
                                                                           
 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕТО ИМ  В РИОСВ-РУСЕ – 2009 година 
Заявление 

№ 
Вид на исканата 

информация 
Заявител Решение за предоставяне 

на достъп до 
информация 

Решение за отказ 
за предоставяне на 

достъп до 
информация 

Мотиви за 
отказа 

Обжалване Др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Журн. Гр. НПО Др.           

АО 912/ 
23.02.09 г. 

Фирми, 
притежаващи 
Разрешителни по 
чл. 37 от ЗУО 

      Общ. 
Силистра 

Решение № 68/5.03.09 г. 
за предоставяне на 
достъп до обществена 
информация 

 

      

АО 1056/ 
04.03.09 г.  

Постъпило 
инвестиц. 
намерение за 
строителство на 
асфалтова база в с. 
Бъзън 
 

      Кметство с. 
Бъзън 

Решение  
№ 70/09.03.09 г. за 
предоставяне на достъп 
до обществена 
информация   

 

      

АО 1291/ 
14.03.09 г.  

Попада ли даден 
имот в Натура 
зона 
 
 

      „Хан 
Аспарух” АД  

Решение № 81/17.03.09 г. 
За предоставяне на 
достъп до обществена 
информация  

 

      

АО 1650/ 
25.03.09 г. 

Състояние на 
околната среда в 
община Лозница 
2007-2008 г. 

      Община 
Лозница 

Решение № 93/02.04.09 г. 
за предоставяне на достп 
до обществена 
информация 

 

    

  



АО 2172/ 
14.04.09 г. 

Лицензиранифирм
и за специфичен 
отпадък 

      „Амилум 
България” 
ЕАД 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация 
 № 120/17.04.09 г.  

 

      

АО 2164/ 
14.04.09 г. 

Издадене решения 
за преценяване 
необходим.  от 
ОВОС за 
алтернативни 
изтчочници на 
енергия 

      „Хидроенерг. 
компания” 
ООД 

Решение за предоставяне 
на достъп до  
информация  
№ 120/17.04.09 г.  

 

      

АО 2186/ 
15.04.09 г. 

Решение за 
преценяване 
необходимостта от 
ОВОС за 
инвестиц. 
предложение в с. 
Бъзън 

Н.К, 
 в-к 
„Труд” 

      Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация 
 № 122/17.04.09 г.  

 

      

 АО 2249/ 
17.04.09 г.  

Фирми, 
притежаващи 
разрешителни по 
чл. 37 от ЗУО 

    

  

„Тракия Глас 
България”- 
ЕАД 
Търговище 

Уведомление с изх. 
№ 1558/24.04.09 г.  

 

      

АО 2308/ 
22.04.09 г.  

Писма на РИОСВ-
Русе до община 
Иваново 

  Илханн 
Кючюк. 

    Решение за предоставяне 
на достъп информация  
№ 130/27.04.09 г. 

 

      

ВСП 688/ 
21.04.09 г.  

Справка за 
животнов.  ферми 
на територията на 
РИОСВ-Русе 

  Велизар 
Бююкл. 

    Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация  
№ 133/30.04.09 г.  

        



ВСП 827/ 
18.05.09 г.  

Справка за 
действщите 
центрове за 
разкомплект. на 
ИУМПС 

      „Арно ратс” 
ЕООД, Соня 
Констова 

Решение за продоставяне 
на достъп до  
информация  
№ 156/20.05.09 г.  

        

АО 2744/ 
25.05.09 г.  

Копие от 
уведомление и 
последдващо 
становище на 
РИОСВ-Ресе за 
инвестиц. 
намерение на 
гражданин 

  Невянка 
Д. 
Цонева 

    Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация № 
160/27.05.09 г.  

        

ВСП1109/
29.06.09 г. 

Копие от Решение 
за преценка на 
необход. от ОВОС 
на РИОСВ-Русе, 
РУ-157-ПР/2006 г. 

      „Булгартранс
газ” 
 ЕАД-София 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация № 
241/02.07.09 г.  

        

АО 3366/ 
30.06.09 г.  

Копия на 
преценки за  
ОВОС за 
изграждане на 
ВЕИ 

    АПЕЕ 
Варна 

  Уведомление с изх № 
2556/02.07.09 г.  

        

АО 3530/ 
09.07.09 г. 

Копие на 
документ, издаден 
от РИОСВ-Русе 

   

„Тертер” 
ЕООД"гр. 
Разград 

Решение за предоставяне 
на достъп до  
информация № 
256/13.07.09 г.  

    
АО 3574/ 
13.07.09 г. 

Данни за 
действащи 
предприятия от 
електро и 
топлоенергийния 
сектор 

   

„Институт по 
енергитика” 
АД 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация № 
294/27.07.09 г.  

    



АО 3630/ 
16.07.09 г. 

Становище на 
РИОСВ-Русе за 
внесено инвестиц. 
предложение 

   

„Скални 
материали” 
АД 

Уведомление с изх. № 
2949/29.07.09 г.  

    
АО 3835/ 
03.08.09 г.  

