
 

Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   - 
01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в РИОСВ- Пазарджик 

     
Заявление 

№ 

Вид на исканата 
информация 

Заявител 
 

 

3 

Решение за 
предоставяне 
на достъп до 
информация 

Решение за отказ за 
предоставяне на 
достъп до 
информация 

Мотиви за 

отказа 
Обжалван

е 
Друго 

1 2 журнали

сти 
граждани

и 
НПО Други 4 5 6 7 8 

КД-19-62/ 
09.01.2012г. 
 

Фирми на територията на 
РИОСВ-П-к с разрешител 
но по чл. 37 на ЗУО или 
КР за отп. с код 10 11 12 

           ДА           ДА- 
Решение №1 от 
     10.01.2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

КД-19-125/ 
12.01.2012г. 

Инвест.иционни предложе   
ния в ЗЗ BG0000578 „Река 
Марица”  

       ДА           ДА – 
Решение №2 от 
   21.01.2012г. 

    

КД-19-140/ 
13.01.2012г. 

Копия на Протоколи от за 
мер на зауствани води от 
ВиК оператора на гр. Стре 
лча за 2007, 2009, 2010 и 
2011год. 

       ДА           ДА – 
Решение №3 
   23.01.2012г. 

    

КД-19-188/ 
17.01.2012г. 

Копия на документи за 
проведени процедури за 
инвестиционно предложе- 
ние за изграждане на  МВ 
ЕЦ ”Ракитово” с възложи- 
тел „Ракитово” ООД. 

     ДА          ДА – 
Решение №4 от 
      27.01.2012г. 

    

КД -19 -233/ 
19.01.2012г. 

Актуализирано КР на „Био 
Вет”АД-Пещера, инвести- 
ционната програма на обе 
кта, КР на всички предпри 
ятия на територията на об 
щина Пещера и инвести- 
ционните им програми.  

        ДА     Препратено на 
ИАОС-София за 
вземане на отно 
шение по компе 
тентност и отго 
вор 

КД-19-368/ 
27.01.2012г. 

Копия на протоколи от из- 
вършени през 2011г. изме 
рвания на КАВ в района 
на с. Ветрен, с. Виногра – 
дец и гр. Септември 

                 ДА             Писмо – отговор, 
че в посочените 
Райони имисион 
ни измервания 
на КАВ не са 
извършвани 
през 2011г. 

КД-19-459/ 
03.02.2012г. 

Копия на протоколи от из- 
питване на водни проби от 
р. Пишманка – на моста 
на „Каучук”АД, изход колек 
тор, преди изх. Колектор и 
изход от ПСОВ - „Дуропак” 

 

       ДА         ДА – 
Решение №5 от 
     03.02.2012г. 

    



КД-19-486/ 
06.02.2012г. 

Одобрени или в процеду- 
ра на одобряване плано- 
ве, програми и инвестици- 
онни предложения в ЗЗ 
BG001389 „Средна гора” 
за местообитанията и в   
BG002054 „Средна гора” – 
начин на ползване и раз – 
мер на засегнатите площи 

 
 
 
 
 
 
 
 

              ДА         ДА – 
Решение №6 от 
     08.02.2012г. 

    

КД-19-561/ 
13.02.2012г. 

Инвест. пред-я постъпили 
в РИОСв-П-к от 2007г. до 
момента, попадащи в ЗЗ 
„Родопи-Западни”- наим., 
нас. място, площ, начин 
на трайно ползване, вид и 
площ на засегнатите мес- 
тообитания, предмет на 
опазване в ЗЗ, развито в  
съответния имот. 

      ДА                 ДА – 
Решение №7 от 
    15.02.2012г 

    

КД-19-481/ 
06.02.2012г. 

Копия на протоколи от ана 
лиз на взети почвени про- 
би, взети при проверка по 
сигнал на 18.12.2011г.  
  

       ДА                 ДА – 
Решение №8 от 
     15.02.2012г. 
. 

    

КД-19-634/ 
16.02.2012г. 

