
Регистър на РИОСВ-Пловдив на заявленията за достъп до информация и движението им м - 01-12.2010г

1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8

2955/29.12.09
ИН за изгражд.на фотоволт.инст-ии-

06/09г a ДА/Ув.1/05.01.10 по ел.поща

2963/30.12.09
заявени или действащи ИП в ЗЗ 

"Бес.възв." и "Бес.ридове" a ДА/2/07.01.10

295/03.02.10
ИН, попадащи в границите на ЗЗ 

"Зап.Родопи" a ДА/3/10.02.10 по ел.поща

ЕП17/09.02.10
лицензирани сервизи по чл.12 от 

ЗУО a ДА/4/11.02.10 по ел.поща

ЕП21/11.02.10
списък на пречиств.станции на 

територията на РИОСВ-П-в a ДА/5/15.02.10 по ел.поща

ЕП37/18.02.10

средства по §9 от предх.и 

закл.разпор.на Закона за изм.и 

доп.на ЗДОИ
a ДА/Ув.6/25.02.10 по ел.поща

556/08.03.10
копия на решения №ПВ-02-VІ/07 и 

№Пд-ОС-017/09 a ДА/7/16.03.10

663/18.03.10

параметри нао източниците на 

емисии на "Асф.база" на Пътинж." 

АД
a ДА/8/25.03.10

724/24.03.10
инф.относно разреш.на КЦМ АД, 

Пловдив a ДА/Ув.9/25.03.10

843/07.04.10
инф.относно количества отпадни 

гуми,генер.на терит.на РИОСВ-П-в a ДА/10/22.04.10

ЕП144/19.04.10
инф.относно терени,замърсени с 

тежки метали a ДА/Ув.11/28.04.10 по ел.поща

ЕП184/12.05.10
инф.за замърсени почви и 

подпочв.води на терит.на РБ-я a Ув.12/14.05.10

препратено в 

ИАОС-по ел 

поща - по 

компетентност

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



1144/19.05.10 решение за ОС№19ОС/10 a ДА/13/27.0510
преглед на 

място

1150/19.05.10
списък на пунктовете за изкупув.на 

охлюви a ДА/14/27.05.10
преглед на 

място

ЕП229/02.06.10 ИП в ЗЗ "Центр.Балкан буфер" a ДА/15/11.06.10

1210/28.05.10 ИП в ЗЗ "Центр.Балкан буфер" a ДА/16/16.06.10

1349/21.06.10
списък на пунктовете за изкупув.на 

охлюви a ДА/17/01.07.10

ОВОС-

15/08.07.10

ИН и планове в границите на ЗЗ 

"Марица-Първомай" a ДА-18/19.07.10

1467/09.07.10
Издадени решения за ОВОС за 

ВЕИ-проекти a ДА-19/13.07.10

1583/27.0710
Протокол от изпитване за шум-

"Спиртна ф-ка"-Катуница a ДА-20/04.08.10

1618/02.08.10
Инф.относно НП и санкции на КЦМ 

АД -09-10г a Увед.за 

препр.21/06.08.10

препр.по 

комп.до 

ДПНООП-

МОСВ

1657/06.08.10
инф.относно пункт.за изкуп.и 

прера.на билки a ДА-22/17.08.0.10 по ел.поща

1813/26.08.10
инф.за площи по поречието на 

Марица,попад.в ЗЗ a ДА-23/07.09.10 по ел.поща

1821/27.08.10
ИП в ЗЗ"Бесар.възв." и 

"Бес.ридове" a ДА-24/10.09.10

1830/27.08.10 ИП в ЗЗ"Центр.Балкан-буфер" a ДА-25/10.09.10

2280/27.10.10
данни за съст.на атм.въздух в П-в-

03-10.10 a ДА-26/03.11.10

2376/09.11.10 ИН в ЗЗ "Родопи Западни" a ДА-27/12.11.10

2340/03.11.10
инф.относно терени,замърсени с 

тежки метали a Увд.28/08.12.10

поискана 

доп.инф, 

удължен 

срок.Изпр.по 

факс



2407/11.11.10 ИП в ЗЗ "Марица-Първомай" a ДА-29/23.11.10 изпр.по куриер

2495/23.11.10
списък на пунктовете за изкупув.на 

охлюви a ДА-30/25.11.10 по ел.поща

2502/23.11.10 Площ на ИН в ЗЗ "Родопи Средни" a ДА-31/08.12.10

2556/03.12.20 масиви, попадащи в ЗЗ a ДА-32-21.12.10 изпр.по факс

ОБЩО: 32 15 2 15

ДИРЕКТОР:

инж.В.Атанасова