Становища, 
длъжностни 
характеристики 

   

„Скални 
материали” 
АД 

 

Решение за отказ 
за предоставяне на 
достъп  до 
информация № 
314/06.08.09 г.  

   
АО 3858/ 
04.08.09 г. 

Становище по 
Доклад за ОВОС 

   

„Скални 
материали” 
АД 

Уведомление № 
3083/06.08.09 

    
АО 4235/ 
31.08.09 г. 

Справка за 
изкупени 
количества на 
отпадъци от 
фотографската 
промишленост от 
фирма, 
притежаваща 
разрешително 

   

„Херикон” 
ООД, София 

Уведомление  
№ 3465/03.09.09 г. 

    
АО 4512/ 
17.09.09 г.  

Копие от 
проектите на 
РИОСВ-Русе по 
ОПОС 

  

СОПД 
„Иниц
иатива 
за р-е”  

 

Уведомление с изх. № 
3858/28.09.09 г. 

    
ВСП 1706/ 
24.09.09 г.  

Брой и 
местонахожд. на 
кариери за добив 
на енертни 
материали  

   

„Видекс 
Армс” ЕООД 

Решение за предсотавяне 
на достъп до 
информация  
№ 370/30.09.09 г.  

    



АО 4747/ 
06.10.09 г.  

Доклад по ОВОС 
и ОС на МВЕЦ - 
Янтра 

  

ВВФ 
„Дунав
ско-
Карпат
ска 
програ
ма 
Българ
ия”   

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация № 
380/08.10.2009 г. 

    
ВСП/1859 
16.10.09 г. 
 АО 4934/ 
20.10.09 г.  

Справка за 
издадените 
решения по 
ОВОС, ЕО и ОС за 
ИП за изграждане 
на 
ветрогенератори 

   

„Повик” АД Решение за предоставяне 
на информация  
№ 398/28.10.09 г. 

    
АО 4911/ 
19.10.09 г. 

Копие от протокол 
от извършена 
проверка 

 

Мария 
Ст. Чоб. 

  

Уведомление  
№ 4196/22.10.09 г. 

    
АО5512/ 
02.12.09 г. 

Информация за 
защитени зони от 
НАТУРА 2000 в и 
около градовете 
Тутркан, Разград и 
Русе 

   

„Бългерия 
Нейчър 
Пауър” 
ЕООД 

Решение за предоставяне 
на информация  
№ 473/10.12.09 г. 

    
АО 5513/ 
02.12.09 г.                                     

Информация за 
подадени 
инвестиц. 
предложения за 
изграждане на 
фотоволтаични 
централи и 
ветрогенерат. 
паркове в и около 
Тутракан, Разград 
и Русе 

   

„Бългерия 
Нейчър 
Пауър” 
ЕООД 

Решение за предоставяне 
на информация  
№ 472/10.12.09 г. 

    



АО 5564/ 
07.12.09 г. 

Инвестиционни 
предложения в 
Алфатар, 
попадащи в ЗЗ 
„Хърсовска река”  

 

Злати 
Киров 

  

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация  
№ 478/14.12.09 г. 

    
АО 5564/ 
07.12.09 г. 

Инвестиционни 
предложения в 
Алфатар, 
попадащи в ЗЗ 
„Хърсовска река”  

   

„Надежда” 
ЕООД 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация  
№ 478/14.12.09 г. 

    
АО 5565/ 
07.12.09 г. 

Инвестиционни 
предложения в 
Алфатар, 
попадащи в ЗЗ 
„Хърсовска река” 

   

„Еко 
енерджи” 
ЕООД 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация  
№ 477/14.12.09 г. 

    
ВСП 2226/ 
11.12.09 г. 

Работещи 
асфалтови бази на 
територията на 
РИОСВ-Русе  

   

„Атлантис 
ПМБ” ООД 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация  
№ 4997/14.12.09 г. 

    



АО 5693/ 
14.12.09 г. 

Протокол от 
изпитвания на 
повърхностни 
води от сухо дре 
на крайния 
водосбор на 
промишлени води 
от предприятия на 
ПЗ на град Разград 

   

„Водоснабдяв
ане с. 
Раковски” 
ООД 

Решение за предоставяне 
на достъп  информация 
№ 482/20.12.09 г. 

    
АО 5775/ 
19.12.09 г. 

Решения на 
РИОСВ-Русе за 
презеняване 
наобходимостта от 
ОВОС на ВЕИ 
проекти 1.07.09-
31.12.09 г. 

  

АПЕЕ 
Варна 

 

Решение за предоставяне 
на достъп до 
информация № 2/05.01-
2010 г. 

    
АО 5849/ 
29.12.09 г.  

Копие от писма на 
РИОСВ-Русе във 
връзка с жалба в с. 
Червен 

 

Иван 
Иванов 

       
АО 5861/ 
29.12.09 г. 

Информация за 
инместит.  и ИП за 
изграждане на 
фотоволтаични 
централи на 
територията на 
РИОСВ-Русе  

   

„БулСпейс” 
ЕООД 

     
 
 


