
 

                                     Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                         
                                                             01.01.2010г. –  31.12.2010г.  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 
Обжалван

е 
Друго 

1 2 журналис

сти 
граждани

и 
НПО Други 4 5 6 7 8 

КД-19-4698/ 
30.12.2009г. 
 

Инвестиционни предло - 
жения , постъпили в 
РИОСВ-П-к , попадащи 
в  ЗЗ “Река Луда Яна” 

           ДА           ДА- 
Решение №1 от 
     05.01.2010г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

КД-19-4697/ 
30.12.2009г. 

Заявени или действащи 
инвест. предл.  в ЗЗ “Бе 
сапарски възвишения” и 
“Бесапарски ридове” 

       ДА           ДА – 
Решение №2 от 
   05.01.2010г. 

    

КД-19-4693/ 
30.12.2009г. 

Инвестиционни намере- 
ния за изграждане на 
фо 
товолтаични системи на 
т-ята на РИОСВ-П-к за 
периода 01.01.2006г. – 
01.01.2010г. 

       ДА           ДА – 
Решение №3 
   11.01.2010г. 

    

КД -19 - 0091/ 
13.01.2010г. 

За територията на общ. 
Белово-карти на зони  в  
“Натура-2000” и Буфер- 
зона-НП”Рила”-забрани- 
телни и разрешителни  
режими в посочените те 
ритории 

        ДА        ДА –  
Решение №4 от 
   15.01.2010г. 

    

КД-19-4698/ 
08.01.2010г. 

Площ и начин на трайно  
ползване на имотите в 
които се предвижда да 
се реализират инвести 
ционни предложения в 
границите на ЗЗ”Река 
Луда Яна” BG 0000426 

             ДА         ДА – 
Решение №5 от 
      22.01.2010г. 

    

КД-19-0246/ 
25.01.2010г. 

Инвестиционни предло- 
жения, постъпили в РИО 
СВ-П-к, заявени за 
реали 
зация в местност “Алча 
– 
ка”- землище 
с.Хаджиево 
община  Пазарджик 

 

       ДА         ДА – 
Решение №6 от 
     10.02.2010г. 

    



КД-19-0357/ 
02.02.2010 г. 

ИП в РИОСВ-П-к, постъ- 
пили от 2007г. до момен 
та, попадащи в ЗЗ”Родо 
пи Западни” с точни : на- 
им., землище, площ, на- 
чин на трайно ползване, 
вид и площ на зесегнато 
местообитание, предмет 
на опазване в защитена 
та зона 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ДА                 ДА – 
Решение №7 от 
     11.02.2010г. 

    

КД-19-0415/ 
05.02.2010 г. 

Копия на протоколи от 
извършени измервания 
на КАВ през 2009г. на  
територията на община 
Пещера 

       ДА            
. 

   Уведомително 
писмо, че за 
периода 2009 г 
РИОСВ-П-к не е 
правил такива в 
община Пещера 

КД-19-0665/ 
25.02.2010 г. 

Точна площ на имот№ 
91 
6042 , земл. гр. Батак в  
границите на ЗЗ”Родопи 
Западни” и инф-я за 
трай 
но ползване на имотите 
в 
тази зона, за които 
вРИО 
СВ-П-к от 2007г. до сега 
са постъпили ИП  

       ДА                 ДА – 
Решение №8 от 
     05.03.2010г. 
. 

    

КД-19-0601/ 
22.02.2010 г. 

Предвидени ли са 
средства в бюджета на  
РИОСВ-Пазарджик за  
2010г. за обучение на 
служители по ЗДОИ и за 
публикуване на 
информа 
ция в Интернет 

       ДА      Уведомително 
писмо, че  РИО 
СВ-П-к няма пра 
вомощия да пла 
нира и залага в 
бюджета си раз 
ходи, а МОСВ 

КД-19-1050/ 
24.03.2010 г. 

Дали имот №015001 в 
ме 
стност “Гарга кория”, зе- 
млище на с. Величково, 
общ. Пазарджик, обл. 
Па 
зарджик попада в грани 
ците на ЗЗ от НЕМ”Нату 
ра 2000”  

        ДА             ДА – 
Решение №9 от 
     25.03.2010г. 
. 

