
                                             Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                         
                                                        01.01.2009г. –  31.12.2009г.  в  РИОСВ–Пазарджик  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 
Обжалва

не 
Друго 

  журналист

и 

граждани НПО Други
и 

     

1 2         3        4    5   6 7 8 9 10 11 

КД-19-0074/ 
08.01.2009г. 
 

Площи за инвестиционни 
Предложения в защит.зо- 
На”Родопи-Западни” в 
РИОСВ-П-к към 21.01.09г 

          ДА           ДА- 
Решение №1 от 
     21.01.2009г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

КД-19-0363/ 
29.01.2009г. 

Дали имот №082092 м-ст 
“Беглика”,землище - град 
Батак , попада в зона от 
НЕМ ”Натура 2000” 

       ДА           ДА – 
Решение №2 от 
   11.02.2009г. 

    

КД-19-0410/ 
02.02.2009г. 

Списък на лицензирани- 
те площадки за разкомпл 
ектоване на ИУМПС на 
терит. на РИОСВ-Паз-к 
- област Пазарджик 

       ДА           ДА – 
Решение №3 
   16.02.2009г. 

    

КД -19 - 
1568/ 
13.04.2009г. 

Издадени от РИОСВ-П-к 
Решения за прец.необх. 
от ОВОС и ЕО на ВЕЦ, 
фотоволтаични централи 
запериода 01.01-31.03.09 

        ДА        ДА –  
Решение №4 от 
   27.04.2009г. 

    

КД-19-1765/ 
29.04.2009г. 

Информация за 
постъпили в РИОСВ-Па- 
зарджик инвестиционни 
намерения в землищата 
на селата: Синитово, Ми 
рянци и Хаджиево към да 
та 30.04.2009 год. 

       ДА           ДА – 
Решение №5 от 
      08.05.2009г. 

    

КД-19-2088/ 
29.05.2009г. 

Дали площи:”Изток”, зем 
лищеМирянци,”Рибарниц
ите”, земл. на гр. П-к, пл.  
“Соколица-1”- с.Ветрен 
дол и др. попадат в зона 
от НЕМ “Натура 2000” 

 

       ДА         ДА – 
Решение №6 от 
     30.05.2009г. 

    

КД-19-1977/ 
19.05.2009 г. 

Действащи центрове 
за разкомплектоване 
на ИУМПС и фирми, 
търгуващи авточасти2 
ра употр. в регистрац. 
режим в обл. Паз -к 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ДА         ДА – 
Решение №7 от 
     27.05.2009г. 

    



КД-19-2275/ 
11.06.2009 г. 

Информация за състояни 
ето на канализационната 
мрежа и пречистването 
на отпадъчните води на 
селата Паталеница и 
Црънча в обл. Пазарджик 

       ДА            
. 

   Уведомително 
писмо , че РИОСВ 
– Паз-к 
не разполага с  
исканата 
информация 

КД-19-2506/ 
30.06.2009 г. 

Издадени от РИОСВ-П-к 
Решения за прец.необх. 
от ОВОС за изграждане 
на ВЕИ проекти през 
периода  01.01.2009г. – 
30.06.2009г. 

       ДА            
. 

   Уведомително 
писмо, че през 
посоч. период в 
РИОСВ-П-к не са 
постъпвали та 
кива инвист. н-я 

КД-19-2949/ 
03.08.2009г. 

Дали концесионни площи 
“Картал тепе” и “Лозница 
-1”попадат в зони от НЕМ 
 “ Натура 2000” 
   
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ДА         ДА – 
Решение №8 от 
    11.08.2009г 

                                     

КД-19-2948/ 
03.08.2009г. 

Дали концесионна площ 
“Градище-2”- попада в 
зони отНЕМ”Натура 2000  
 
 

         ДА         ДА – 
Решение №9 от 
    11.08.2009г 

              

КД-19-3243/ 
27.08.2009г. 

Дали цялата или части 
от концесионна площ “Ло 
зница-2”-землище-с. Ве- 
личково попада в зони от 
НЕМ “ Натура 2000 “ 

         
      ДА 

     
        ДА – 
Решение №10 
от 09.09.2009г 

    

КД-19-3292/ 
31.08.2009г. 

Кол-ва отпадък от фотог 
Рафска пром. с кодове 
09.01.ХХ, опис и копия на 
трансп. карти , съгл. чл.8 
 (5) от Наредба №9 

        
      ДА 

 
       ДА – 
Решение №11 
от 10.09.2009г 

    

КД-19-3359/ 
03.09.2009г. 

