
Стр.1 

 

               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-

4/03.07. 

2014г 

Разрешителни по 

чл. 31-33 на ЗБР с 

които е 

съгласувано 

строителството 

на МВЕЦ 

намиращи се в 

Община Девин. 

Разрешителни по 

глава 6 на ЗООС 

с които е 

съгласувано 

строителството 

на МВЕЦ. 

 Пламена 

Иванова 

  Решение 

№3/10.07.14 

    

ПО-06-

5/31.07. 

2014г 

Информация 

относно: има ли 

РИОСВ – Смолян 

средства по 

сметки в КТБ, 

като 

второстепенен 

разпоредител на 

бюджетни 

средства.  

Владимир 

Йончев – гл. 

редактор на 

новинарският 

сайт 

OFFNEWS.BG 

   Решение 

№4/31.07.14 

    



Стр.2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПО-06-

6/28.08. 

2014г 

Извършения 

последваш 

контрол върху 

изпълнението на 

условията в 

решенията на 

МОСВ, с които са 

съгласувани по 

реда на чл.31 от 

Закона за 

биологичното 

разнообразие, 

горскостопански

те планове на 

ДГС.  

  Тома Белев – 

председател на 

Асоциация на 

парковете в 

България 

 Решение 

№5/01.09.14 

    

ПО-06-

7/03.11. 

2014г 

Информация 

относно: Заявени 

интереси чрез др. 

инвестиционни 

предложения, 

планове и 

програми на 

територията на 

защитени зони 

“Родопи средни 

(BG0001031) “и 

“Добростан 

(BG0002073)“ 

   Община 

„Черно-

очене“ 

Кмет 

Решение 

№6/13.11.14 

    

 

 

 

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.  

 


