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Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. в РИОСВ-Пазарджик
Заявление № Вид на исканата
информация

Заявител

Решение за
предоставяне
на достъп до
информация

3
1
КД-19-173/
16.01.2014г.

КД-19-345/
29.01.2014г.

КД-19-/303
27.01.2014г.

КД-19-438/
05.02.2014г.

КД-19-466/
06.02.2014г.

2
Сканирани копия на издадени
от директора на РИОСВ –Пазарджик решения за преценка
необходимостта от ОВОС и
решения по ОВОС за всички
ИП за изграждане на ВЕЦ
Становища на РИОСВ-Пазарджик по доклад за ОВОС и по
доклад за ОС на ИП „Лиса мо
гила” на „Асарел медет”АД,
град Патагюрище
Реализирани, разрешени или
в процес на одобряване ИП,
попадащи в границите на ЗЗ
ВG0002063«Западни Родопи»
-част, ВG0001030 «Родопи За
падни»-част- местоположение
характер и площ на имотите в
обхвата на ИП
Уведомления за ИП в района,
посочен в заявлението, становища, мотивирани решения и
решения по ОВОС, издадени
от РИОСВ-Пазарджик за пери
ода 04.2012 г. – 02.2014 год.
Копие от последния договор
за обществена поръчка, склю
чен по реда на ЗОП през 2013
година от РИОСВ-Пазарджик

Журна
листи

Гражда
ни

НПО

Други

4

ДА

Решение за отказ за
Мотиви за отказа Обж Друго
алв
предоставяне на
а
достъп до информация
не
5

6

7

8
Уведомително писмо,
че исканата информация
е публи
чно достъпна на интернет-страницата на
РИОСВ-Пазарджик

ДА

ДА –
Решение №1 от
03.02.2014г.

ДА

ДА

ДА –
Решение №2 от
06.02.2014г.

ДА

ДА –
Решение №3 от
11.02.2014г.

Уведомително писмо, че
за периода РИОСВПазарджик
не
е
сключвала такъв договор

КД-19-/465
06.02.2014г.

КД-19-372/
30.01.2014г.

КД-19-438/
13.02.2014г.

Дали поземлен имот с иденти
фикатор 55155.508.747 и стар
идентификатор 55155.508.26
по кадастралната карта на гр.
Пазарджик попада в ЗЗ от
НЕМ”Натура 2000” – забрани
и ограничения в границите й
Одобрени инвестиционни намерения, планове и програми
в ЗЗ”Яденица” – ВG 0001386
за изграждане на ВЕЦ по
поречието на река Чепинска
Уведомления за ИП в района,
посочен в заявлението, становища, мотивирани решения и
решения по ОВОС, издадени
от РИОСВ-Пазарджик за пери
ода 01.2012 г. – 04.2012 год.

Информация за качеството на
КД-19-1845/ атмосферния въздух на гр. Ве
21.05.2014г. линград – копия на протоколи
от измервания, извършени от
мобилна автоматична стан –
ция на РЛ-Пловдив през 2013
и до тази дата на 2014 година.
КД-19-1925/ Информация относно наднор29.05.2014г. мени имисии във въздуха брой превишения на прагова
та стойност за годините 2011
2012-та и 2013-та за град
Пещера, област Пазарджик.
КД-19-2098/ Копие на констативен прото10.06.2014г. кол от проверка по сигнал за
мъртва риба в р. Банска Луда
Яна на 08.05.2014г., копие от
доклад на РИОСВ-Пазарджик
до зам. министър на ОСВ и
Дирекция „ПОС” на МОСВ,
снимков материал от реката.
КД-19-2261/ Дали поземлен имот в горска
23.06.2014г. територия с №732002, землище на с. Попинци, община Па
нагюрище, ЕКАТТЕ 57580,
попада в защитени зони от
НЕМ „Натура 2000”.

ДА

ДА –
Решение №4 от
12.02.2014г.

ДА

ДА –
Решение №5 от
13.02.2014г.

Уведомително писмо
че за посочения пери
од
РИОСВ-П-к
не
разполага с информация, различна от вече
предоставената на заявителя

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА –
Решение №6 от
27.05.2014г.

ДА

ДА –
Решение №7 от
16.06.2014г.

ДА –
Решение №8 от
17.06.2014г.

ДА –
Решение №9 от
04.07.2014г.

КД-19-2271/ Одобрени инвестиционни пре
26.06.2014г. дложения, планове, програми
и в процес на процедиране в
РИОСВ-Пазарджик в защитени зони „Река Марица”
BG0000578 към 07.07.2014г.
и в „Рибарници Звъничево”
BG0002069 към 07.07.2014г.
КД-19-2303/ Изходни данни за изработва –
27.06.2014г. не на общ устройствен план
на Община Пазарджик
КД-19-2354/ Изходни данни за изработва –
01.07.2014г. не на Общински план за разви
тие (ОПР)на общ. Пазарджик
за периода 2014г. – 2020г.
КД-19-2354/ Информация по показатели
01.07.2014г. във връзка с изработването на
Общински план за развитие
(ОПР) на община Пазарджик
за периода 2014 г. – 2020 г.

