
Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им м - 01-12.2008г

1 2
журнал

исти

гражда

ни
НПО Други 4 5 6 7 8

151/11.01.08

Инф.относно решения за необх.от 

ОВОС за изгражд.на 

ветроенергийни станции и паркове
a Да/1-14.01.08г

342/24.01.08

инф.относно резултатите от 

замерванията на атм.въздух от 

станцията на РИОСВ
a Да/2-30.01.08г

712/14.02.08
инф.относно замърсяването на 

Марица и Тополница с арсен a Да/3-28.02.08

1139/06.03.08
списък на асфалтовите бази на 

територията на РИОСВ a Да/4-12.03.08

1699/27.03.08
инф.относно ф-ма,добиваща 

инертни мат. От нахд."Белащица" a Препрат. До МРРБ и МОСВ за

отговор по компетентност

1700/27.03.08

инф.относно ф-ма, добиваща 

инертни мат.от находище Куртово 

Конаре
a Препрат. До МРРБ и МОСВ за

отговор по компетентност

2454/24.04.08

инф.относно обекти за добив на 

подземни богатства и 

концесионерите им
a Да/8-15.05.08

2593/09.05.08

инф.относно мониторинга на 

засолените почви в землището на 

с.Белозем
a Да/7-15.05.08

3462/30.06.08

Инф.относно издад.решения за 

преценяване необходимост от 

ОВОС за изгр.на 

ветроенерг.станции

a Да/9/07.07.08

3677/10.07.08
Инф.относноконцентрацията на 

основни замърсители във въздуха a Да/10/14.07.08
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3888/24.07.08

Инф.относно списък на 

билкозаготв.пунктове и юрид.лица 

на терит.на РИОСВ-Пловдив
a Да/11/04.08.08

4128/11.08.08
списък на асфалтовите бази на 

територията на РИОСВ a Да/12/14.08.08

3406/21.08.08

Инф.за фирми,извършващи 

дейности с излезли от употреба 

гуми.
a Уведомление 

13/08.09.08г

Заявителят е уведомен, че на

територията на РИОСВ-Пловдив

няма фирми, извършващи

посочените дейности

4513/11.09.08

Инф.относно статута и 

състоянието на земите до 

площадката на ИП"Тракия сентер."
a Да/14/26.09.08

4675/24.09.08 Инф.относно ИП в ЗЗ "Трилистник" a ДА/15/09.10.08

5284/31.10.08
Инф.за фирми, работещи с 

различни видове отпадъци. a Да/17/06.11.08

4643/31.10.08
Инф.относно лица с действащ 

документ по чл.12 от ЗУО a Да/16/07.11.08

5790/02.12.08
Списък на лица с лиценз за ОВОС 

и екооценка a Да/18/10.12.08

6025/16.11.08
Преглед на доклад за ОВОС на 

ЗПТБО в с.Шишманци a Да/19/05.01.08

6055/18.12.08

Инф.относно издад.решения за 

преценяване необходимост от 

ОВОС за изгр.на 

ветроенерг.станции

a Да/20/05.01.08
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