
                                     
                                 Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                        
                                                             01.01.2013г. –  31.12.2013г.  в  РИОСВ –  гр.  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

Обжал
ване

Друго

1 2 Журна
листи

Гражда
ни

НПО Други 4 5 6 7 8

КД-19-122/
10.01.2013г.

Копие от последния договор
за обществена поръчка, склю
чен по реда на ЗОП през 2012
год. от РИОСВ-Пазарджик

        ДА     Уведомително писмо,
че за периода РИОСВ
Пазарджик не е сключ
вала такъв договор

КД-19-612/
07.02.2013г.

Копия от протоколи от изпит-
ване на водни проби и анализ
на  резултати  от  мониторинг 
на язовир Тополница и  река
Тополница за 2012г.
 

     ДА           ДА – 
Решение №1 от
   11.02.2013г.

КД-19-/538
04.02.2013г.

Дали имоти с №№ 004168, 
004169 и 004171, землище на 
с. Пашово, община Велинград
Попадат в ЗТ по смисъла на 
чл.5  от  ЗЗТ и  ЗЗ от  НЕМ
„Натура 2000”
ура 

     ДА              ДА –
Решение №2 от
  12.02.2013г.

КД-19-/683
12.02.2013г.

Издадени от РИОСВ-П-к  ре-
шения за преценяване необхо
димостта от ОВОС за инвести
ционни предложения за утили
зация на боеприпаси за перио
да 2000 – 2013г.

   ДА         ДА –
Решение №3 от
   14.02.2013г.

КД -19 -950/
28.02.2013г.

Количество и качество на от –
падъчните води, вид на пречи
ствателните съоръжения, със
тав на пречистените води, за
обекти „Асарел Медет”АД и
„Оптикоелектрон Груп”АД, гр.
Панагюрище

     ДА          ДА-
Решение №4  от

  11.03.2013г.

КД-19-/1014
05.03.2013г.

Дали имоти с №№ 105001, 
110013 в землището на село 
Кръстава, община Велинград,
област Пазарджик, попадат
в границите  на  защитени 
зони  от   НЕМ „Натура 2000”

      ДА                  ДА-
Решение №5  от
  18.03.2013г.



КД-19-1155/
13.03.2013г.

Постъпили в РИОСВ-П-к към
22.03.2013г.  инвестиционни 
предложения, планове и прог-
рами, засягащи ЗЗ „ Река Ма-
Рица” – ВG 0000578, за които 
РИОСВ се е произнесъл с кра 
ен акт – Решение.

     ДА         ДА –
Решение №6 от
     22.03.2013г.

КД-19-/1152
13.03.2013 г.

Информация за броя и место
положението на защитените 
територии в териториялния 
обхват на община Брацигово

            ДА         ДА –
Решение №7 от
     05.04.2013г.

КД-19-/ 1374
26.03.2013г.

Информация за брой фирми, 
подали заявления за издава-
не на разрешения за дейнос-
ти с ОЧЦМ с и без приложена
банкова гаранция в полза на 
МОСВ и брой площадки, съоб
разно подадените заявления 
с и без прилажена бан. г-ция

          ДА           ДА –
Решение №8 от
   08.04.2013г

КД-19-1656/
08.04.2013г.

Ин-ция за одобрени или реа-
лизирани планове, проекти и
инвестиционни предложения
в близост до яз. Батак, земл.
на гр. Батак, гр. Ракитово,  с. 
Костандово, с. Дорково и град
Пещера 

           ДА           ДА –
Решение №9 от
     10.04.2013г.

КД-19-1471/
29.03.2013г.

Инвестиционни предложения
в границите на ЗЗ”Средна го-
ра”- ВG 0002054 за  периода 
от март 2008г. до днешна да-
та и за инвестиционни предло
жения в обхват около  10 км. 
от находище „Лиса могила”

          ДА           ДА –
Решение №10 
 от 18.04.2013г.

КД-19-1548/
02.04.2013г.

Данни за защитени територии
по смисъла на Закона за за-
щитените територии в община
Ракитово – териториални гра-
ници и местоположение

            ДА           ДА –
Решение №11
  от 19.04.2013г.

КД-19-/1638
05.04.2013г.

Постъпили в РИОСВ-Пазар –
джик инвестиционни предло-
жения в ЗЗ”Средна гора”- ВG- 
0002054 и ЗЗ”Попинци” – ВG 
–
0001039

            ДА           ДА –
Решение №12
  от 19.04.2013г.

КД-19-1782/
11.04.2013г.

