
 

                                     Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението им за периода   -                         
                                                             01.01.2011г. –  31.12.2011г.  в  РИОСВ –  гр.  Пазарджик     
  

Заявление 

№ 

Вид на 
исканата 
информация 
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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

ти 

 

Граждани НПО Други 4 5 6 7 8 

КД-19-046/ 
06.01.2011г. 
 

Справка за собствени 
приходи на РИОСВ-Па- 
зарджик  

       ДА                   ДА 
Решение №1 от 
   17.01.2011г 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

КД-21-0106/ 
12.01.2011г. 

Фирми на т-ята на РИО 
СВ-П-к с разрешително 
по чл. 37 от ЗУО за отпа 
дъци с кодове: 10 11 11* 
10 11 12,   10 11 19 *  и  
10 08 13 * 

       ДА           ДА – 
Решение №2 от 
   17.01.2011г. 

    

КД-19-0242/ 
21.01.2011г. 

И-ция за резултати от го 
дишния мониторинг на 
РИОСВ-П-к за 2010г. за  
Хвосотохранилищата 
“Люляковица” и 
“Влайков връх” 

       ДА                ДА – 
Решение №3 
   26.01.2011г. 

    

КД -19 -0357/ 
28.01.2011г. 

И-ция за начина на трай 
но ползване на имоти , 
за реализация на инвес 
тиционни намерения, по 
стъпили в РИОСВ-П-к , 
попадаци в ЗЗ “Родопи- 
Западни”  

        ДА        ДА –  
Решение №4 от 
   03.02.2011г. 

    

КД-19-0457/ 
04.02.2011г. 

 Ксерокопия на подаде – 
ни в РИОСВ-Пазарджик 
жалби към “Инертни ма 
териали” ООД и  “Аква 
фиш-Пазарджик” ООД 
 

             ДА         ДА – 
Решение №5 от 
      04.02.2011г. 

    

 
КД-19-0760/ 
24.02.2011г. 

 
И-ция за вътрешните 
правила за достъп до об 
ществена информация в 
РИОСВ- пазарджик 

 

    
   ДА 

        Отговор , че са 
качени на сайта 
на РИОСВ-Паза 
рджик и къде точ 
но могат да 
бъдат прочетени 



КД-01-2886/ 
15.02.2011 г. 

Инвест. Намерения, по 
Падащи в границите на 
ЗЗ”Средна гора” с код 
ВG 0002054- за опазва – 
не на дивите птици и ЗЗ 
“Средна гора” ВG 00013 
89 – за опазване на при 
родни местообитания и  
на дивата флора и фау 
на 

 
 
 
 
 
 
 
 

               ДА         ДА – 
Решение №6 от 
     23.02.2011г. 

    

КД-19-0925/ 
10.03.2011 г. 

Картен материал на 
хартиен и технически 
носител на защитените  
зони на територията на 
област Пазарджик 

        ДА               ДА – 
Решение №7 от 
     11.03.2011г 

    

КД-19-0862/ 
07.03.2011 г. 

Инвестиционни предло 
жения, постъпили в РИО 
СВ-Пазарджик към 11.03 
2011г., след 01.01.2007г. 
попадащи в границите 
на защитена зона “Беса 
парски ридове” 
 

             ДА           ДА – 
Решение №8 от 
     14.03.2011г. 
 

    

КД-19-0992/ 
15.03.2011 г. 

Фирми с издадени от 
РИОСВ-Пазарджик РД 
за събиране и транспор 
тиране на отпадъци с ко 
дове: 17 01 01, 17 01 02,  
17 03 02, 17 05 04, 17 05 
06, 17 08 02, 17 01 07,  
17 01 03 и 17 02 03 ; 
 

             ДА           ДА – 
Решение №9 от 
     25.03.2011г. 
 

    

КД-19-1616/ 
20.04.2011г. 

Информация за броя на 
служителите в пресслуж 
бите на подчинените  
на МОСВ регионални 
структури, дирекции и 
агенции.  

      ДА                     ДА – 
Решение №10 
от  20 .04.2011г. 
 

    

КД-19-1718/ 
14.04.2011 г. 