    

КД-19-0986/ 
22.03.2010 г. 

Списък с имена на експе 
рти, които притежават 
не 
обходимата  компетент 
– 
ност , съгласно изисква 
– 
нията на НУРИОСПППИ 
ПЦОЗЗ 

        ДА             ДА – 
Решение №10 
от 25.03.2010г. 
. 

    

КД-19-1407/ 
13.04.2010 г. 

Дали поземлен имот № 
001193, местност “Хано- 
вете”, землище на 
гр.Сър 
ница попада в зона от 
НЕМ “Натура 2000” 

        ДА             ДА – 
Решение №11 
от 19.04.2010г. 
. 

    



КД-19-1430/ 
14.04.2010 г. 

Дали поземлен имот № 
001079,  землище на гр. 
Панагюрище - МОК 
“Медет”,     попада в 
границите на  ЗЗ  от 
НЕМ “Натура 2000” 

         ДА          ДА – 
Решение №12 
от 19.04.2010г. 
. 

    

КД-19-1313/ 
07.04.2010 г. 

Общо к-во отпадъци с 
код 16 01 03, излезли от 
употреба гуми на т-ята 
на РИОСВ-П-к за 2008г., 
кол-ва за повторна упот- 
реба , к-ва за рециклира 
не , количества за опол 
– 
зотворяване 

         ДА          ДА – 
Решение №13 
от 21.04.2010г. 
. 

    

КД-19-1516/ 
21.04.2010 г. 

Копия на плановете за  
временно прекратяване 
дейността на инсталаци 
ите за цинков сулфат и 
за катодна мед на 
“Йонтех” ООД 

         ДА          ДА – 
Решение №14 
от 26.04.2010г. 
. 

    

КД-19-1573/ 
26.04.2010 г. 

Дали поземлен имот № 
000188,  землище на с. 
Драгор, общ. 
Пазарджик, 
м. Татарекин ,    попада 
в 
защитена зона от НЕМ 
“Натура” 2000 

         ДА          ДА – 
Решение №15 
от 03.05.2010г. 
 

    

КД-19-1396/ 
12.04.2010 г. 

Картен материал за ЗЗ 
от НЕМ “Натура” 2000 
на 
територията на общини- 
те: Велинград, 
Ракитово, 
Пещера и Батак 

      ДА           ДА – 
Решение №16 
от 03.05.2010г. 
 

    

КД-19-1737/ 
11.05.2010 г. 

Картен материал за 
пози 
цията на площта от ип-
площ за проучване 
“Бър- 
чина-1” , земл. гр. 
Ветрен 
и с. Виноградец и частта  
от нея, която попада или 
не в защитена зона 

        ДА         ДА – 
Решение №17 
от 14.05.2010г. 
 

    

КД-19-1759/ 
13.05.2010 г. 

Информация за замърся 
ване на почви и подзем- 
ни води с тежки метали, 
пестициди, нефтопродук 
ти, нефтени утайки на те 
риторията на РИОСВ-П-
к 
 

        ДА         ДА – 
Решение №18 
от 26.05.2010г. 
 

    

КД-19-1917/ 
01.06.2010 г. 

Копие на доклад за оцен 
ка на въздействието вър 
ху околната среда на ба 
ластриера-обект”Гради- 
ще-2”, землище с. Бошу 
ля, общ. Септември 

          ДА         ДА – 
Решение №19 
от 02.06.2010г. 
 

    



КД-19-2021/ 
04.06.2010 г. 

Копия на протоколи от 
замервания на 
атмосфе- 
рен въздух, почви и 
води 
в района на ПИ 
№086108 
м.”Бочва”, землище на  
град Велинград 

        ДА           ДА – 
Решение №20 
от 18.06.2010г. 
 

    

КД-19-2171/ 
16.06.2010 г. 

Информация за 
инвести- 
ционните намерения от 
2007г. до момента за 
изграждане на фотовол- 
таични електроцентрали  
на т-ята на РИОСВ-Паз-
к 

        ДА         ДА – 
Решение №21 
от 21.06.2010г. 
 