Какви публични регистри 
поддържа РИОСВ-Пазар- 
джик – наименование на  
регистъра и реда за дос – 
тъп до него, съгласно чл. 
15а, ал.2 от ЗДОИ. 

       ДА            ДА – 
Решение №9 от 
     23.02.2012г. 
 

    

КД-19-875/ 
07.03.2012г. 

Копия на СD на ДОВОС, 
Доклад за най-добри нали 
чни практики и на Доклада 
за оценка степента на въз 
действие на ОС на инвест 
намерение „Изграждане 
на регионално депо за от- 
падъци на пл. 16, с. Алеко 
Константиново. 

        ДА             ДА – 
Решение №10 
от 08.03.2012г. 
 

    

КД-19-1046/ 
19.03.2012г. 

Дали имот с №015006 в зе 
млището на с. Величково, 
местност „Гарга кория”, 
общ. П-к, обл. Пазарджик, 
попада в обхвата на НЕМ 
„Натура 2000”. 
 

               ДА           ДА – 
Решение №11 
от 19.03.2012г. 
 

    

КД-19-1489/ 
30.03.2012г. 

Регистрирани в РИОСВ –
Пк билкозаготвителни пун 
ктове и складове за билки 
изкупували плод шипка 
през 2011г. Наименование 
адреси, изкупени, реализи 
рани и налични количес – 
тва от тези лица. 
 

         ДА                  ДА – 
Решение №12 
от 10.04.2012г. 
 

    



КД-19-1490/ 
30.03.2012г. 

Регистрирани в РИОСВ-
Пазарджик кариери за 
добив на инертни матери 
али и асфалтови бази – 
адреси, телефони за връз 
ка и лица за контакт. 

         ДА                  ДА – 
Решение №13 
от 12.04.2012г. 
 

    

КД-19-971/ 
14.03.2012г. 

Извършени контролни про 
верки, дад. предп-я и нало 
жени санкции на МСП  от 
сектори:металообработва
не, химически, електрони- 
ка и електротехника през 
последните три години от 
експерти на РИОСВ-П-к. 

       ДА               ДА – 
Решение №14 
от 17.04.2012г. 
 

    

КД-19-1875/ 
23.04.2012г. 

Списък на експертни лица 
извършващи оценка за 
съвместимост на планове 
и програми, на които РИО 
СВ-Пазарджик е признала 
компетентност. 

         ДА          ДА – 
Решение №15 
от 04.05.2012г. 
 

    

КД-19-2027/ 
04.05.2012г. 

Дали имоти с №№ 07586- 
224-4-1-(Бяга) ; 61371-114-
1-2, 61371-327-1-3 и 61371 
-113 ( Радилово ) попадат 
в ЗЗ от НЕМ„Натура 2000” 

        ДА                ДА – 
Решение №16 
от 10.05.2012г. 
 

    

КД-19-1985/ 
02.05.2012г. 

Копие на документацията, 
свързана с процедурите 
по изграждане на Регио- 
нално депо за отпадъци – 
Пазарджик. 

        ДА               ДА – 
Решение №17 
от 01.06.2012г. 
 

    

КД-19-2180/ 
17.05.2012г. 

Минерални извори в райо- 
на на жп линия София -
Пловдив в участъка Елин- 
Пелин-Септември и още : 
уведомления, становища, 
доклади   и   решения по 
ОВОС в района на инвест. 
намерение от 2008г. до мо 
мента. 

        ДА         ДА – 
Решение №18 
от 05.06.2012г. 
 

    

КД-19-2546/ 
19.06.2012г. 

Дали имоти с №142101 и 
№001391, землище на гр. 
Сърница, община Велин – 
град попадат в  защитени 
зони от  НЕМ      „Натура 
2000” 

       ДА           ДА – 
Решение №19 
от 22.06.2012г. 
 

    

КД-19-3070/ 
20.07.2012г. 

Инвестиционни предложе 
ния, постъпили в РИОСВ- 
П-к до тази дата за райони 
те на ЗЗ ”Бесапарски ридо 
ве”, ЗЗ ”Река Луда Яна” и  
ЗЗ „Река Марица” 

         ДА         ДА – 
Решение №20 
от 03.08.2012г. 
 
