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               Справка 10.3 

 

Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им                                                                                  

      

Заявлени

е № 

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 Друго 

журналисти граждани НПО Други 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПО-06-

6/19.07. 

2013г 

Издадени по реда 

на ЗОС, по ЗВ, по 

ЗБР и др. 

нормативни 

актове от 

РИОСВ-Смолян 

– разрешителни, 

комплексни 

разрешителни и 

др. за ползване на 

водни обекти за 

производство на 

ел.енергия по 

поречието на 

р.Доспатска 

 Васил 

Войнов 

  Решение 

№6/19.07.13 

    

ПО-06-

8/06.08. 

2013г 

Копие от 

Решение по 

преценяване 

необходимостта 

от ОВОС 

№36/2004 г. 

  WWF 

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България 

 Решение 

№7/07.08.13 

    



Стр.2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПО-06-

7/06.08. 

2013г 

Всички 

общински депа за 

битови отпадъци 

на които 

предстои 

закриване и 

рекултивация 

  Фондация 

„Зелено 

бъдеще“ 

 Решение 

№8/12.08.13 

    

ПО-06-

9/29.10. 

2013г 

Сканирани копия 

от всички 

Решения за 

съгласуване на 

проекти, 

инвестиционни 

предложения 

издадени след 

01.1. 2009г. на 

„Пампорово“АД 

  WWF 

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България 

 Решение 

№9/06.11.13 

    

ПО-06-

10/15.11. 

2013г 

Информация 

относно изнесена 

публикация в 

www.inews.bg, 

съгласно чл. 2, 

чл. 10 и чл. 11 от 

ЗДОИ 

  СНЦ “Право на 

живот по закон“ 

 Решение 

№10/28.11.13 

    



Стр.3 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПО-06-

11/09.12. 

2013г 

Всички 

постъпили в 

РИОСВ – 

Смолян, 

становища на БД 

във връзка с 

допустимост  на 

инвестиционни 

предложения за 

изграждане на 

съоръжения с цел 

производство на 

ел. енергия от 

води 

  WWF 

Дунавско-

Карпатска 

програма 

България 

 Решение 

№11/09.12.13 

    

ПО-06-

13/19.12. 

2013г 

Информация 

относно 

асфалтови бази 

на територията 

на РИОСВ -

Смолян 

 Михаил 

Тянков 

  Решение 

№12/21.12.13 

    

 

 

 

 

Информацията, която се попълва в колона № 11 “Друго” е следната: 

 Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ 

субекти) за вземане на отношение по компетентност. 

 Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя. 

 Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал исканата 

информация. 

 Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация.  

 