Дали на “Булпет ООД” са 
издадени всички необхо 
дими разрешителни за 
преработка на пластмасо 
ви отпадъци 

        
      ДА 
    

       
       ДА – 
Решение №12 
от 10.09.2009г 

    

КД-19-3556/ 
23.09.2009г. 

Копие на Решение по ОВ 
ОС-1-3/2009г. за одобря- 
ване на инвестиционно  
предл.”Инсталация за 
превръщане на отпадъци 
в енергия “ - общ. Паз-к 
 
 
 

        
    
    ДА 

         
       
       ДА – 
Решение №13 
от 23.09.2009г 

    

КД-19-3509/ 
16.09.2009г. 

Копие на документите от 
процедурата за одобря- 
ване на инвестиционно  
предл.    ”Инсталация за 
превръщане на отпадъци 
в енергия “ - общ. Паз-к 
 

  
 
       ДА 

   
 
       ДА – 
Решение №14 
от 24.09.2009г 

    



РД-19-3512/ 
16.09.2009г. 

Списък на обектите, фор- 
миращи отпадъчни води 
и заустващи във водни 
обекти, включени в контр 
информац. система за 
състоянието им за 2009г. 

    
     ДА 

 
      ДА – 
Решение №15 
от 24.09.2009г 

    

КД-19-3587/ 
24.09.2009г. 

Брой и местонахождение 
на работещи кариери на  
територията, контролира 
на от РИОСВ-Пазарджик 

       
     ДА 
     

       
       ДА – 
Решение №16 
от 07.10.2009г 

    

КД-19-3630 / 
29.09.2009г. 

Защитени зони и терито 
риив общини : Ракитово, 
Велинград, Батак и Пеще 
ра-режими, площи, кар – 
тен материал 

   
    ДА 

  
       ДА – 
Решение №17 
от 12.10.2009г 

    

КД-19-3785/ 
13.10.2009г. 

Преписката по издаване 
на Решение №1-3/2009г. 
по ОВОС на завода за 
изгаряне на отпадъци в 
м.”Гечево дере”-землище 
с. Главиница ; 

    
     ДА 
  

     
       ДА – 
Решение №18 
от 19.10.2009г 

    

КД-19-3716/ 
07.10.2009г. 

Дали имоти с №191071, 
191078 и 191049-земл. 
гр.Сърница, м. “Боаза” и 
имот №172037-м.”Орли – 
но”- гр. Сърница попадат 
в защитени зони от НЕМ 
“Натура 2000” 
 
 

  
      ДА 

   
      ДА – 
Решение №19 
от 26.10.2009г 

    

КД-19-3849/ 
20.10.2009г. 

Издадени Решения за не 
обходимостта от ОВОС, 
ЕО и ОС и Решения за  
инвестиционни намере- 
ния за изграждане на ве- 
трогенератори 

    
 
      ДА 
 

    Уведомително 
писмо, че за пе- 
Риода 2003-2009г. 
в РИОСВ-П-к  та- 
кива инвест.   н-я 
не са постъпвали 

КД-04-3898/ 
23.10.2009г. 
 

Постъпили в РИОСВ-П-к 
инвестиционни намере- 
ния в границите на защи- 
тена зона“Овчи хълмове” 
BG 0000365 за периода 
01.01.2007г.- 02.11.2009г. 

    
     ДА 
 

 
         ДА – 
Решение №20 
от 03.11.2009г 

    

КД-19-4915/ 
10.12.2009г. 

Дали имотите в землища 
та на с.Мокрище и Звъни 
чево попадат частично 
или изцяло в защитена 
зона”Рибарници Звъниче 
во” от НЕМ” Натура” 2000 

        
       ДА 

      Уведомително 
писмо, че номера 
та на тези  имоти 
са публ. в бр.106 
на ДВ от 12 Декем 
ври 2008г. 



КД-19-4561/ 
15.12.2009г. 

Регистър на асфалтови – 
те бази , действащи на 
територията , контроли 
рана от РИОСВ-Пазар- 
джик към  м.  Декември 
2009год. 

       
     ДА 
 

     
     ДА – 
Решение №21 
от 21.12.2009г 

    

КД-19-4624/ 
22.12.2009г. 

Информация за издаде- 
ни от РИОСВ-П-к Реше - 
ния за прец. необходимо 
стта от ОВОС за изграж - 
дане на ВЕИ проекти за 
периода 01.07.2009г.  - 
31.12.2009г. 

    
 
    ДА 
 

    Уведомително 
писмо, че  през по 
сочения период в 
 РИОСВ - П-к  та- 
кива инвестицион 
ни намерения не  
са постъпвали 
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