
                                 
      

                                 Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                         
                                                               01.01.2017г.  –  31.12.2017г. в РИОСВ-Пазарджик     
  

Заявление № Вид на исканата 

информация 

Заявител 

 

 

3 

Решение за 

предоставяне 

на достъп до 

информация 

( в т. ч.   

частичен) 

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на достъп до 

информация 

Решение за 

предоставяне 

на информа 

ция за повтор 

но ползване 

 

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на информа 

ция за повтор 

но ползване 

Мотиви за 

отказа 

 Обжалване        Друго 

1 2 Журна 

листи 

Гражда 

ни 

НПО Други 4           5           6           7 8 9 10 

ОИ-01-4945/ 

21.12.2016г. 

Ефективност и контрол  на  пре 

чиствателните  съоръжения  на 

„Асарел Медет”АД и резултати 

от извършван собствен  монито 

ринг  на  отпадъчните  води  на 

дружеството за периода 2010 – 

2014 година.  

           

 

     Х 

       

         ДА – 

Решение №1 от 

   04.01.2017г. 

      

ОИ-01-321/ 

26.01.2017г. 

Данни от провежданите 

наблюдения на качеството на 

атмосферния въздух в района 

на гр. Панагюрище през 2016г. 

              

 

     Х 

          

         ДА – 

Решение №2 от 

  07.02.2017г. 

      

ОИ-01-504/ 

08.02.2017г. 

Протоколи с резултати от изме 

рване качеството  на атмосфер 

ния въздух в гр. Пещера през 

второто полугодие на 2016г. и  

становище относно получените  

резултати. 

    

    

     Х 

         

         ДА – 

Решение №3 от 

   15.02.2017г. 

      

ОИ-01-616/ 

15.02.2017г. 

Актуализиран списък на катего 

риите информация, подлежаща 

на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на РИОСВ- 

Пазарджик и за форматите, в 

които е достъпна. 

   

 

   Х 

          

         ДА – 

Решение №4 от 

   16.02.2017г. 

      



ОИ-01-609/ 

15.02.2017г. 

Съгласувани планове,програми 

проекти и ИП за периода от 

октомври 2007г. до февруари 

2017г. в границите на 

защитени зони : BG0000426 

„Река Луда Яна“,  BG0001039 

„Попинци“, BG0001389 ”Сред- 

на гора“ и BG0002054 „Средна 

гора“. 

    

 

    

 

     Х 

         

          

 

        ДА – 

Решение №5 от 

   20.02.2017г. 

 

      

ОИ-01-732/ 

24.02.2017г. 

Копие на договор № 58301-С-

016 „Опазване на дивата коза и 

кафявата мечка в България 

(извън териториите на 

национални и природни 

паркове и резервати и 

поддържани резервати) чрез 

изпълнение на компоненти на 

плановете за действие за 

дивата коза и мечката в 

България”, по който  РИОСВ- 

Пазарджик е една от партнира- 

щите институции. 

   

 

 

 

    

 

    Х 

 

 

 

 

        

      Дадено е писмено 

съгласие на 

МОСВ да 

предостави копие 

на изисканите от 

Фондация 

„Българско 

либертарианско 

общество” 

документи 

ОИ-01-778/ 

28.02.2017г. 

Инсталации за компостиране, 

анаеробни инсталации и 

инсталации за предварително 

третиране на територията на 

общини: Батак, Белово, 

Брацигово, Лесичово, Пещера, 

Пазарджик и Септември, за 

които е проведена процедура 

по реда на Глава шеста от 

ЗООС. 

    

 

 

 

      Х 

 

 

 

         ДА – 

Решение №6 от 

   13.03.2017г. 

 

      

ОИ-01-1094/ 

24.03.2017г. 

Състояние на компонентите и 

факторите на околната среда, 

емисии, зауствания и други 

вредни въздействия върху 

околната среда в землищата на 

с. Елшица и с. Левски - община 

Панагюрище, с. Боричечково, 

с. Калугерово, с. Щърково -

община Лесичово, с. Априлци 

и с. Сбор - община Пазарджик. 

