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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 

предоставя

не на 

достъп до 

информац

ия 

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-

8/27.12. 

2019г. 

Информация относно: 
регистрирана 

информация за 

годишните 

количества изкупени, 

обработени и 

реализирани билки и 

техния произход за 

последните 5 години 

(2014-2018), както и 

списък с 

регистрираните 

изкупвателни и 

билкозаготвителни 

пунктове. 

 Елена 

Златанова  
  Решение 

№1/02.01.2020г. 

      

ПО-11-

1/21.01. 

2020г. 

Информация 

относно:„Одобрени/пр

оцедиращи се към 

момента 

инвестиционни 

предложения, 

планове, програми и 

проекти в обхвата на 

защитена зона 

BG0001032 „Родопи 

Източни“ за опазване 

на природните 

местообитания и на 

дивата флора и 

фауна“ за периода от 

   Горубсо - 

Кърджали“ 

АД 

 

Решение 

№2/29.01.2020г. 
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2007 до момента 

ПО-11-

2/11.02. 

2020г. 

Информация относно: 

актуализиран списък 

за 2019 г. на 

категориите 

информация, 

подлежаща на 

публикуване в 

интернет за сферата 

на дейност на 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – гр. Смолян, 

както и формите, в 

които е достъпна. 

  Фондация 

Програма 

Достъп до 

Информация 

 Решение 

№3/13.02.2020г. 

      

ПО-11-

3/06.03. 

2020г. 

Информация относно: 

билкозаготвителните 

пунктове в района на 

РИОСВ – Смолян, 

като се посочи 

наименованието на 

пункта, населеното 

място и контакт за 

връзка. 

 

   Българска 

асоциация 

на 

билкарите 

и гъбарите, 

с адрес: 

Херба 

Комерс АД, 

гр. София 

Решение 

№4/11.03.2020г. 

      

ПО-11-

4/26.03. 

2020г. 

Искане относно 

първичните данни от 

мониторинг на 

прилепите и други 

теренни проучвания 

(при изготвяне на 

планове за 

управление на 

защитени територии и 

зони, процедури по 

екологична оценка и 

оценка на 

въздействието върху 

околната среда), за 

прилепите в България 

в периода от 1990 г. до 

  Фондация 

„Наука за 

природата“  

 

 Решение  

№5/03.04.2020г. 
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2020 г., включваща 

координати на 

регистрирания 

индивид; дата и час 

на регистрация; 

начин на регистрация 

(улов, ултразвук, 

наблюдение и др.); 

видова 

принадлежност и при 

наличие на данни за 

размери; възраст; 

пол; установени 

фактори на средата по 

време на 

проучванията – 

температура и 

влажност извън и в 

убежището.“ 

 

ПО-11-

5/21.04. 

2020г. 

Искане относно: 

1. Всички 

административни 

актове (по ЗООС) на 

програми, проекти, 

планове и 

инвестиционни 

предложения, които 

са реализирани или в 

процес на реализация 

или в процедура на 

преценка на етап 

уведомление от 2013 г. 

до настоящия момент, 

попадащи на 

територията на област 

Смолян, в т.ч. 

общините: Баните, 

Борино, Девин, 

Доспат, Златоград, 

Мадан, Неделино, 

Рудозем, Смолян, 

Чепеларе, както и 

 Валентина 

Фиданова 

  Решение  

№6/28.04.2020г. 
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информация с 

характеристиките 

(обхват, 

местоположение, 

площ, времетраене и 

др.) за програмите, 

проектите, плановете 

и инвестиционните 

предложения на етап 

уведомление на 

компетентния орган. 

2. Решения за 

преценяване 

вероятната степен на 

отрицателно 

въздействие върху 

защитените зони и 

решения по ОС, 

издадени от РИОСВ – 

Смолян в периода от 

2013 г. до настоящия 

момент.  

3. Копие от регистъра 

на РИОСВ-Смолян, 

относно Решенията по 

ОВОС и Становищата 

по ЕО на програми, 

проекти, планове и 

инвестиционни 

предложения, които 

са реализирани, в 

процес на реализация 

или в процедура на 

преценка на етап 

уведомление от 2013г. 

до настоящия момент, 

попадащи на 

територията на област 

Смолян, в табличен 

вид формат Excel или 

Word. 

4. Копие от регистъра 

с решенията по 
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оценка за 

съвместимостта на 

план, програма и 

проект/инвестиционн

о предложение с 

предмета и целите на 

опазване на 

защитените зони 

попадащи на 

територията на област 

Смолян, в табличен 

вид формат Excel или 

Word 

ПО-11-

6/05.05. 

2020г. 

Искане относно 

язовир Доспат (тип L 

11), Западно 

беломорски РБУ, зони 

от мрежата Натура 

2000 и защитени 

видове рибоядни 

птици, по-точно: 

1. „Колонии от 

защитени водолюбиви 

рибоядни видове 

птици в близост до 

язовирите, на 

разстояние до 10 км. – 

видове и брой на 

гнездящите птици“; 

„Зони по НАТУРА 

2000, в които попадат 

изследваните 

язовири/водни тела“. 

   ДЗЗД 

„ФОРТИС 

– ИРА“ 

Решение  

№7/13.05.2020г. 

      

ПО-11-

7/05.05. 

2020г. 

В заявлението се 

съдържа искане за 

предоставяне на 

информация относно, 

почивните 

бази/станции, 

стопанисвани от 

РИОСВ-Смолян 

Елена 

Бейкова, 

Дарик 

радио  

   Решение  

№8/03.06.2020г. 
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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.  


