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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-11-

4/06.02. 

2018г 

Информация 

относно:Наличните 

асфалтови бази на 

територията на 

РИОСВ-Смолян 

 Ивайло 

Райков 

  Решение 

№1/07.02.2018 

      

ПО-11-

5/07.02. 

2018г 

Информация 

относно:Отчет за 

постъпилите 

заявления за достъп 

до обществена 

информация в 

РИОСВ-Смолян 

през 2017 г. 

  “Програма 

достъп до 

информа 

ция“ 

 Решение 

№2/07.02.2018 

      

ПО-11-

7/10.05. 

2018г 

Информация 

относно: 

Количеството 

изкупени и 

реализирани билки 

от 

билкозаготвителите 

в териториалният 

обхват на РИОСВ-

Смолян , за периода 

2010-2017г. 

  Фондация 

„Информаци

я и природо- 

защита“ 

 Решение 

№3/22.05.2018 

      



Стр.2 

 

 

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

ПО-11-

8/30.05. 

2018г 

Информация 

относно: Има ли 

съгласуване/ОВОС 

от РИОСВ-Смолян 

за строително – 

изкопни работи в 

ПИ №69345.19.98 – 

собственост на 34% 

ПЧП – общ. Смолян 

в „Перелик 

инфраструктурна 

компания“ АД 

  ТД 

“Перелик“ 

 Решение 

№4/04.06.2018 

      

ПО-11-

9/05.06. 

2018г 

Информация 

относно: Всички 

инвестиционни 

предложения, 

планове, програми 

или проекти, 

одобрени или в 

процес на 

одобряване, на 

територията на 

защитени зони в 

обхвата на РИОСВ -

Смолян 

  ДЗЗД „АФ-

ЕМГ 

Консулт“ 

 

 Решение 

№5/14.06.2018 

      

ПО-11-8-

2/11.06. 

2018г 

Информация 

относно: Има ли 

данни за проведена 

съгласно 

предписание на 

РИОСВ-Смолян 

„Процедура по реда 

на гл. втора от 

Наредбата за ОС“.  

  ТД 

“Перелик“ 

 Решение 

№6/25.06.2018 

      

 

 

 

 



Стр.3 

 

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.  

 


