
Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 
 

Заявление № 
Вид на исканата 

информация 

Заявител 

3 

Решение за 

предоставя-

не на 

достъп до (в 

т.ч. 

частичен) 

информа-

ция 

Решение за 

отказ за 

предоста-

вяне на 

достъп до 

информация 

Решение 

за 

предоста-

вяне на 

информа-

ция за 

повторно 

ползване 

Реше-

ние за 

отказ 

за 

предост

авяне 

на 

информ

ация за 

повтор

но 

ползва

не 

Моти-

ви за 

отказа 

Обжалва

не 
Друго 

1 2 
журнали

сти 
граждани НПО Други 4 5 6 7 8 9 10 

ЗДОИ-1/ 

5.01.2021 г. 

Информация, 

относно наложени 

глоби на кметове на 

общини на 

територията на 

РИОСВ-Шумен, 

съгласно чрл.42а от 

ЗЧАВ 

М*О*Ч*          
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-2/ 

6.01.2021 г. 

Информация, 

относно 

наличие/липса на 

входирано 

Уведомление за 

инвестиционно 

намерение за 

изграждане на „Завод 

за третиране на 

отпадъци в кв. 

Дивдядово“ и 

депозирано искане за 

 Й* Й*         
Отговорено 

с писмо 



извършване на 

Екологична оценка 

на терен където да се 

обработват отпадъци. 

 

ЗДОИ-3/ 

06.01.2021 г. 

Информация, 

относно предприети 

административнонак

азателни действия  

срещу ОП „Чистота“ 

и Община Шумен за 

извършени 

административни 

нарушения 

 Й* Й*   

Решение 

№1/ 

19.01.2021г. 

      

ЗДОИ-4/ 

21.01.2021 г. 

Информация, 

относно 

последвалите 

действия по подаден 

сигнал 

 Й* Й*   

Решение 

№2/ 

2.02.2021г. 

      

ЗДОИ-5/ 

25.02.2021 г. 

Информация за 

списък на 

категориите 

информация, 

подлежаща на 

публикуване. 

   

Фондация 

Програма 

достъп до 

информаци

я от Д*П* 

      
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-6/ 

2.03.2021 г. 

Информация относно 

данни за качеството 

на атмосферния 

въздух, вследствие 

извършени 

измервания на 

въздуха с мобилна 

станция. 

 И* И*         
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-7/ 

17.03.2021 г. 

Информация за 

числеността на 

шофьорите в 

РИОСВ-Шумен към 

22.02.2021г. 

   МОСВ       
Отговорено 

с писмо 



ЗДОИ-8/ 

18.03.2021 г. 

Данни от мониторинг 

на Тигрова пеперуда 

и Татарско диво зеле 

  

Асоциация 

Наука за 

природата 

       
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-9/ 

14.04.2021 г. 

Информация, 

относно мониторинг 

на замърсяване на 

водите, почвите, 

точки на заустване 

на ПСОВ и 

мониторинг за 

качество на 

пречистени 

отпадъчни води от 

ПСОВ. 

  

Сдружение 

Българска 

асоциация 

по водите 

       
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-10/ 

12.05.2021 г. 
   

Асоциация 

Наука за 

природата 

       
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-11/ 

25.05.2021 г. 

Предоставяне на 

информация по 

сигнал, касаещ 

дейността на 

дружеството. 

   
„Бруаг ЕУ“ 

ЕООД 

Решение 

№3/ 

27.05.2021г. 

      

ЗДОИ-12/ 

27.05.2021 г. 

Информация, 

относно брой на 

извършени проверки 

за неправилно 

поставяне на 

екомаркировка, 

съставени АУАН за 

периода февруари 

2012г.-декември 

2020г. и издадени НП 

в тази връзка 

  

Фондация 

„Върховенс

тво на 

закона“ 

       
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-13/ 

3.06.2021 г. 

Предоставяне на 

информация за 

издадените 

наказателни 

постановления на 

 Й* В* Й*   

Решение 

№4/ 

9.06.2021г. 

      



фирми, за периода 

01.01.2010г. до 

настоящия момента 

на подаденото ДОИ. 

ЗДОИ-14/  

8.06.2021 г. 

Предоставяне на 

информация за 

находища на конски 

кестен и урумово 

лале 

 Д* Х*   

Решение 

№5/ 

11.06.2021 

      

ЗДОИ-9-

1/08.06.2021г. 

БАВ от юни 

към ЗДОИ-9 

 

Допълнителна 

информация за 

методи и граници на 

изпитване по 

анализирани 

показатели 

  

Сдружение 

Българска 

асоциация 

по водите 

       
Отговорено 

с писмо 

ЗДОИ-15 от 

10.11.2021 г. 

Информация, 

относно ИП свързани 

с изграждане на 

отделни 

ветрогенератори или 

ветрогенераторни 

паркове 

   

„Дабълю 

Пи Джи“ 

ЕООД 

Решение 

№6/ 

10.11.2021г 

      

ЗДОИ-16 от 

15.12.2021 г. 

Предоставяне на 

Комплексно 

разрешително за депо 

за неопасни битови 

отпадъци и 

съпътстваща 

документация 

  

Д* Х*-

Гражданско 

сдружение 

Ние 

Гражданите 

 

Решение 

№7/ 

16.12.2021г. 

      

 

 

 

 