Одобрени и/или реализи 
рани планове, проекти и 
инвестиционни предло- 
жения в землището на  
местността “Куилето”,  
град Батак  

               ДА           ДА – 
Решение №11 
от 10.05.2011г. 
 

    

КД-19-1807/ 
28.04.2011 г. 

Копие на Доклад за 
ОВОС  на промишлен 
обект в гр. Пазарджик –  
за изготвяне на задание 
– дипломна работа 

         ДА             ДА – 
Решение №12 
от 10.05.2011г. 
 

    



КД-19-2184/ 
02.06.2011 г. 

Налична информация за 
ЗМ”Циговчарк”и ЗМ”Обо 
рище”- дата на обявява 
не, площ, защитени жи 
вотински видове и расте 
ния,забранени дейности 

        ДА          ДА – 
Решение №13 
от 06.06.2011г. 
 

    

КД-19-2305/ 
13.06.2011 г. 

Обхват на НЕМ”Натура 
2000” за имот със спец. 
предназначение на МО 
с №000451, местност 
“Еловиците”, земл. с. Ка 
питан Димитриево, общ. 
Пещера с ЕКАТЕ 36124 

         ДА          ДА – 
Решение №14 
От23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2378/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №153040, ме 
стност ”Хаджийски лива 
ди”, с. М. Конаре,  общ. 
Пазарджик попада в защ 
т-я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000” 

         ДА          ДА – 
Решение №15 
от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2379/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №151099, ме 
стност ”Хана”, село 
 Мало Конаре,  община 
Пазарджик попада в защ 
т-я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000 

         ДА          ДА – 
Решение №16 
от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2380/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №151098, ме 
стност ”Хана”, село 
 Мало Конаре,  община 
Пазарджик попада в защ 
т-я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000 

             ДА          ДА – 
Решение №17 
 от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2381/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №151097, ме 
стност ”Хана”, село 
 Мало Конаре,  община 
Пазарджик попада в защ 
т-я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000 

        ДА         ДА – 
Решение №18 
от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2382/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №151096, ме 
стност ”Хана”, село 
 Мало Конаре,  община 
Пазарджик попада в защ 
т-я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000 

        ДА         ДА – 
Решение №19 
от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2383/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №153066, ме 
стност ”Хаджийски лива 
ди”, с. М.Конаре, общ. 
Пазарджик попада в защ 
тер -я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000 

          ДА         ДА – 
Решение №20 
от 23.06.2011г. 
 

    



КД-19-/2384 
20.06.2011 г. 

Дали имот №153065, ме 
стност ”Хаджийски лива 
ди”, с. М.Конаре, общ. 
Пазарджик попада в защ 
тер -я или защ. зона от 
НЕМ “Натура 2000 

                ДА         ДА – 
Решение №21 
от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2385+/ 
20.06.2011 г. 

Дали имот №153054, 
местност ”Хаджийски 
ливади”, с. МалоКонаре, 
общ.Пазарджик попада 
в защ тер -я или защите 
на зона от НЕМ “Натура 
2000” 

        ДА         ДА – 
Решение №22 
от 23.06.2011г. 
 

    

КД-19-2415/ 
22.06.2011 г. 

Инвест. нам-я, планове, 
програми и проекти, същ 
или в процес на разрабо 
тване в РИОСВ-П-к в гр. 
 на ЗЗ”Средна гора”( BG 
0002054) и (BG0001389)  

       ДА                 ДА – 
Решение №23 
от 05.07.2011г. 
 

    

КД-19-2491/ 
29.06.2011 г. 

Информация за ЗЗ от 
НЕМ”Натура 2000” в те- 
риториалния обхват на 
ДГС-Панагюрище и кар 
тен материал за тези 
зони 

         ДА         ДА – 
Решение №24 
от 05.07.2011г. 
 

    

КД-19-2509/ 
01.07.2011 г. 

Копия на Заповеди за 
обявяване и прекатего- 
ризиране на защетени 
територии в териториал 
ния обхват на  ДГС “Па- 
зарджик”  

          ДА         ДА – 
Решение №25 
от 05.07.2011г. 
 

