
Стр.1 

 

               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-11-

2/08.02. 

2017г 

Информация 

относно:Актуализи 

ран списък на 

категориите 

информация, 

подлежаща на 

публикуване в 

интернет страницата 

на РИОСВ-Смолян 

  Фондация 

“Програма 

достъп до 

информа 

ция“ 

 Решение 

№1/22.02.2017 

      

ПО-11-

3/02.03. 

2017г 

Информация 

относно: Данни за 

управление на 

качеството на 

компонентите на 

околната среда. 

   Община 

Мадан 

Решение 

№2/15.03.2017 

      

ПО-11-

4/13.03. 

2017г 

Информация 

относно:Заявени 

интереси за планове, 

програми и 

инвестиционни 

предложения в 

защитените зони в 

територията, 

попадаща под 

юрисдикцията на 

РИОСВ-Смолян. 

   Община 

Златоград 

Решение 

№3/23.03.2017 
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1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8 9 10 

ПО-11-

6/20.04. 

2017г 

Информация 

относно: Какви 

инвестиционни 

предложения към 

момента са 

процедирани в 

РИОСВ - Смолян 

защитени зони: ЗЗ 

BG0001030 „Родопи 

западни“; 

BG0003031 “Родопи 

Средни“; BG0002113 

“Триград-

Мурсалица“ 

  “Планеко“ 

ООД 

 

 Решение 

№4/27.04.2017 

      

ПО-11-

7/28.04. 

2017г 

Информация 

относно: 

Съществуващи или 

в процес на 

разработване или 

одобряване на 

планове, проекти 

инвестиционни 

предложения в ЗЗ: 

BG0001031 “Родопи - 

Средни“; BG0002073 

“Добростан“ 

  “Лъки 

Инвест“ 

АД 

 Решение 

№5/09.05.2017 

      

ПО-11-

8/14.06. 

2017г 

Информация 

относно:Уведомена 

ли е РИОСВ-Смолян 

от възложител за 

наличието на 

инвестиционно 

намерение по повод 

изграждане на нова 

ски писта и лифт, 

свързващ ски зона 

„Пампорово“ и ски 

зона „Мечи чал“ 

 Николай 

Тослев 

  Решение 

№6/22.06.2017 
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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.  

 


