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               Приложение към т.2 

 

Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им                                                                                  

      
Заявление 

№ 

Вид на исканата 

информация 

Заявител 

 

 

 

 

3 

Решение за 

предоставяне на 

достъп до  

(в т.ч. частичен) 

информация 

Решение за 

отказ за 

предоставян

е на достъп 

до 

информация 

Решение за 

предоставяне 

на 

информация 

за повторно 

използване 

Решение за 

отказ за 

предоставяне на 

информация за 

повторно 

използване 

Мотиви за 

отказа 

Обжалва

не 

Друго 

1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8 9 10 

ПО-06-

3/13.01. 

2016г 

Информация 

относно: 

Регистрирани 

нерегламентирани 

депа за отпадъци на 

територията на 

РИОСВ - Смолян 

   Валентин 

Богоев 

ръководител 

на катедра 

при 

Биологически 

факултет на 

СУ „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Решение 

№1/18.01.16 

      

ПО-06-

2/13.01. 

2016г 

Информация 

относно: Наличните 

асфалтови бази на 

територията на 

РИОСВ - Смолян 

 Михаил 

Тянков 

  Решение 

№2/19.01.16 

      

ПО-06-

4/18.01. 

2016г 

Информация 

относно: Заявени 

инвестиционни 

намерения на 

територията на 

община Борино 

 Людмил 

Гочев 

  Решение 

№3/22.01.16 

      

ПО-06-

6/16.03. 

2016г 

Копие от акта, който 

урежда 

организацията и 

движението на 

документооборота в 

РИОСВ-Смолян 

   Фондация 

“Програма 

достъп до 

информация“ 

Решение  

№4/22.03.16 

      



Стр.2 

 

 

1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8 9 10 

ПО-06-

5/16.03. 

2016г 

Информация 

относно: Заявени 

инвестиционни 

намерения обхвата 

на ЗЗ BG0001031 

“Родопи-Средни“ и 

ЗЗ BG0002073 

“Добростан“ 

 арх. 

Хубена 

Салджиева 

  Решение 

№5/22.03.16 

      

ПО-06-

7/25.04. 

2016г 

Информация 

относно: Предадени 

билки и 

диворастящи 

плодове от 

лицензирани 

билкозаготвителни 

пунктове и 

индивидуални 

граждани на ниво 

община за периода 

2012-2014 год. 

 Доц.д-р 

Валентин 

Богоев 

  Решение 

№6/05.05.2016 

      

ПО-06-

8/04.05. 

2016г 

Информация 

относно:Инвестицио

нни предложения, 

планове и програми, 

вкл. площ, 

капацитет, засегнати 

местообитания в 

Защитена зона 

BG0001032 „Родопи 

източни“ по 

Директива за 

местообитанията 

   „П-Юнайтед“ 

ЕООД 

гр.София 

Решение 

№7/09.05.2016 

      



Стр.3 

 

 

1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8 9 10 

ПО-06-

9/09.05. 

2016г 

Информация 

относно:Разпорежда

нето и 

изразходването на 

средства от 

отчисленията за 

депониране, 

съгласно чл.60 и 

чл.64 от ЗУО по 

общини до 30.04.16 г.  

 Зарко 

Маринов 

  Решение 

№8/16.05.2016 

      

ПО-06-

11/08.06. 

2016г 

Копия на решения 

за ОС на 

инвестиционното 

предложение с 

предмета и целите 

на опазване на 

защитена зона 

Натура 2000 “Родопи 

Западни“ 

  Сдруже-

ние 

„Балкан-

ка“ 

 Решение 

№9/13.06.2016 

      

ПО-06-

12/28.06. 

2016г 

Информация 

относно: 

Регистрирани 

нападения на мечки 

и вълци на 

територията на 

РИОСВ – Смолян за 

периода месец юни  

2013 г. – месец май 

2016 г. 

 Иван  

Механджий

ски 

  Решение 

№10/30.06.2016 

      

 

 

Информацията, която се попълва в колона № 10 “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.  

 


