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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-11-8/12.08. 

2020г 

Информация относно: 

„Други планове, 

програми и 

инвестиционни 

предложения в 

границите на защитени 

зони BG0001032 

„Родопи – Източни“ и 

BG0002106 „Язовир 

Ивайловград“, водещи 

при евентуалната си 

реализация до 

кумулативен ефект 

върху зоната“. 

   „Фриго-макс“ 

АД, гр. София 

Решение 

№9/21.08.2020г. 

      

ПО-11-9/13.10. 

2020г 

Информация относно: 

„Одобрени/процедиращ

и се към момента 

инвестиционни 

предложение, 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 2007 г. до 

момента 

   „Горубсо - 

Кърджали“ АД, 

гр. Кърджали, 

ул.“Републикан

ска“ № 83 

Решение 

№10/16.10.2020г. 

      

ПО-11-

10/09.11. 

2020г.,  

постъпило 

чрез 

Платформата 

за достъп до 

обществена 

информация с 

№ УРИ 

Информация относно: 

1. Колко глоби са 

наложени от 

представляваното от 

вас ведомство за 

периода 2015-2019 г., 

вкл. относно нарушения 

на нормативните 

актове, за чието 

приложение 

  Сдружение 

„Съдействие и 

подкрепа за 

информирано 

общество“, адрес 

на управление: гр. 

Елин Пелин, 

пл.„Независимост

“ №14 

 Решение 

№11/18.11.2020г. 
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1604912331293

-09.11.2020 
отговаряте? 

   2. Какъв е общият 

размер на наложените 

глоби за периода 2015-

2019г. включително? 

3. Колко от наложените 

глоби са отпаднали 

вследствие на 

обжалване или по други 

причини  за периода 

2015-2019 г. 

включително? 

  4. Какъв е общият 

брой на събраните до 

момента глоби, 

наложени за периода 

2015-2019 г. 

включително? 

5. Какъв е общият 

размер на 

неотменените, но 

несъбрани до момента 

глоби за периода 2015-

2019 г. включително?  

6. Трите имена и 

длъжностите на лицата, 

назначени в 

представляваното от 

вас ведомство, които 

имат правомощие да 

съставят актове за 

нарушения? 

7. Трите имена и 

длъжностите на лицата, 

назначени в 

представляваното от 

вас ведомство, които 

имат правомощие да 

глоби с фишове и 

квитанции за 

нарушения по т.6. Ако 

няма такива лица, моля 

посочете това 

обстоятелство? 

8. Трите имена и 

длъжностите на лицата, 

назначени в 

представляваното от 

вас ведомство, които 

имат право да издават 

предписания и/или да 

налагат принудителни 

мерки за нарушения. 
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Ако няма такива лица, 

моля посочете това 

обстоятелство? 

9. Какви са правата, 

задълженията и 

отговорностите, 

изискванията към 

образованието, 

квалификацията и 

стажа на въпросните 

длъжностни лица по т. 

6, т.7, и т.8 от 

настоящото заявление?   

10. Някое от лицата по 

т. 6, т.7, и т.8 има ли 

юридическо 

образование или 

образование, в хода на 

което е изучавали 

правни дисциплини и 

какви? 

11. Моля, да 

предоставете ми 

електронно копия на 

длъжностните 

характеристики на 

лицата по т. 6, т.7, и т.8 

от настоящото 

заявление, за да се 

запозная с 

информацията в тях. 

12. Ако длъжностните 

лица по т. 6, т.7, и т.8 са 

овластени за 

съответните действия с 

Ваша заповед  или 

друго длъжностно лице, 

моля, предоставете ми 

този акт, за да се 

запозная с 

информацията в него. 

13. Какъв е общият 

размер на приходите, 

постъпили във 

ведомствения бюджет 

(доброволно или 

принудително събрани) 

за периода 2015-2019 г. 

вкл. от санкции, 

наложени за нарушение 

на нормативните 

актове, за чието 

приложение 
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отговаряте? 

14. За какво разходвате 

приходите по т.13? 

15. Сключвани ли са 

договори за 

абонаментно правно 

обслужване с адвокати 

и адвокатски дружества 

за периода за периода 

2015-2019 г., 

включително? 

16. Каква е била цената 

на месечния абонамент 

за периода 2015-2019 г., 

включително? 

17. Осъществявано ли е 

процесуално 

представителство по 

граждански и 

административни дела 

от адвокати и 

адвокатски дружества, 

по които страна е 

представляваното от 

Вас ведомство и ако да - 

по кои дела, пред кой 

съд, с какъв предмет? 

18. В какъв размер са 

били разходваните на 

представляваното от 

Вас ведомство за 

процесуално 

представителство по 

т.17 за периода 2015-

2019 г., включително 

 

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.  


