
Стр.1 
 

               Справка 10.3 
 

Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им                                                                                  
      
Заявление 
№ 

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-
11/22.12. 

2011г 

Данни за 
резултатите от 
проведени 
месечни анализи 
на ОВ от ПСОВ – 
Смолян през 2011 
г. 

   Община 
Смолян 

 
 

Решение 
№1/17.01.12 

    

ПО-06-
01/10.02. 

2012г 

Публични 
регистри които се 
поддържат в 
РИОСВ-Смолян 
и реда за достъпа 
до тях 

  Програма 
достъп до 

информация

 Решение 
№2/14.02.12 

- - - - 

ПО-06-
02/13.03. 

2012г 

Количество 
образуван 
производствен 
отпадък (трупи и 
изрезки) на 
територията на 
РИОСВ-Смолян 

   “Г 
Перфект“
ООД 

 

Решение 
№3/20.03.12 

    



Стр.2 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПО-06-
03/14.03. 

2012г 

Санкции и 
предписания 
изготвени от 
РИОСВ-Смолян 
към МСП от 
секторите 
металообработва
не, химически, 
повърхностни 
обработки, 
електроника, ел. 
техника и 
текстил. 

   “ГИС – 
Трансфер 
Център“ 

Решение 
№4/27.03.11 

    

ПО-06-
04/29.03. 

2012г 

Информация 
относно: МВЕЦ 
по поречието на 
р.Малка Арда 

 Красимира 
Белчева 

  Решение 
№5/05.04.12 

    

ПО-06-
05/30.03. 

2012г 

Информация 
относно: 
Регистрирани 
пунктове и 
складове за 
билки, които са 
изкупували плод 
от шипка през 
2011г. 

 Калоян 
Борисов 

  Решение 
№6/10.04.12 

    

ПО-06-
06/24.04. 

2012г 

Информация 
относно: 
Работещи 
бетонови възли 
на територията 
на РИОСВ -
Смолян 

 Иван 
Тодоров 

  Решение 
№7/24.04.12 

    



Стр.3 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПО-06-
07/04.05. 

2012г 

Информация 
относно: Данни 
за качеството на 
атмосферния 
въздух за 
региона, вкл. 
Община Баните, 
вкл. землището 
на с.Давидково. 
Данните да 
включват 
метрологични 
параметри  

 Васил 
Кисьов 

  Решение 
№8/09.05.12 

    

 
 
 

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.  

 