    

КД-19-2630/ 
12.07.2011 г. 

Картен материал за раз- 
положението на пещера 
“Лепеница” спрямо ЗЗ от 
НЕМ “Натура” 2000 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ДА              ДА – 
Решение №26 
от 18.07.2011г. 
 

                                     

КД-19-2701/ 
20.07.2011 г. 

Дали имоти с №000038, 
змл. с.Юндола и №0002 
01, змл. с. Св. Петка, по 
падат в границите на ЗЗ 
от НЕМ “Натура 2000 

          ДА         ДА – 
Решение №27 
от 25.07.2011г 

    

КД-19-2709/ 
21.07.2011 г. 

Копия на Решения за 

прец.необх. от ОВОС и 

ЕО на  ВЕИ  проекти, 

издадени от РИОСВ-Пк 

за периода 01.07.2010г.- 

30.06.2011г. 

      ДА          ДА – 
Решение №28 
от 01.08.2011г. 

    



КД-19-2829/ 
02.08.2011 г. 

Дали имоти с № 105004, 
105005, 105006, 105007, 
105008, 106001, 107001, 
112011,115001, 11506 , 
м. “Сакарджа”, с. Сбор и 
№002001 и №001004, м. 
“Сакарджа”, с. Априлци 
падат в границите на ЗТ 
или ЗЗ по смисъла на 
ЗЗТ и ЗБР 
 

         ДА         ДА – 
Решение №29 
от 03.08.2011г. 

    

КД-19-3092/ 
29.08.2011 г. 

Дали имоти с  №036011 
и № 036007, землище 
на град Батак попадат в  
границите на ЗТ 

        ДА            ДА – 
Решение №30 
от 03.09.2011г. 

    

КД-19-3103/ 
30.08.2011 г. 

Дали имоти с  №037097 
и № 02837.14.280, м “Ян 
ков мост”- землище на 
гр. Батак попадат в 
границите на ЗТ по сми- 
съла на ЗБР 

         ДА            ДА – 
Решение №31 
от 03.09.2011г. 

    

КД-19-3306/ 
19.09.2011 г. 

Картен материал за раз 

положението на земли- 

щето на с. Гелеменово, 

спрямо ЗЗ от НЕМ»На 

тура 2000» 

        ДА            ДА – 
Решение №32 
от 26.09.2011г. 

    

КД-19-3330/ 
21.09.2011 г. 

Дали имот с  №035036, 
местност “Друма”, земл. 
на град Батак, обл. П-к 
попада в границите на 
ЗЗ от НЕМ”Натура 2000” 

        ДА            ДА – 
Решение №33 
от 26.09.2011г. 

    

КД-19-3276/ 
17.09.2011 г. 

Съществуващи инвест. 

предложения, попада – 

щи в ЗЗ “Бесапарски ри 

дове”- характеристика, 

площ и етапи на изграж 

дане 

         ДА         ДА – 
Решение №34 
от 30.09.2011г. 

    

КД-19-3425/ 
03.10.2011 г. 

Дали имот с  №130057, 
местност “Куру Ирим” 
земл. на с. Гелеменово, 
общ. П-к попада в грани- 
ците на  ЗЗ от  НЕМ 
“Натура 2000” 

         ДА         ДА – 
Решение №35 
от 03.10.2011г. 

    

КД-19-3579/ 
14.10.2011 г. 

И-я,дали концесионната  
площ на находище “Из – 
ток”, земл. с. Мирянци 
общ. П-к попада в ЗЗ от 
НЕМ  ”Натура 2000”   

         ДА         ДА – 
Решение №36 
от 18.10.2011г. 

    



КД-19-3667/ 
20.10.2011 г. 

Дали имот с  №035036, 
земл. на гр. Батак попа- 
да в границите на ЗТ по 
смисъла на ЗБР и дали  
има пречка за извършва 
не на сеч в горепосоче - 

ния имот 

         ДА           ДА – 
Решение №37 
от 01.11.2011г. 

    

КД-19-3679/ 
21.10.2011 г. 