    

КД-19-2263/ 
23.06.2010 г. 

Копия на протоколи от 
взети води за анализ 
от река“Банска Луда 
Яна” 
на 16.06.2010год. 

         ДА         ДА – 
Решение №22 
от 23.06.2010г. 
 

    

КД-19-2125/ 
14.06.2010 г. 

Дали имот №63 в мест – 
ността “Голак и пожара” 
земл. с Пашови, общ. В-
д 
попада в границите на 
ЗЗ 
от НЕМ ”Натура 2000” 

         ДА         ДА – 
Решение №23 
от 24.06.2010г. 
 

    

КД-19-2276/ 
24.06.2010 г. 

Копия на протоколи от 

анализи на взети 

водни проби от река 

“Банска Луда Яна” на 

16.06.10г. 

и 17.06.2010г. 

          ДА         ДА – 
Решение №24 
от 25.06.2010г. 
 

    

КД-19-2331/ 
28.06.2010 г. 

Дали имот №135218 и 
№ 
001139 в местността 
“Ко- 
рията”, земл. на  с.  
Мало Конаре, общ. 
Пазарджик 
попада в границите на 
ЗЗ 
от НЕМ ”Натура 2000” 

               ДА         ДА – 
Решение №25 
от 29.06.2010г. 
 

    

КД-19-2286/ 
08.07.2010г. 

Списък на експерти,  изго 
твяли доклади по оценка 
степента на въздействие 
на инв. предложения в ЗЗ 
от НЕМ”Натура”2000 с пр. 
комп. от РИОСВ – П-к; 

         ДА           ДА – 
Решение №26 
от 08.07.2010г. 

    

КД-19-2478/ 
09.07.2010г. 

Издадени от РИОСВ-П-к 
Решения за прец. необ. от ОВОС и ЕО  
ОВОС и ЕО на постъпили 
инв. н-я за въз.енергийни 
източници за периода 
01.01.2010г.-30.06.2010г. 

    ДА          ДА – 
Решение №27 
От 27.07.2010г. 

от .07.2010г 
Решение №27 

Решение №27 

    

КД-19-2875/ 
12.08.2010г. 

 Ксерокопия на протоколи 
 от изследване на водите 
 на река Банска Луда Яна 
 на 16, 17 и 18 юни 2010г. 
  

        ДА          ДА – 
Решение №28 
От 13.08.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

Решение №28 

    



КД-19-2873/ 
11.08.2010г. 

Картен материал на имо- 
тите на територията на  
община Пещера, които 
попадат в ЗЗ от НЕМ 
“Натура 2000” 

       ДА        ДА – 
Решение №29 
От 24.08.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

 

    

КД-19-3053/ 
27.08.2010г. 

Инвестиционни предло- 
жения , постъпили в РИ- 
ОСВ-Пазарджик, попада- 
щи в границите на ЗЗ”Бе 
сапарски ридове” към 30. 
08.10г., след 01.01.2007г. 

        ДА        ДА – 
Решение №30 
От 31.08.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

 

    

КД-19-3057/ 
30.08.2010г. 

Картен материал на ЗТ в  
община Брацигово и на те 
ритории от общината, кои 
то попадат в границите  
на ЗЗ от НЕМ “Натура 
2000” 

 
 
 

      ДА        ДА – 
Решение №31 
От 13.09.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

 

    

КД-19-3180/ 
10.09.2010г. 

Изчезнали биологични ви 
дове, състояние на зас – 
трашените биологични 
видове и източници на за 
мърсяване на околната 
среда вобласт Пазарджик 

 
 

   ДА   ДА         ДА – 
Решение №32 
От 23.09.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

 

    

КД-19-3267/ 
21.09.2010г. 

Копия на протоколи от за 
мервания на шум в ориза 
рните фабрики “Феникс – 
Агро” и “Балкан-Райс” – с. 
Ковачево–последни, най- 
актуални замервания 

    ДА          ДА – 
Решение №33 
От 23.08.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

 

    

КД-19-3238/ 
17.09.2010г. 

12.08.2010г. 

