
Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им 
РИОСВ – Хасково 01.01.2015г.-30.06.2015г. 

 

Заявлвние 
№ 

Вид на 
исканата 

информация 

Заявител Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставяне 

на 
информация 

Мотиви 
за отказа 

Обжалван
е 

Друго 
Журналисти Граждани НПО Други 

1/АП-13 
05.02.15г. 

Съдържание на 
ФПЧ10, серен 
диоксид оловни 
аеро-золи и 
аерозо-ли на 
кадмий в 
атмосф. въз-
дух на гр. 
Кърджали. 

не не не V 
Решение № 
1/10.02.15г. 

не не не не 

2/АП-18 
16.02.15г. 

Админ. актове 
заповеди и др. , 
които регла- 
ментират 
начините за 
участие на 
обществеността 
във вземане на 
решения в 
рамките на 
дейността на 
РИОСВ-Х-во. 

не не V не не не не не 

 
 
 
Отговорено с 
писмо 
 
 

3/АП-26 
 
06.03.15г. 

Копие от 
заповедта за 
определяне на 
служител по 
ЗДОИ. 

не не V не 
Решение № 
2/12.03.15г. 

не не не не 

4/АП-28 
13.03.15г. 

Други ИП/ППП 
в ЗЗ „Река 

не не не V 
Решение № 
3/19.03.15г. 

не не не не 



Марица“ и 
„Марица 
Първомай“ на 
територията на 
РИОСВ – 
Хасково. 

5/АП-30 
18.03.15г. 

Измерени 
концентрации 
на ФПЧ10, SO2 , 
NO2, H2S,CO 
,NH3, O3, от 
АИС-Димит-
ровград. 

не не не V 
Решение № 
4/30.03.15г. 

не не не не 

6/АП-35 
26.03.15г. 

Граници на 
природни 
местообита – 
ния в ЗЗ „Остър 
камък“, „Река 
Марица“, 
„Родопи – 
Източни“, 
„Сакар“. 

не не не V не не не не 
Отговорено с 
писмо 

7/АП-43 
14.04.15г. 

Разходи за 
абонамент за 
компютърни 
правно-
информационн
и с-ми за 2010-
2013г. 

не не V не 
Решение № 
5/23.04.15г. 

не не не не 

8/АП-48 
21.04.15г. 

ППП/ИП в ЗЗ 
„Родопи-
Средни“ 
BG0001031 
процедирани в 
периода 

не не не V 
Решение № 
6/04.05.15г. 

не не не не 



октомври 2007- 
април 2015г. 

9/АП-49 
27.04.15г. 

ИП/ППП в ЗЗ: 
„Остър камък „ 
BG0001034, 
„Река Марица „ 
BG0000578, 
„Родопи-
Източни“ 
BG0001032, 
„Сакар“ 
BG00002012, 
„Радинчево“ 
BG00002020, 
„Сакар“ 
BG00002021, 
„Харманлийс-
ка река“ 
BG00002092 
процедирани от 
РИОСВ – 
Хасково. 

не не не V 
Решение № 
7/08.05.15г. 

не не не не 

10/ПД-214 
30.04.15г. 

ИП/ППП в ЗЗ: 
„Река 
Каялийка“ BG 
0000435, „Река 
Съзлийка“ BG 
0000425, 
„Сакар“ BG 
00002012, 
„Меричлерска 
река“ BG 0000 
287, „Река 
Марица“ 
BG0000578, 

не не не V 
Решение № 
8/12.05.15г. 

не не не не 



„Река 
Мартинка“ 
BG0000442, 
„Сакар“ 
BG0002021. 

11/АП-53 
05.05.15г. 

ПСОВ на 
територията на 
РИОСВ - 
Хасково 

не не не V 
Решение № 
9/18.05.15г. 

не не не не 

12/АП-87 
16.06.2015г. 

Копие от 
уведомление за 
инвестиционно 
предложение. 
Копие на схеми 
към 
уведомлението. 

не не не V 
Решение № 
10/17.06.15г 

не не не не 

Общо:12  
 

12 0 0 3 9 10  0 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 


