Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им
РИОСВ – Хасково 01.01.2018г.-30.06.2018г.
Заявител
Заявление
№

вх. № АП188/19.12.
2017год.

Вид на исканата
информация
1.Какво включва контролът
извършен от служители на
МОСВ върху спазване на
минималните изисквания
за отглеждане на диви
животни в зоопаркове на
територията на РИОСВХасково?
2.Колко зоокътове и
зоопаркове има в
териториалния обхват на
РИОСВ-Хасково и къде се
намират те? Какви животни
се отглеждат в тях? Колко
от тях имат валидни
лицензи за дейността и
копия от същите.
Изброяване на обекти без
валиден лиценз с
отбелязване на валидността
на предишния такъв;
3.Извършвани ли са
проверки от служители на
МОСВ в зоокътовете и
зоопарковете на
територията на
инспекцията през
последните 2 години? Кога,
къде и по какви причини?
Копия от протоколите от
проверките.
4. Чие задължение е
извършването на проверки
за хуманно отношение към
животните и контрол върху
здравеопазването им в
обектите, в които се
отглеждат диви животни.

Жур
нали
сти

Граждани

НПО

V

Други

Решение за
предоставяне на
достъп
(в т.ч.частичен)
информация

Решения за
отказ за
предоставяне
на информация

Решение №
1/08.01.2018год.
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Решение за
предоставяне
на информация
за повторно
ползване

Решение за отказ
за предоставяне
на информация
за повторно
ползване

Мотиви за
отказа

Обжалване

Друго

вх. № АП193/29.12.
2017год.

№ 1/
вх. № АП15/09.01.
2018год.

1.Какъв е броят на
заведените искове срещу
държавни служители по
реда на чл.102 от ЗДСл. от
дата на влизането му в сила
1999 год. към днешна дата?
Във връзка с поставения
въпрос се иска информация
по години за броя
образувани искове срещу
държавни служители на
всички нива в държавната
администрацияадминистрацията, в която е
работил съответния
служител, постът, който е
заемал, броят на
окончателно уважените
искове и техния размер.
2. Правен ли е анализ на
ефективността на
администрацията по
оношение на носената от
държавните служители
имуществена отговорност.
Във връзка с
инвестиционно
предложение за
„Рехабилитация на
железопътна линия
Пловдив-Бургас, Фаза-2
1. Съществуващи и/или в
процес на разработване или
одобряване други планове,
проекти/инвестиционни
предложения в защитенa
зонa BG0000578 „Река
Марица“ за опазване на
природните местообитания
и на дивата флора и фауна
и защитенa зонa
BG0000425 „Река
Съзлийка“ за опазване на
природните
местообитания, която
припокрива защитена зона
по Директивата за птиците

Решение№
2/10.01.2018год.

V

V

Решение№
3/23.01.2018год.
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№2
вх. № АП24/15.01.
2018год.

№3
вх. № АП23/15.01.2
018год.

№4
ПД223/26.01.
2018год

Във връзка с
инвестиционно
предложение за
„Разширение на
съществуващо депо за
неопасни отпадъци
Чеиргьол-1“ в УПИ I-217
(производствени и
складови дейности,
пречиствателна станция и
депониране на отпадъци)
част от поземлен имот
№000217,
гр.Стамболийски, общ.
Стамболийски,
обл.Пловдив1.
Съществуващи и/или в
процес на разработване или
одобряване други планове,
проекти/инвестиционни
предложения в защитенa
зонa BG0000578 „Река
Марица“ за опазване на
природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
Във връзка с
инвестиционно
предложение за
„Изграждане на кариера за
добив на строителни
материали в концесионна
площ „Щъркелите“, земл.
на с. Костиево, общ.
Марица и земл. на с.
Цалапица, общ. Родопи
1. Съществуващи и/или в
процес на разработване или
одобряване други планове,
проекти/инвестиционни
предложения в защитенa
зонa BG0000578 „Река
Марица“ за опазване на
природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
Във връзка с осигуряване
на безопасни разстояния до
съществуващите ПСНРП и
ПСВРП за
инвестиционното

V

V

Решение №
4/26.01.2018год.

Решение №
5/26.01.2018год.
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предложение за обект:
„Строителство,
експлоатация и закриване
на депо за опасни
отпадъци“ по Програмата
за отстраняване на
екологични щети, гр.
Кърджали
1.Брой на други
предприятия;
2.Местоположение на
предприятията;
3.Пространствени граници
на сериозни поражения
извън територията на тези
предприятия/съоръжения;
4.Определените за
предприятията безопасни
разстояния.
№5
АП34/06.02.
2018год
№6
АП39/09.02.
2018год
№7
АП42/12.02.
2018год

№8
АП57/06.03.
2018год

№9
АП67/20.03.
2018год

Налични асфалтови бази в
района на РИОСВ-Хасково
Отчет за постъпилитв
ЗДОИ и отказите, ако има
такива през 2017 год.
ИП, които към момента са
процедирани в РИОСВХасково и попадат в ЗЗ:
1.«Родопи Средни»
2.»Добростан»
Съдържание на ФПЧ10,
серен диоксид, оловни
аерозоли и аерозоли на
кадмий (среднодневни,
максимални по месеци и
средногодишни
концентрации) в
атмосферния въздух на
пункт АИС- Кърджали през
2017 год.
Границите на природните
местообитания и
местообитанията на
животинските видове,
предмет на опазване в

V

V

Решение №
№ 6/01.02.2018год.