 
 

    



КД-19-3161/ 
25.07.2012г. 

Дали имоти с № 183 049 
и № 167 043 попадат в гра 
ници на защитени зони от 
НЕМ „Натура 2000” 
 

       ДА           ДА – 
Решение №21 
от 06.08.2012г. 
 
 

    

КД-19-3384/ 
07.08.2012г. 

Съгласувани или в проце 
дура инвест. предложения 
в границите на ЗЗ”Бесапа 
рски ридове” и ЗЗ”Река Ма 
рица”, актуални към дата 
20.08.2012г. 

        ДА         ДА – 
Решение №22 
от 21.08.2012г. 
 
 

    

КД-19-3684/ 
24.08.2012г. 

Дали имот с № 174 004, 
землище на село Елшица, 
община Пангюрище попа- 
да в границите на ЗЗ от 
НЕМ „Натура 2000” 
 

      ДА          ДА – 
Решение №23 
от 03.09.2012г. 
 

    

КД-19-3744/ 
28.08.2012г. 

Дали имот с № 132 100, 
землище на гр. Сърница, 
община Велинград попа- 
да в границите на ЗЗ от 
НЕМ „Натура 2000” 
 

       ДА          ДА – 
Решение №24 
от 03.09.2012г. 
 

    

КД-19-3784/ 
30.08.2012г. 

Кои площи в землището 
на село Синитово, община 
Пазарджик, област Пазар- 
джик попадат в границите 
на защитени зони от НЕМ 
«Натура 2000» 

       ДА       ДА – 
Решение №25 
от 03.09.2012г. 
 

    

КД-19-3730/ 
28.08.2012г. 

Информация за наложени 
от РИОСВ-П-к санкции по 
чл. 69 от ЗООС на обекти 
в землището на с. Елшица 
и суми, преведени от санк 
циите за 2011г. на община  
Панагюрище 

      ДА         ДА – 
Решение №26 
от 03.09.2012г. 
 

    

КД-19-4114/ 
20.09.2012г. 

Анализ на актуални водни 
проби на РИОСВ от река 
Тополница в района на с. 
Калугерово, общ. Лесичо- 
во, обл. Пазарджик и срав 
нение с пределно-допус- 
Тимите норми на 
замърсяване 

      ДА         ДА – 
Решение №27 
от 26.09.2012г. 
 

    

 тимите норми на замърся- 
ване 

         

КД-19-4256/ 
28.08.2012г. 

Анализ на актуални водни 
проби на РИОСВ от река 
Тополница и язовир Топол 
ница, обл. Пазарджик и 
сравнение с пределно-до- 
пустимите норми за замър 
сяване 

          ДА        ДА – 
Решение №28 
от 28.09.2012г. 
 

    

КД-19-4067/ 
18.09.2012г. 

Дали имоти с №№ 023035 
023081и 024037, землище 
на село Свобода, община 
Стрелча попадат в грани- 
ците на ЗЗ от НЕМ „Нату- 
ра 2000” 
 

        ДА          ДА – 
Решение №29 
от 01.10.2012г. 
 

    



КД-19-4058/ 
18.09.2012г. 

Дали имот с № 203 002, 
землище на гр. Велинград 
попада в границите на ЗЗ 
от НЕМ „Натура 2000” 
 

        ДА          ДА – 
Решение №30 
от 01.10.2012г. 
 

    

КД-19-4128/ 
21.09.2012г. 

Дали имоти с №№ 183029 
186027, 191003 и 175073, 
землище на с. Елшица, об 
щина Панагюрище попа – 
дат в границите на  ЗЗ от 
от НЕМ „Натура 2000” 
 

       ДА          ДА – 
Решение №31 
от 02.10.2012г. 
 

    

КД-19-4308/ 
02.10.2012г. 

Дали имоти с №№ 051003 
050021, 068031, 018248 и 
0500023, землище на с. 
Капитан Димитриево, об 
щина Пещера попадат в 
границите на  ЗЗ от НЕМ 
„Натура 2000” и какви са 
забраните за дейности в 
тях, ако попадат в ЗЗ 
 

        ДА       ДА – 
Решение №32 
от 02.10.2012г 

    

КД-19-2027/ 
03.10.2012г. 