Дали имоти с  №080016, 
080018,067012 и 066004 
землище на с. Сестримо 
общ. Белово  попадат в  
границите на ЗЗ  от 
НЕМ   “Натура 2000” 

        ДА         ДА – 
Решение №38 
от 01.11.2011г. 

    

КД-19-3724/ 
27.10.2011 г. 

Дали имоти с  №000846, 
246006,246005, 246004, 
246003, 246002, 246001в 
землище на с. Бяга, общ 
Брацигово  попадат в  
границите на ЗЗ  от 
НЕМ   “Натура 2000” 

         ДА           ДА – 
Решение №39 
от 10.11.2011г. 

    

КД-19-3796/ 
03.11.2011 г. 

Дали имот с  №080005, 
земл. на с. Главиница , 
 общ. Паз-к, попада в 
границите на ЗЗ от НЕМ 
“Натура 2000” 

        ДА           ДА – 
Решение №40 
от 17.11.2011г. 

    

КД-19-3926/ 
15.11.2011 г. 

Постъпили и съгласува 

ни чрез Решения по чл. 

31, ал.7 и ал.10 от ЗБР 

горскостопански плано- 

ве, програми е дейности 

за периода 15.10.2010г.- 

15.10.2011г. – брой и но 

мер на решението 

      ДА          ДА – 
Решение №41 
от 22.11.2011г. 

    

КД-19-4130/ 
30.11.2011 г. 

Дали имот с  №150087, 
местност”Махмудица”, 
земл. на с. Пищигово, 
 общ. Паз-к, попада в ЗЗ 
от НЕМ “Натура 2000” 

       ДА           ДА – 
Решение №42 
от 09.12.2011г. 

    

КД-19-4131/ 
30.11.2011 г. 

Дали имот с  №150086, 
местност”Махмудица”, 
земл. на с. Пищигово, 
 общ. Паз-к, попада в ЗЗ 
от НЕМ “Натура 2000” 

        ДА          ДА – 
Решение №43 
от 09.12.2011г 

    

КД-19-4132/ 
30.11.2011 г. 

Дали имот с  №150084, 
местност”Махмудица”, 
земл. на с. Пищигово, 
 общ. Паз-к, попада в ЗЗ 
от НЕМ “Натура 2000 

              ДА        ДА – 
Решение №44 
от 09.12.2011г 

    



КД-19-4133/ 
30.11.2011 г. 

Дали имот с  №150085, 
местност”Махмудица”, 
земл. на с. Пищигово, 
 общ. Паз-к, попада в ЗЗ 
от НЕМ “Натура 2000 

        ДА           ДА – 
Решение №45 
от 09.12.2011г 

    

КД-19-3724/ 
13.12.2011 г. 

Дали БЗС  №07586-222- 
1, землище на селоБяга, 
 обл. Паз-к, попада в ЗЗ 
от НЕМ “Натура 2000 по 
смисъла на ЗБР 

        ДА           ДА – 
Решение №46 
от 27.12.2011г 

    

КД-19-4292/ 
13.12.2011 г. 

Дали имот №07586-268- 
1 по СЗИП  землище на 
селоБяга,  обл. Паз-к, 
попада в ЗЗ от НЕМ “На 
тура 2000” по смисъла 
на ЗБР 

       ДА          ДА – 
Решение №47 
от 27.12.2011г 

    

КД-19-4293/ 
13.12.2011 г. 

Дали имот №07586-268- 
2 по СЗИП,  землище на 
село Бяга, общ. Брациго 
во,  обл. Паз-к, попада в 
ЗЗ от НЕМ Натура 2000 
по смисъла на ЗБР 

       ДА          ДА – 
Решение №48 
от 27.12.2011г 

    

КД-19-4294/ 
13.12.2011 г. 

Дали имот №07586-219- 
2 по СЗИП  землище на 
селоБяга, общ. Брациго 
во,  обл. Паз-к, попада в 
ЗЗ от НЕМ Натура 2000 
по смисъла на ЗБР 

       ДА          ДА – 
Решение №49 
от 27.12.2011г 

    

 ОБЩО :   50 бр.      1 бр.     18 бр.    5 бр.    26 бр.       49 бр.            1 бр. 

 

 

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


