Перисна''. 

На технически носител �

       ДА            

ОИК-6-48 

21.12.2013г

стр. 12/14



журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-49 

11.12.2013г.

Искане на информация 

по процедура по 

преценка ОВОС за ИП 

изграждане и 

експлоатация на МВЕЦ 

Луковит, землище на гр. 

Луковит и с. Реселец, за 

което е издадено 

разрешително за 

водовземане на 

БДУВДР 

№101909/29.01.2007 г. с 

титуляр “Енерджи 

Ка” ЕООД . На 

хартиен и технически 

носител �

       ДА            

ОИК-6-49 

13.12.2013г
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журнали

сти
граждани НПО Други

Обжалва

не
ДругоЗаявление №

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-6-50 

14.12.2013г.

Становища на БДУВДР 

във връзка с 

допустимост на ивст. 

Предложения за 

изграждане на 

съоръжения с цел 

производство на ел. 

енергия от води; 

издадени решения ВЕЦ; 

решения по чл. 31 от 

ЗБР, касаещи сечи на 

крайречни гори и 

др.(период от 

01.01.2007 до 

01.01.2013) На e-mail �

На 30.12.2013 г. е 

изпратено писмо за 

удължаване срока 

за предоставя-не на 

исканата 

информация на 

основание чл. 30, ал. 

1 от ЗДОИ 

ОИК-6-51 

19.12.2013г.

Списък с имена и 

адреси на наличните 

асфалтобази на 

територията на 

Плевенска и Ловешка 

област. На хартиен 

носител �

       ДА            

ОИК-6-51 

20.12.2013г

ОИК-6-52 

20.12.2013г.

Информация по Натура 

2000. На хартиен 

носител �

       ДА            

ОИК-6-52 

30.12.2013г

Общо за 

второ 

шестмесечие 0 10 3 9 20 0 0 0 2

Общо за 

годината 0 26 4 22 45 0 0 0 7
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