Дали имоти с №№ 148 001 и 
148 002, землище на с. Кръс-
тава , община Велинград
попадат в ЗТ по смисъла на 
чл.5  от  ЗЗТ и  ЗЗ от  НЕМ
„Натура 2000”

      ДА                 ДА –
Решение №13 
от 23.04.2013г.



КД-19-1824/
12.04.2013г.

Защитени дървесни видове и
тяхното местонахождение в 
териториялния обхват на об-
щините Панагюрище и Стрел-
ча 

     ДА          ДА –
Решение №14 
от 23.04.2013г.

КД-19-1912/
17.04.2013г.

Дали имот с №000606, земли-
ще на с. Дебращица, общ. Па-
зарджик попада в граници на 
ЗТ от по  смисъла  на чл.5  от 
ЗЗТ  и  ЗЗ  от  НЕМ  „Натура 
2000”

      ДА         ДА –
Решение №15 
от 23.04.2013г.

КД-19-2205/
13.05.2013г.

Дали имот с №104201, земли-
ще на с. Костандово, общ. Ра-
китово  попада в граници  на 
ЗТ от по  смисъла  на чл.5  от 
ЗЗТ  и  ЗЗ  от  НЕМ  „Натура 
2000”

     ДА         ДА –
Решение №16 
от 23.05.2013г.

КД-19-2341/
21.05.2013г

Инвестиционни намерения, по
стъпили в РИОСВ-Пазарджик
към дата 04.06.2013г., попада
щи в границите на ЗЗ „Бесапа
рски възвишения” – ВG 00002
54 и в ЗЗ”Бесапарски ридове”
ВG 0002057.

      ДА        ДА –
Решение №17 
от 04.06.2013г.

КД-19-2620/
10.06.2013г

Дали имоти с  №№089010 и 
08900, земл. на с. Гелеменово
общ. Пазарджик попадат в гра
ниците на ЗЗ от НЕМ ”Натура 
2000” по смисъла на ЗБР и по 
смисъла на ЗЗТ

    ДА        ДА –
Решение №18 
от 18.06.2013г.

КД-19-2830/
24.06.2013г

Инвест. предложения, 
планове, програми и проекти,
постъпили в РИОСВ-Паз-к, 
попадащи в границите на 
защитена зона „Луда Яна”, 
към 15.07.2013г.

     ДА            ДА –
Решение №19 
от 16.07.2013г.

КД-21-3511/
07.08.2013г

Закрити депа  за отпадъци и 
депа, в процес на закриване, 
закрити рудници и кариери в 
териториалния обхват на  РИ
ОСВ-Пазарджик за периода
2008 г. –  2013 г.

     ДА        ДА –
Решение №20 
от 19.08.2013г.

КД-19-3567/
06.08.2013г

Общински  депа  за  неопасни 
отпадъци  в  териториалния 
обхват  на   РИОСВ-
Пазарджик 

    ДА           ДА –
Решение №21 
от 20.08.2013г.



КД-19-3852/
28.08.2013г

Дали поземл. имот  №000282
на  КВС  на  село  Сбор,  м. 
„Сакарджа”-язовир, с площ –
46,251 дка.– публична общин
ска  собственост  попада  в 
границите на ЗТ по смисъла 
на ЗЗТ и в граници на ЗЗ от 
НЕМ „Натура 2000” по ЗБР.

     ДА           ДА –
Решение №22 
от 29.08.2013г.

КД-19-3853/
28.08.2013г

Дали поземл. имот  №000491
на  КВС на  с.  Звъничево,  м. 
„Алчака”-  изкуствена  водна 
площ 226,796 дка. - публична 
общинска  собств.  попада  в 
границите на ЗТ по смисъла 
на ЗЗТ и в граници на ЗЗ от 
НЕМ „Натура 2000” по ЗБР.

     ДА           ДА –
Решение №23 
от 29.08.2013г.

КД-19-3854/
28.08.2013г

Дали поземл. имот  №000480
на КВС на с. Овчеполци, м. 
„Маргинова върба”- язовир, с 
площ 60,623 дка. -  публична 
общинска собственост попа- 
да в границите на ЗТ по сми 
съла на ЗЗТ и в граници на ЗЗ
от НЕМ „Натура 2000” по 
смисъла  на ЗБР. 

     ДА           ДА –
Решение №24 
от 29.08.2013г.

КД-19-3916/
03.09.2013г

Инвестиционни предложения
постъпили в РИОСВ - Пазар-
джик към 16.09.2013г., попа-
дащи в границите на ЗЗ”Беса
парски  ридове”  –  ВG 
0002057
и ЗЗ”Бесапарски възвишения 

      ДА            ДА –
Решение №25 
от 16.09.2013г.