    

 

 

 

      Х 

          

 

           

        ДА – 

Решение №7 от 

   07.04.2017г. 

 

      



ОИ-01-1591/ 

26.04.2017г. 

Предприятия в близост до „Био 

вет”АД, гр. Пещера  с налични 

ОХВ в обхвата на  Приложение 

З на ЗООС, класифицирани по 

реда на глава 7 от ЗООС, 

картен материал или данни за 

граничните точки и/или 

географски центрове, уточнява 

щи местоположението им. 

    

 

 

 

 

      Х 

          

 

          

        ДА – 

Решение №8 от 

   11.05.2017г. 

 

      

ОИ-01-1742/ 

10.05.2017г. 

Достигнат етап на процедурата 

по ОВОС и ОС, становища и 

експертизи, изготвени и 

входирани в РИОСВ-

Пазарджик във връзка с 

допълване на ДОВОС и ДОС 

за ИП”Добив и преработка на 

волфрамсъдържащи руди от 

находище„Грънчарица център” 

на „Ресурс 1”АД, гр. Пловдив. 

   

 

 

 

    Х 

         

 

 

        ДА – 

Решение №9 от 

   15.05.2017г. 

 

      

ОИ-01-2407/ 

29.06.2017г. 
Сканирани протоколи от 

изпитвания на минни отпадъци 

от рудник „Влайков връх”, с. 

Елшица. 

 

   

 

   

 

    Х 

        

        ДА – 

Решение №10 

от  30.06.2017г. 

 

      

ОИ-01-2882/ 

07.08.2017г. 
Решение за спиране на 

административно производство 

на директора на РИОСВ-

Пазарджик и три съдебни 

решения, свързани с ИП 

”Добив и преработка на  

волфрамсъдържащи руди от 

находище„Грънчарица център” 

на „Ресурс 1”АД, гр. Пловдив. 

   

 

      

 

    Х 

        

        

 

        ДА – 

Решение №11 

от 15.08.2017г. 

      

ОИ-01-2987/ 

16.08.2017г. 
Копие на Решение ПК-30-

ПР/2017год. на РИОСВ-

Пазарджик 

    

     Х 

        ДА – 

Решение №12 

от 22.08.2017г. 

      

ОИ-01-3019/ 

18.08.2017г. 
Предприятия с нисък и висок 

рисков потенциал на територия 

та на общините Пазарджик, Па 

нагюрище, Лесичово и Септем- 

ври – географски координати и 

простарнствени зони. 

    

      

 

     Х 

         

        

         ДА – 

Решение №13 

от 23.08.2017г. 

      



ОИ-01-3129/ 

30.08.2017г. 
Процедури, проведени в 

РИОСВ-Пазарджик във връзка 

с инвестиционно предложение 

за извличане на скално-земни 

маси от отвал „Изток“ на 

рудник „Влайков връх“ в 

землището на село Елшица, 

община Панагюрище, област 

Пазарджик. 

 

     

 

 

     Х 

         

 

         

       ДА – 

Решение №14 

от 13.09.2017г. 

      

ОИ-01-3383/ 

20.09.2017г. 
Копие на протокол от 

обществено обсъждане на 

инвестиционно предложение 

„Изграждане на завод за 

производство на  

фармацевтични продукти и 

фуражни добавки” в град 

Пещера, община Пещера, 

област Пазарджик. 

  

 

 

 

     Х 

      

 

 

       ДА – 

Решение №15 

от 25.09.2017г. 

      

ОИ-01-3373/ 

20.09.2017г. 
Планове, програми и ИП в 

защитени зони - „Попинци” 

(ВG0001039), „Средна гора” 

(ВG0001389) и „Средна 

гора”(ВG0002002) в териториал 

ния обхват на РИОСВ-

Пазарджик, които при 

реализация  могат да доведат до 

кумулативен ефект  върху  тях. 

    

 

 

      

     Х 

        

 

 

        ДА – 

Решение №16 

от 26.09.2017г. 