Дали имоти с №№ 07586-
224-4-1(Бяга), 61371-114-
1-2(Радилово), 61371-327-
1-3(Радилово)  и   61371-
113(Радилово), община  
Пещера попадат в грани- 
ците на  ЗЗ от НЕМ „Нату 
ра 2000” 
 

       ДА          ДА – 
Решение №33 
от 05.10.2012г 

    

КД-19-4423/ 
08.10.2012г. 

Дали имоти с № №140001 
и 140009, землище на с. 
Кръстава, общ. Велинград 
област  Пазарджик  попа - 
дат в границите на ЗЗ от 
НЕМ „Натура 2000” 
 

        ДА          ДА – 
Решение №34 
от 22.10.2012г 

    

КД-19-4538/ 
12.10.2012г. 

Инвестиционни предложе- 
ния, постъпили в РИОСВ- 
Пазарджик към 24.10.2012 
попадащи в границите на  
ЗЗ”Бесапарски ридове” и 
”Бесапарски възвишения” 

        ДА        ДА – 
Решение №35 
от 24.10.2012г 

    

РД-04-4760/ 
25.10.2012г. 

Дали съгласно приложена 
та скица имот № 069050, 
землище на с. Калугерово 
община Лесичово попада 
в границите на ЗЗ от НЕМ 
„Натура 2000” 

        ДА          ДА – 
Решение №36 
от 29.10.2012г 

    

КД-19-4696/ 
22.10.2012г. 

Дали съгласно приложена 
та скица имот с идентифи 
катор №02837.14.284- зем 
лище на гр. Батак, община 
Батак попада в границите  
на ЗЗ от  „Натура 2000” 

        ДА          ДА – 
Решение №37 
от 02.11.2012г 

    



КД-19-5018/ 
09.11.2012г. 

Дали съгласно приложена 
та скица имот с идентифи 
катор №02837.14.178- зем 
лище на гр. Батак, община 
Батак попада в границите  
на ЗТ по смисъла на ЗЗТ 

        ДА        ДА – 
Решение №38 
от 16.11.2012г 

    

КД-19-5172/ 
20.11.2012г. 

Копие на Доклад за ОВОС 
на Регионално депо за от 
падъци – регион Пазард – 
жик 

        ДА        ДА – 
Решение №39 
от 21.11.2012г 

    

КД-19-5183/ 
20.11.2012г. 

Копия на постъпили в РИ 
ОСВ-П-к през 2012г. жал- 
би и сигнали от дейността 
на мандрата на „Милк груп 
ЕООД, с. Юнаците и отго - 
ворите по тях 

        ДА       ДА – 
Решение №40 
от 21.11.2012г 

    

КД-19-4748/ 
26.11.2012г. 

Дали имот № 218012, зем 
лище на с. Левски, общи- 
на Панагюрище попада в  
границите  на   защитена 
зона от НЕМ„Натура 2000” 

        ДА         ДА – 
Решение №41 
от 05.12.2012г 

    

КД-19-5280/ 
28.11.2012г. 

Дали имот №000656, зем 
лище на гр. Батак, общи- 
на Батак попада в грани- 
ците на ЗЗ от НЕМ „Нату- 
ра 2000” 

       ДА      ДА – 
Решение №42 
от 13.12.2012г 

    

КД-19-5567/ 
13.12.2012г. 

Дали имоти с №№006103, 
115025, 116006,135012, 
138010 и 140018, земли- 
ще на с. Кръстава, общ. 
Велинград попадат в ЗЗ 
от НЕМ”Натура 2000” 

         ДА         ДА – 
Решение №43 
от 27.12.2012г 

    

 ОБЩО :   45 бр.  
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                      Изготвил –  Цветанка Чочева - Гл. експерт “Връзки с обществеността, специализирани регистри “  –  РИОСВ – гр. Пазарджик;  тел: 034/ 40-19-40 ; 