КД-19-4204/
20.09.2013г

Инвестиционни предложения
постъпили в РИОСВ - Пазар-
джик към 20.09.2013г., попа-
дащи в границите на ЗЗ”Река
Марица” – ВG 0000578 и ЗЗ
”Марица-Пловдив”  –  ВG 
0002087
.

     ДА         ДА –
Решение №26 
от 07.10.2013г.



КД-19-4206/
20.09.2013г

Инвестиционни предложения
постъпили в РИОСВ - Пазар-
джик към 20.09.2013г., попа-
дащи в границите на ЗЗ”Беса
парски  ридове”  –  ВG 
0002057
 ЗЗ”Река  Марица”  –  ВG 
0000578  и  ЗЗ  „Река  Луда 
Яна” - ВG 0000426.

     ДА           ДА –
Решение №27 
от 07.10.2013г.

КД-19-4378/
02.10.2013г

Дали  имот  с  №000218,  м. 
„Растето”,  землище  на  село 
Капитан Димитриево попада 
в ЗТ или ЗЗ на НЕМ ”Натура 
2000” – какви са забраните за 
дейности, продажба и начин 
на трайно ползване на имота.

    ДА           ДА –
Решение №28 
от 07.10.2013г.

КД-19-4609/
17.10.2013г

Дали  имот  с  №  528015, 
землище  на  с.  Капитан 
Димитриево  и  имоти  с  №
№112065,  114027,  071051, 
065072, 065075, 065076, 0005
65, 014014 и  024014, земл. на
село Радилово, общ. Пещера, 
попадат в ЗТ или ЗЗ на НЕМ 
”Натура  2000”  –  какви  са 
забраните  за  дейности, 
продажба и начин на трайно 
ползване на имотите.

     ДА          ДА –
Решение №29 
от 17.10.2013г.

КД-19-4542/
15.10.2013г

Налични  в  РИОСВ-
Пазарджик  данни  за 
качествата  на  отпадъчните 
води  и  пречиствателните 
съоръжения  на посочени 
обекти. 

     ДА         ДА –
Решение №30 
от 25.10.2013г.

КД-19-4953/
12.11.2013г

Дали  имоти  с  №№055042, 
055113,  115001,  117003, 
549027, 042157, 042015 попа-
дат в границите на ЗТ и ЗЗ от
НЕМ  „Натура  2000”  – 
забрани  за  дейности, 
продажба,  начин  на  трайно 
ползване на имотите.

      ДА          ДА –
Решение №31 
от 18.11.2013г.



КД-19-5083/
21.11.2013г

Доклади  и  картен  материал 
за  ОВОС на  ИП за добив  и 
първична  преработка  на 
метални полезни изкопаеми –
медни руди от участък „Лиса 
могила”,  находище  „Асарел 
Медет” , град Панагюрище

     ДА         ДА –
Решение №32 
от 27.11.2013г.

КД-19-4636/
18.10.2013г

База  данни  за  упражнен 
контрол  от  експертите  на 
РИОСВ-Пазарджик на обек –
ти на територията на община
Брацигово през 2012г.-2013г.
Във връзка с изготвяне на Об
щински  план  за  развитие  за 
периода 2014 – 2020 година.

      ДА          ДА –
Решение №33 
от 27.11.2013г.

КД-19-5298/
05.12.2013г

Дали имоти с  №№543034  и
534025 – ниви, в местността 
„Капил”, землище на село Ра-
Дилово,  община  Пещера, 
област Пазарджик попадат в
граници на  ЗТ и ЗЗ  от  НЕМ
„Натура 2000”.

     ДА           ДА –
Решение №34 
от 11.12.2013г.

КД-01-2957/
06.12.2013г

Копие  на  становище  на 
„НЕК”ЕАД  във  връзка  с 
преписка  по инвестиционно 
намерение  за  добив  на 
скални материали  от 
находище  Конаговски  чал  в 
земл. с. А. Константиново и
с. Дебращица.

     ДА          ДА –
Решение №35 
от 16.12.2013г.

КД-19-5131/
25.11.2013г

Сканирани копия на 36 Реше-
ния за преценка необходимос
тта  от  ОВОС,  издадени  от 
Директора на РИОСВ-Пазар 
джик за периода 2003 – 2010 
година.

   ДА         ДА –
Решение №36 
от 19.12.2013г.

КД-19-5527/
18.12.2013г

Функциониращи  асфалтови 
бази на територята, контроли
рана от РИОСВ-Пазарджик.

     ДА           ДА –
Решение №37 
от 30.12.2013г.

ОБЩО :        38 бр. 
  
0 бр.

    
   8 бр.

  
  5 бр.

  
  25 бр.

       
      37 бр.

                                   
           1 бр.

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


