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Копие от писмо с изх.№
1273/04.06.2015 г., издадено на
фирма „Акма Трейд Лимитид“
ЕООД.
Вх.№
Информация за наличните
577/07.02.2018 асфалтови бази на територията
г.-препратено от на РИОСВ - Монтана.
МОСВ ЗДОИГ6/23.01.2018 г.
ЗДОИПредоставяне на отчет на
4/14.02.2018 г. постъпилите
заявления
за
достъп
до
обществена
информация през 2017 г.
ЗДОИКонстативни протоколи по
5/23.03.2018 г.
контрол на изпълнението на
следния проект Път I-1 /Е 79/
“Обходен
път
на
гр.
Монтана“.
ЗДОИИнформация за: с какви
6/03.04.2018 г. документи
са
предадени
птиците,
конфискувани
на
20.03.208 г. на ГКПП „Дунав
мост 2“ на РИОСВ – Монтана,
правен ли е предварителен
оглед и/или преброяване на
птиците, каква е причината да
бъдат
изпратени
в
ОП
„Зоологическа
градина
София“, уведомена ли е РИОСВ

Други

1

НПО

Вид на исканата информация

Граждани

Заявление
№

Журналисти

Заявител
3

Решение за
Решение за
предоставяне
отказ за
Решение за
Решение за
на
предоставяне
предоставяне на
отказ за
Мотиви
информация
на
достъп до
предоставяне
за
за повторно
информация
/в т.ч. частичен на достъп до
отказа
ползване
за повторно
/ информация информация
ползване
4

ЗДОИ1/19.01.2018 г.

√

√

√

√

√

Да
Решение
№ ЗДОИ2/02.02.2018 г.
Да
Решение
№ ЗДОИ3/12.02.2018 г.
Да
Решение
№ ЗДОИ4/16.02.2018 г.
Да
Решение
№ ЗДОИ5/02.04.2018 г.
Да
Решение
№ ЗДОИ6/03.04.2018 г.

5

6

7

8

Обжалване

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им през 2018 г.

Друго

9

10

– Монтана за умъртвяване на
птиците, уведомена ли е
РИОСВ
–
Монтана
за
положителните
тестове
на
инфлуенца, кога и от кого, в
какъв лицензиран транспорт са
превозвани птиците и от кой
превозвач.
ЗДОИИнформация
за
одоб7/12.04.2018 г. рени/процедиращи се към
момента ИП, планове, програми и проекти в обхвата на ЗЗ
по Директивата за хабитатите
– Златия, Видбол, Войница,
Река Лом, Макреш, Пъстрина
и по Директивата за птиците –
Златията от 2007 г. до
момента.
Вх.№
Информация за установени
1766/25.04.2018 случай на нелегален трафик на
г., препратено хайвер и рибни продукти от
от МОСВ с изх. есетрови риби за периода
№ ЗДОИГ2015-2017 г.
30/24.04.2018 г.

ЗДОИ8/25.04.2018 г.

Информация за ИП /планове и
програми в ЗЗ „ПортитовциВладимирово“
и
ЗЗ
„Пъстрина“.
ЗДОИИнформация за ИП /планове и
9/25.04.2018 г. програми в ЗЗ „Западен Балкан“
и ЗЗ „Западна Стара планина и
Предбалкан“.
ЗДОИИнформация за ИП /планове
10/29.05.2018 г., и
програми
в
ЗЗ
препратено от
„Портитовци-Владимирово“
МОСВ ЗДОИД- и ЗЗ „Пъстрина“.
19/22.05.2018 г.

√

Да
Решение
№ ЗДОИ7/26.04.2018 г.

√

С
уведомително
писмо с изх.№
1174/03.05.2018 г.
заявителя
е
информиран, че на
територията
на
РИОСВ – Монтана
няма информация
за установени случай на нелегален
трафик на хай-вер.
√

√

Да
Решение
№ ЗДОИ8/09.05.2018 г.
Да
Решение
№ ЗДОИ9/09.05.2018 г.
Да,
тъй като е
подадено в
РИОСВМонтана
заявление със
същото естество
и е предоставен
достъп до

ЗДОИ11/29.05.2018 г.,
препратено от
МОСВ ЗДОИД19/22.05.2018 г.

исканата
информация не е
издавано ново
решение
Да,
тъй като е
подадено в
РИОСВМонтана
заявление със
същото естество
и е предоставен
достъп до
исканата
информация не е
издавано ново
решение

Информация за ИП /планове
и програми в ЗЗ „Западен
Балкан“ и ЗЗ „Западна Стара
планина и Предбалкан“.

ЗДОИИнформация
за
одоб12/05.06.2018 г. рени/процедиращи се към
момента ИП, планове, програми и проекти в обхвата на
ЗЗ
по
Директивата
за
хабитатите – Златия, Видбол,
Войница, Река Лом, Макреш,
Пъстрина и Златията; всички
съществуващи
предприятия/съоръжения с висок и
нисък рисков потенциал,
съгласно глава VII от ЗООС,
всички
нови
предприятия/съоръжения за които са
подадени уведомления по
реда на глава VII от ЗООС,
заповеди на министъра на
ОСВ за учредяване на СОЗ
около водоизточници.
ЗДОИИнформация
за
13/06.06.2018 г. съгласуваните
планове,

програми и ИН, които
попадат на територията на
ЗЗ BG 0000166 „Врачански
Балкан“, ЗЗ BG0002053
„Врачански Балкан“ и
защитена
територия
природен парк „Врачански

√

Да
Решение
№ ЗДОИ12/19.06.2018 г.

√

Да
Решение
№ ЗДОИ13/20.06.2018 г.

ЗДОИ14/27.09.2018 г.

Общо:
12

Балкан“.
Информация за последно
направените от РИОСВ –
Монтана
изследвания
относно
качествата
на
питейната вода в с. Гаврил
Геново, обл. Монтана.

Заявлението е
препратено по
компетентност
до РЗИМонтана.

√
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