Решение
№ 7/15.02.2018год.
V

Решение
№ 8/15.02.2018год

V

Решение
№ 9/26.02.2018год

V

Решение
№ 10/20.03.2018год.
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№ 10
АП71/26.03.
2018год

№ 11
АП82/05.04.
2018год

следните ЗЗ: BG0000425
„ Река Съзлийка“.
Информация относно
одобрените ИП, планове и
програми, в процес на
процедиране, със
съответните площи и начин
на земеползване,
параметри на застрояване,
които попадат на
териториата на
горецитираните защитени
зони.
КП по контрол на
изпълнението на следните
проекти: «АМ Марица» и «
Проект Реконструкция и
електрификация на
железопътна линия
Пловдив-Свиленград по
коридори IV и IX, Фаза 2:
Участък Първомай Свиленград
Резултати от непрекъснати
и/или периодични
измервания(средноденоно
щни и средночасови
измервания на емисии на
вещества прах, Sox,NOx
във въздуха за периода от
01.01.15г. до 31.12.17г. за
ТЕЦ „Марица 3“ АД.
Резултати от годишни
измервания на общите
емисии на живак в АВ за
периода от 01.01.15г. до
31.12.17г. за ТЕЦ „Марица
3“ АД,
Информация с какви
инструменти са направени
тези измервания и копия на
документи във връзка с
проверката на
измервателните уреди в
посочения период

V
Решение
№ 11/03.04.2018год.

V

V

Решение
№ 12/23.04.2018год.

Решение
№ 14/02.05.2018год.
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№ 12
АП84/11.04.
2018год

№ 13
АП133/04.05.
2018год

№ 14
АП154/05.06.
2018год.

Одобрени/процедиращи се
към момента ИП в ЗЗ:
1.Родопи-Източни
BG 0001032;
2.Остър Камък
BG 0001034;
3.Меричлерска река
BG 0000287;
4.Река Съзлийка
BG 0000425;
5.Река Мартинка
BG 0000442;
6.Река Марица
BG 0000578;
7.Студен кладенец
BG 0002013;
8.Марица- Първомай
BG 0002081
Одобрени/процедиращи се
към момента ИП в ЗЗ:
1.Родопи-Източни
BG 0001032;
2.Бяла Река
BG 0002019;
3.Крумовица
BG 0002012;
4.Мост Арда
BG 0002071;
5. Студен кладенец
BG 0002013;
Всички инвестиционни
предложения, планове,
програми и проекти в
обхвата на следните
защитени зони (ЗЗ):
ЗЗ по Директивата за
хабитатите:
1.“Родопи-Източни“ ( BG
0001032);
2.“Остър Камък“ ( BG
0001034);
3.“Меричлерска река“ (BG
0000287);
4.“Река Съзлийка“ ( BG
0000425);
5.“Река Мартинка“ ( BG
0000442);
6.“Река Марица“ (BG

V

Решение
№ 13/25.04.2018год.

V

Решение
№ 15/14.05.2018год

V

Решение
№ 16/08.06.2018год
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0000578);
ЗЗ по Директивата за
птиците:
7.“Студен кладенец“ ( BG
0002013);
8.“Марица- Първомай“ (BG
0002081)

№ 15
АВ175/06.06.
2018год.

№ 16
АП164/20.06.
2018год

Данни относно КАВ от
ръчен пункт „РИОСВХасково“ с адрес:
ул.“Добруджа“14 и от АИС
– Димитровград за 2017 г.
по данни от извършения от
РИОСВ-Хасково
мониторинг, вкл.
средноденонощни,
средночасови и
средногодишни
концентрации на ФПЧ10
/РМ 10/, SO2, NO2, H2S,
CO, NH3, O3 от АИСДимитровград и
средноденонощни,
средномесечни и
средногодишни
концентрации по
показателите ФПЧ10 /РМ
10/, SO2, NO2, също така и
по показателите
ПАВ/бензопирен/ и Cd по
данни от пункта за
наблюдение на КАВ в
гр.Хасково.
Всички одобрени и в
процес на процедиране
инвестиционни
предложения, планове,
програми и проекти в
обхвата на следните
защитени зони (ЗЗ):
1.“Родопи-Средни“ ( BG
0001031);
2.“Добростан“ ( BG
0002073);

V

Решение
№ 17/11.06.2018год

V

Решение
№ 18/27.06.2018год

Страница 7 от 7