      

ОИ-01-3587/ 

09.10.2017г. 
Информация за действащо и 

обслужващо депо за обезвреж 

дане на битови отпадъци или 

други съоръжения за това – 

дейности, които се извършват в 

тях и т.н. 

 

  

 

 

     Х 

   

 

        ДА – 

Решение №17 

от 17.10.2017г. 

      

ОИ-01-3684/ 

17.10.2017г. 
Проведени от РИОСВ-

Пазарджик процедури за 

инвестиционни предложения 

(ИП), планове, програми и 

проекти в защитена зона 

BG0000578 „Река Марица”, в 

териториалния обхват на 

инспекцията. 

    

 

 

      

      Х 

         

 

         ДА – 

Решение №18 

от 18.10.2017г. 

      



ОИ-01-3758/ 

23.10.2017г. 
Копия на документи-Решения 

за преценка необходимостта от 

ОВОС, решения по ОВОС, 

решения по ЕО, решения по 

прец. необход. от ОС, решения, 

с които е преценено да не се 

извършват ОВОС и ОС, 

изгубили правно действие, 

издадени в периода 01.01.2007 

- 31.12.2012 год.  

   

 

 

   

    Х 

          

 

 

         ДА – 

Решение №19 

от 02.11.2017г. 

      

ОИ-01-3954/ 

07.11.2017г. 
За Доклада за оценка на 

съвместимостта на „ОУП на 

Община Пазарджик” с 

предмета и целите на опазване 

на ЗЗ, издадени Решения по 

ОВОС, ЕО, ОС , Решения за 

преценяване на 

необходимостта от ОВОС, 

становища по ЕО и т.н. с 

указания за ползване на 

документите по изброените 

процедури чрез регистрите на 

РИОСВ-Пазарджик, достъпни 

на сайта на инспекцията. 

    

 

 

 

 

      Х 

 

 

 

    

         ДА – 

 Решение №20 

 от 21.11.2017г. 

      

ОИ-01-3996/ 

09.11.2017г. 
Информация за ИП на 

територията на община 

Ракитово и в ЗЗ BG0002063 

„Западни Родопи“,  BG0001030 

„Родопи западни“, BG0001386 

”Яденица“ , стандартни 

формуляри на Натура зоните, 

граници и обекти на опазване в 

растителните микро-резервати, 

попадащи в границите на тази 

община, наличие на промишле  

ни замърсители.  

    

 

 

 

    

      Х 

 

         

 

 

        ДА – 

  Решение №21 

  от 22.11.2017г. 

      



ОИ-01-3983/ 

09.11.2017г. 
Наложени от РИОСВ-Пазар- 

джик глоби и санкции на  

„Биовет”АД, гр. Пещера за 

установено замърсяване на р. 

Стара от отпадъчните води на 

обекта и на въздуха на град 

Пещера от точковите източ- 

ници на предприятието за 

периода от 1 януари 2012г. до 

31 октомври 2017г. 

  

 

 

 

 

     Х 

   

 

 

 

         ДА – 

  Решение №22 

  от 23.11.2017г. 

      

ОИ-01-4348/ 

06.12.2017г. 

Копие на становище на РЗИ-

Пазарджик от извършена 

оценка на качеството на 

коригиран доклад за ОВОС за 

възможния здравен риск от 

строителството и експлоата 

цията на ИП:  „Изграждане на 

завод за производство на 

фармацевтични продукти и 

фуражни добавки” в гр. 

Пещера, община Пещера, обл. 

Пазарджик. 

 

  

 

 

 

 

     Х 

   

 

 

 

         ДА – 

  Решение №23 

  от 18.12.2017г. 

      

  

ОБЩО :  24 бр. 
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0 бр.  5 бр. 6 бр.    13 бр. 23 бр. 
                                         

             1 бр. 

 

 

 

Изготвил: Цв. Чочева – гл. експерт „ВО,СР” – Дирекция ПД – РИОСВ-Пазарджик 

 

 

 

 

 

 

 


