
Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им м - 01-12.2009г

1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8

16/06.01.09
списък на лица, лицензирани по 

ОВОС a ДА-1/07.01.09

17/06.01.09
изд.реш.за ОВОС на ИП в ЗЗ 

"Марица-П-в" a ДА-2/15.01.09

296/12.02.09
инф.относно ИП на "Винпром 

Пещера" АД a ДА-3/10.03.09

674/16.03.09
качество на отпадните води на 

канализ.за ОВ-Асеновград a ДА-4/31.03.09

926/04.04.09
всички постъпили ИП, попадащи в 

границите на ЗЗ "р.Чая" a ДА-5/15.04.09

975/13.04.09

инф.относно ВЕЦ,фотоволтаични ц-

ли и вятърни паркове на база на 

изд.реш.за преценка необх.от 

ОВОС

a ДА-6/17.04.09

инф. Е налична

на страницата на

РИОСВ-Пловдив

1073/24.04.09
жалби по ЗБР за строежа на 

ж.п.линия П-в-Свиленград a ДА-7/30.04.09

1087/27.04.09
ИП, постъпили и разгледани в 

ЗЗ"Централен Балкан" a ДА-8/19.05.09

1264/20.05.09 ИП в ЗЗ "Трилистник" a ДА-9/29.05.09

1273/20.05.09
инф. за изследване на компон. на 

ОС в общ. "Марица" a ДА-10/04.06.09

1280/21.05.09 действащи центрове за обр.на гуми a ДА-11/01.06.09

Заявление № Вид на исканата информация
Заявител

3

Друго

Решение за 

предоставяне на 

достъп до 

информация

Решение за отказ за 

предоставяне на 

достъп до 

информация

Мотиви за отказа Обжалване



1359/20.05.09
лиценз.пунктове за изкуп.на 

охлюви a ДА-12/03.06.09

1366/30.05.09
карти и регистри на ЗЗ в 

общ."Родопи" a ДА-13/10.06.09

1492/11.06.09
инф.за емисиите от транспорта в 

градски условия a ДА-14/19.06.09

инф. Е налична

на страницата на

РИОСВ

1520/16.06.09
списък на лицензирани експерти по 

отпадъци a ДА-15/19.06.09 преглед на място

1655/30.06.09
инф.за изд.реш.за ОВОС за ИП за 

ВЕЦ a ДА-16/03.07.09

1770/13.07.09
списък на фирми от топло-

енерг.сектор,източници на емисии a ДА-17/29.07.09

1978/03.08.09
инф. За ИН за изгражд.на 

баладстр.и МВЕЦ в общ.Първомай a ДА-18/12.08.09

1988/03.08.09
списък на оператори с разр. за 

отраб.масла a ДА-21/14.08.09

1989/03.08.09
списък на оператори с разр. за 

излезли от упоатреба акум. a ДА-20/14.08.09

2004/05.08.09 инф.относно вносители на ИН a ДА-19/12.08.09

2025/10.08.09
инф.относно ЗТ и ЗЗ по Натура 

2000 a ДА-22/24.08.09

2030/11.08.09
инф.относно ИП на "Иса 2000" 

ЕООД за почестване  на р.Чая a увед.23/14.08.09

препращане по

компет. До

БДИБР

М-502/12.08.09
инф. относно ЗЗ,ЗТ, концес.площи 

и решения по ОВОС a ДА-24/25.08.09

част от

въпросите са

препратени до

МОСВ,Д-я ЗНПБ

по компет.



ОВОС-

419/17.08.09

инф.относно съдърж.на естествени 

радионукл.в почвени проби от 

общ."Марица"
a ДА-25/26.08.09

2127/23.08.09

инф.относно основни замърсители 

на водите в района на РИОСВ-

Пловдив
a ДА-26/08.09.09

2046/13.08.09
инф. относно добив на инертни 

материали a Увед.23А/13.08.09

изпратано по

ел.поща на

гражданина- инф.

е в

компетенцията 

на РИОСВ-Стара

Загора и БДИБР

2148/28.08.09
инф.от списъка на лицензираните 

експерти по ОВОС и ЕО a ДА-27/02.09.09 преглед на място

2161/31.08.09

инф.относно дейността на 

дружества на територията на 

РИОСВ-П-в
a уведомление 

28/03.09.09

посочените д-вая

не развиват

дейност в р-на на

РИОСВ-П-в

2308/26.09.09 инф.относно работещи кариери a ДА-29/08.10.09

2495/21.10.09
инф.относно броя на 

ветрогенератори в р-на на РИОСВ a ДА-30/23.10.09

2499/21.10.09

инф.относно мониторинга на 

почвите и контрол на въздуха в р-

на КЦМ
a ДА-31/04.11.09



2520/23.10.09
инф.относно фирми с разр. по 

чл.37 от ЗУО a ДА-32/04.11.09

2845/11.12.09
инф.относно асф.бази, работещи в 

р-на на РИОСВ a ДА-34/15.12.09
изпратено

по ел.поща

2630/20.11.09
инф.относно данни за предхриятия 

в р-на на ТЕЦ-Север a ДА-33/20.11.09

2863/14.12.09
инф.относно уник.инв.номера за 

оборудване с ПХБ a ДА-35/15.12.09

2908/19.12.09
инф.отнтосно решения за ОВОС за 

ВЕИ проекти a ДА-Увед.36/23.12.09

ОБЩО: 37 5 3 29

ДИРЕКТОР:

инж.В.Атанасова


