
Справка 9.2 

 

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-

1539/29.12. 

2009г. 

Инвестиционни 

намерения (от 

2006 год. до 

момента) за 

изграждане на 

фотоволтаични 

електроцентрали 

-  - ”Бул 

Спейс” 

ЕООД 

гр.Испер

их 

Решение №1/12.01.10 - - - - 

ПО-06-

80/20.01. 

2010г. 

Издадени от 

РИОСВ-Смолян 

решения за 

преценяване 

необходимостта 

от извършване на 

ОВОС за 

изграждане на 

ВЕИ проекти  

  Асоциа

ция на 

произво

ди 

телите 

на 

екологи

чна 

енергия 

 

 Решение №2/25.01.10 - - - - 

ПО-06-

204/18.02. 

2010г. 

Предвидените 

средства в 

бюджета на 

РИОСВ-Смолян 

за 2010г. за 

финансиране на 

дейности по 

обучение на 

служителите.  

  Фондац

ия 

„Програ

- 

ма 

достъп 

до 

информ

а 

ция” 

 Решение №3/19.02.10 - - - - 



 

ПО-06-

152/05.02. 

2010г. 

Информация 

относно 

инвестиционните 

предложения, 

постъпили в 

РИОСВ-Смолян 

от 2007 г. до 

момента, 

издадени в 

границите на 

ЗЗ”Родопи-

Западни”  

 Кемал 

Тинев 

  Решение №4/22.02.10 - - - - 

ПО-06-

347/18.03. 

2010г. 

Информация 

относно 

построени ВЕЦ 

на територията 

на РИОСВ-

Смолян, 

съгласувани 

инвестиционни 

предложения и 

такива в процес 

на съгласуване. 

 Сашо 

Александ

ров 

  Решение №5/24.03.10     

ПО-06-

571/12.05. 

2010г. 

Замърсени почви 

и подземни води с 

тежки метали, 

пестициди, 

нефтопродукти. 

Европейски 

фондове, които 

отпускат 

финансови 

средства за 

екологични 

проекти. 

-   ”Декон 

та” 

Чехия 

Решение №6/10.05.10 - - - - 



 

ПО-06-

789/09.07. 

2010г. 

Издадените от 

РИОСВ – Смолян 

решения за 

преценяване на 

необходимостта 

от извършване на 

ОВОС за 

изграждане на 

ВЕИ проекти за 

периода 01.01 до 

31.06.2010 г. 

-  ”Асоция

ция на 

произво

дите-- 

лите на 

екологи

чна 

енергия

” 

 Решение №7/13.07.10 - - - - 

ПО-06-

961/31.08. 

2010г. 

Зони по 

поречието на 

р.Арда, които 

попадат в 

защитени зони в 

резултат на което 

е забранено 

строителството 

на малки ВЕЦ 

  ”Енел 

Грийн 

Пауър – 

Българ

ия” 

 Решение №8/07.09.10     

ПО-06-

1822/03.11. 

2010г 

Инвестиционни 

намерения, 

планове, 

програми и 

проекти, 

съществуващи 

или в процес на 

разработване, 

постъпили в 

РИОСВ – Смолян 

попадащи в 

границите на 

ЗЗ”Родопи – 

Западни” (BG 

0001030) 

   Ахмед 

Джамбаз

ов 

Решение №9/11.11.10 - - - - 



 

ПО-06-

1854/08.11. 

2010г 

Кои от зоните 

изброени с 

географските им 

координати по 

поречието на 

р.Арда попадат в 

защитени зони в 

резултат на което 

е забранено 

строителството 

на МВЕЦ 

  ”Енел 

Грийн 

Поуър – 

Българ

ия” 

 Решение 

№10/11.11.10 

    

ПО-06-

2150/10.12. 

2010г 

Инвестиционни 

намерения, 

планове, 

програми и 

проекти, 

съществуващи 

или в процес на 

разработване 

постъпили в 

РИОСВ – 

Смолян, 

попадащи в 

границите на 

ЗЗ”Родопи – 

Средни” 

(BG0001031) 

   Атанас 

Зааралие

в 

Решение 

№11/14.12.10 

    

 

Забележки: 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.  

 


