
Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им за периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. 

Заявление № 
Вид на исканата 

информация 

Заявител 

3 

Решение за 

предоставяне на 

достъп до (в т.ч. 

частичен) 

информация 

Решен

ие за 

отказ 

за 

предо

ставя

не на 

достъ

п до 

инфор

мация 

Решени

е за 

предост

авяне 

на 

информ

ация за 

повтор

но 

ползва

не 

Решение 

за отказ 

за 

предоста

вяне на 

информа

ция за 

повторн

о 

ползване 

Мотив

и за 

отказа 

Обжалва

не 
Друго 

1 2 
журнали

сти 
граждани НПО Други 4 5 6 7 8 9 10 

ЗДОИ-

1/15.02.2022 г. 

Информация, 

относно данни за 

качеството на 

атмосферния 

въздух за община 

Шумен 

 П* А* Н*         

Отгово

рено с 

писмо 

ЗДОИ-

2/23.02.2022 г. 

 

Информация, 

относно 

съставени КП и 

АУАН по ЗОИК, 

издадени НП, 

съдебни решения 

вследствие 

обжалването им 

и изплатени или 

предадени на 

НАП 

задължения. 

  

Сдружение 

„За земята-

достъп до 

правосъдие“ 

       

Отгово

рено с 

писмо 

ЗДОИ-

3/22.03.2022 г. 

Информация, 

относно 

границите на 

разпространение 

   
Национален 

център за 

териториал-

Решение 

№1/05.04.2022 г. 
      



на природните 

местообитания и 

видовете, 

включени в ЗЗ 

на територията 

на РИОСВ-

Шумен 

но развитие 

ЕАД 

ЗДОИ-

4/18.03.2022 г. 

Информация, 

относно 

инвестиционно 

намерение на 

„Емакс“ ООД 

 П* К* С*- Д*         

Отгово

рено с 

писмо 

ЗДОИ-

5/24.03.2022 г. 

Информация, 

относно заверени 

отчетни книги за 

водене на 

отчетност за 

дейности с 

отпадъци за 

2021г. и 2022г. 

 З* А* С*         

Отгово

рено с 

писмо 

ЗДОИ-

6/21.04.2022 г. 

Информация по 

подаден сигнал в 

РИОСВ-Шумен 

   
Община 

Търговище 

Решение 

№2/05.05.2022г. 
      

ЗДОИ-

7/12.07.2022г. 

Предоставяне на 

копие от 

протокол. 

   

Евро 

Пропърти 

Консулт 

ЕООД 

Решение 

№3/12.07.2022г. 
      

ЗДОИ-

8/18.07.2022 г. 

Информация за 

брой получени 

сигнали за 

замърсяване на 

реки през 

последните два 

месеца 

 Б* П* Г*         

Отгово

рено с 

писмо 



ЗДОИ-

9/09.08.2022 г. 

Информация, 

относно 

актуални 

граници на 

природни 

местообитания и 

на 

местообитания 

на видовете, 

предмет на 

опазване в ЗЗ 

„Каменица“ 

   
Дабълю Пи 

Джи ЕООД 
      

Препра

тено по 

компет

ентност 

на 

МОСВ 

ЗДОИ-

10/20.10.2022 г. 

Предоставяне на 

информация 

налична в 

МОСВ, относно 

ОВОС и ЕО, 

съгласувани с 

РИОСВ-Шумен 

и Разрешение от 

БДЧР-Варна за 

изпълнение на 

дейността по 

проект и 

коригиране на р. 

Енчова в гр. 

Шумен 

изпълнявана в 

частта от 

„Автомагистрал

и Черно море“ 

АД 

 Д* Д* Д*         

Отгово

рено с 

писмо 

             

ЗДОИ-

11/24.10.2022 г. 

Информация 

относно 

уведомления за 

инвестиционни 

   
Омуртаг-

Солар ЕООД 

Решение 

4/3.11.2022 г. 
      



предложения и 

уведомления за 

планове и 

програми 

касаещи 

производство на 

ел. енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници с 

мощност над 5 

MW на 

териториите на 

обл. Шумен и 

Търговище от 

01.01.2017г. до 

момента. 

ЗДОИ-

12/24.11.2022 г. 

Информация 

относно 

предприети 

мерки от 

РИОСВ-Шумен 

за наложени 

санкции във 

връзка с 

установен опасен 

боклук, и 

предприети 

действия за 

недопускане на 

подобни 

действия. 

Предадени ли са 

резултатите на 

Прокуратура. 

 Й* Й*         

Отгово

рено с 

писмо 

ЗДОИ-

13/17.11.2022 г. 
Информация, 

относно 
 Й* Й*   

Решение 

5/25.11.2022 г. 
      



резултати и 

предприети 

действия от 

страна на 

РИОСВ-Шумен, 

във връзка с 

взети водни 

проби и 

установени 

превишения на 

концентрации по 

конкретни 

показатели на 

Община Шумен.  

ЗДОИ-

14/8.12.2022 г. 

Информация 

относно 

уведомления за 

инвестиционни 

предложения, 

становища, 

решения по 

ОВОС, доклади 

по ОВОС, 

предприятия с 

висок/нисък 

рисков 

потенциал. 

 М* Т*         

Отгово

рено с 

писмо 

             

             

Общо: 14  Общо: 0 Общо: 8 Общо: 1 Общо: 5 Общо: 5 
Об-

що: 0 
Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:9 

 


