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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-

13/01.07. 

2016г 

Информация 

относно:Приети или 

постъпили планове,  

програми, 

инвестиционни 

предложения и др. в 

ЗЗ “Родопи-западни“ 

за последните 5 (пет) 

години 

  ДЗЗД 

“План 

Консулт 

Девин“ 

 Решение 

№11/11.07.2016 

      

ПО-06-

15/14.07. 

2016г 

Информация 

относно: 

Съществуващи 

и/или в процес на 

разработване или 

одобряване други 

планове, 

проекти/инвестицио

нни предложения в 

ЗЗ BG0001032 

“Родопи-Източни“ 

   “Хармони 

2012“ ЕООД 

Решение 

№12/18.07.2016 

      



Стр.2 

 

 

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

ПО-06-

16/21.07. 

2016г 

Информация 

относно: Наличието 

на инвестиционни 

предложения на 

територията на 

Защитена зона 

BG0002063“ Западни 

– Родопи“, Защитена 

зона BG0001030 

“Родопи – Западни“ 

   Община 

Брацигово 

Решение 

№13/03.08.2016 

      

ПО-06-

17/29.07. 

2016г 

Информация 

относно: 

Съществуващи 

и/или в процес на 

разработване или 

одобряване други 

планове, 

проекти/инвестицио

нни предложения в 

защитени зони: 

BG0001032 "Родопи 

– Източни“ и 

BG0002013 “Студен 

кладенец“ 

   “Хармони 

2012“ ЕООД 

Решение 

№14/08.08.2016 

      

КПД-06-

172/04.10. 

2016г 

Информация 

относно: Одобрените 

инвестиционни 

намерения, планове 

и програми, в процес 

на процедиране, със 

съответните площи, 

които попадат  на 

територията на 

защитени зони: 

BG0002063 "Западни 

Родопи“,  BG0001030 

“Родопи - Западни“ 

и BG0002113 

„Триград-

Мурсалица“ 

   Община 

Борино 

Решение 

№15/13.10.2016 

      



Стр.3 

 

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

ПО-06-

19/18.11. 

2016г 

Информация 

относно:Одобрени 

или в процес на 

одобряване планове, 

програми и 

инвестиционни 

предложения 

намиращи се в 

к.к.“Пампорово“ и 

ски-зона „Мечи 

чал“. 

  Сдружение 

„Синята 

планета“ 

 Решение 

№16/30.11.2016 

      

ПО-06-

20/09.12. 

2016г 

Информация 

относно:Инвестицио

нни намерения 

процедирани в 

РИОСВ-Смолян на 

територията на ЗЗ 

BG0002076 “Места“ 

за опазване на 

дивите птици. 

 Николай 

Кара-

иванов 

  Решение 

№17/14.12.2016 

      

 

 

 

 

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.  

 