Картен материал на хар- 
тиен и електронен носи- 
тел на ЗЗ”Бесапарски ри- 
дове”,”Бесапарски възви- 
шения” и защит. мест. “Ог 
няново-Синитевски рид” 

      ДА        ДА – 
Решение №34 
От 01.10.2010г. 

Решение №28  
Решение №28 

 

    

КД-19-3415/ 
01.10.2010г. 
 

Копия на наличната в РИ 
ОСВ-П-к документация на 
ЗМ”Клептуза”,  ЗМ ”Миле- 
ви скали”, ЗМ “Бялата ска 
ла”, ЗМ”Хайдушки кладе- 
нец” и ЗМ”Калпаз. гроб” 

      ДА        ДА – 
Решение №35 
От 04.10.2010г. 

Решение №28  
 

    

КД-19-3271/ 
21.09.2010г. 
 
 

Списък на лицензирани 
лица за изготвяне на  
Оценка за съвместимост 

      ДА        ДА – 
Решение №36 
От 04.10.2010г. 

Решение №28  
 

    

КД-19-3414/ 
01.10.2010г 

Дали имоти 190, 191, 192 
193 в земл. на с. Говедаре 
обл. Паз-к попадат в ЗЗ от 
“Натура 2000” и какви са 
предвидените от Закона ог 
ограничения при ползвване 

      ДА             ДА – 
Решение №37 
От 04.10.2010г. 

Решение №28  
 

    



КД-19-3400/ 
01.10.2010г 

Инвестиционни предло- 
жения,  постъпили в РИ 
ОСВ-Пазарджик, които  
попадат в границите на  
ЗЗ”Голак” – ВG 0000304 
към 06.10.2010 година   

        ДА        ДА – 
Решение №38 
От 06.10.2010г. 

Решение №28  
 

    

КД-19-3332/ 
27.09.2010г 

Инвестиционни предло- 
жения, съществуващи 
или в процес на разрабо 
тване, които попадат в 
границите на ЗЗ”Бесапар  
ски ридове” –ВG0002057 
към 31.08.2010 година,по 
стъпили в РИОСВ-Паз-к   

 
 
 
 
 
 
 
 

       ДА          ДА – 
Решение №39 
От 11.10.2010г. 

Решение №28  
 

    

КД-19-3499/ 
07.10.2010г 

Дали имоти в масиви  № 
194, 195 и 196 в земл. на с. Говедаре 
с. Говедаре, обл. Паз-к 
попадат в ЗЗ от “Натура 
2000” и какви са предви- 
дените от Закона ограни 
чения при ползването им 
 

      ДА           ДА – 
Решение №40 
От 15.10.2010г. 

Решение №28  
 

    

КД-19-3559/ 
12.10.2010г 

Ксерокопия на констати- 
вни протоколи от извър- 
шени през 2010г. от РЛ – 
Паз-к контролни измерва 
ния на КАВ в обект “Био 
вет”АД - гр. Пещера  

       ДА          ДА – 
Решение №41 
От 22.10.2010г 

    

КД-19-3870/ 
05.11.2010г 

Въведени със Заповед 
по ЗБР забрани за дей- 
ности в ЗЗ “Средна гора” 
след обявяването й 
  
 
 

       ДА           ДА – 
Решение №42 
От 08.11.2010г 

    

КД-19-3543/ 
11.10.2010г 

Информация за постъпи 
ли в РИОСВ-П-к инвести 
ционни предложния в ЗЗ 
“Яденица” – ВG-0001386 
към дата 08.11.2010г. 

       ДА          ДА – 
Решение №43 
От 08.11.2010г 

    

КД-19-3851/ 
03.11.2010г 

Планове, програми и 
проекти, постъпили в РИ 
ОСВ-П-к за инв. предлож 
разработени или в про – 
цес на разработване, по 
падащи в ЗЗ”Родопи За- 
падни4” –ВG- 0001030 – 
площ на инвест. нам-я 

        ДА          ДА – 
Решение №44 
От 10.11.2010г 

    

 ОБЩО :   46 бр.  
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

        0 бр.      15 бр.   5 бр.    26 бр.          44 бр.                                     2 бр. 

 

 

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