ДА

ДА –
Решение №10
от 07.07.2014г.

ДА

ДА –
Решение №11
от 09.07.2014г.
ДА –
Решение №12
от 09.07.2014г.

ДА

ДА

ДА –
Решение №13
от 14.07.2014г.

КД-19-2574/ Еко-проблеми от действащо –
21.07.2014г. то общинско сметище в Паза
рджик, предприети мерки от
Общината за решаване на про
блема, капацитет на новото
Регионално депо – какви инсталации ще бъдат построени?

ДА

Препратено за отговор
по компетентност на
община Пазарджик

КД-19-2951/ Дали имот с идентификатор
19.08.2014г. № 55155.19.37, в местността
„Азмъка”, по картата на град
Пазарджик, общ. Пазарджик,
област Пазарджик попада в
защитени територии или зони
от ЕЕМ „Натура 2000”
КД-19-2952/ Дали имот с идентификатор
19.08.2014г. № 55155.19.37, в местността
„Азмъка”, по картата на град
Пазарджик, общ. Пазарджик,
област Пазарджик попада в
защитени територии или зони
от EЕМ „Натура 2000”

ДА

ДА –
Решение №14
от 21.08.2014г.

ДА

ДА –
Решение №15
от 21.08.2014г.

КД-19-2953/ Дали имот с № 02837.4.865
19.08.2014г. землището на град Батак,
община Батак, област Паз-к
попада в защитени територии
или зони от ЕЕМ „Натура
2000”.
КД-19-2962/ Дали имот с идентификатор
20.08.2014г. № 101019, ЕКАТТЕ 47812
в землището на село Мененкьово, община Белово, област
Пазарджик, попада в ЗЗ
от мрежата „Натура 2000”.
КД-19-3031/ Извършен контрол от РИОСВ
27.08.2014г. Пазарджик на условия в реше
ния на МОСВ, с които за пе –
риода 01.11.2013- 01.07.2014г
са съгласувани по реда на чл.
31 от ЗБР горскостопански
планове на ДГС в региона.
КД-19-3367/ Дали имоти с идентификато –
25.09.2014г. ри 62004.12.686, 698, 701, 705
707, 710, 717, 725, 726 по ка дастралната карта и кадастрал
ните регистри на гр. Ракитово
попадат в граници на ЗТ.
КД-19-3559/ Дали имот с идентификатор
13.10.2014г. №02837.17.2, в м. „Самодив –
ска поляна”, землище на град
Батак, община Батак, област
Пазарджик попада в граници
на защитена местност.
КД-19-3776/ Копия на протоколи от изпит
31.10.2014г ване на водни проби от проми
шлени предприятия от град
Панагюрище, които заустват
в градската канализационна
мрежа от последните 5 год.
КД-19-2341/ Актуализирана информация
07.11.2014г за заявени в РИОСВ - Паз-к
инвестиционни предложения,
попадащи в ЗЗ”Бесапарски ри
дове” и ЗЗ „Бесапарски възвишения” за периода 04.05.2013
- 20.11.2014 год.

ДА

ДА

ДА –
Решение №16
от 21.08.2014г.

ДА –
Решение №17
от 21.08.2014г.

ДА

ДА –
Решение №18
от 09.09.2014г.

ДА

ДА –
Решение №19
от 26.09.2014г.

ДА

ДА –
Решение №20
от 27.10.2014г.

ДА

ДА –
Решение №21
от 06.11.2014г.

ДА

ДА –
Решение №22
от 20.11.2014г.

КД-19-4028/ Пълните административни
28.11.2014г преписки по издаване на разРешителни по ЗВ, КР, ЗБР,
ЗЗТ, всички искания за увеличаване, развитие и/или допъл
ване на ИП на „Асарел Медет
АД за периода 01.01.2005г. –
15.11.2014 год. и т. н.
КД-19-4147/ Копия на заповеди за обявява
03.12.2014г не в ДВ на ЗМ „Оборище”, об
щина Панагюрище, област Па
зарджик, копие на документ
за промяна на площта, копие
на документ за прекатегори –
зация.

ДА

КД-19-4145/ Съгласувани към 09.12.2014г.
02.12.2014г ИП,
планове,
програми,
проекти, техни изменения
или разширения, попадащи
изцяло или частично в
границите на защитени зони
„Средна гора” BG0001989 и
BG0002054, регистрирани в
РИОСВ – Пазарджик.
КД-19-4238/ Инвестиционни предложения,
10.12.2014г планове, програми, проекти,
техни
изменения
или
разширения,
попадащи
изцяло или частично в
границите на защитени зони
„Средна гора” BG0001989 и
BG0002054, с положително
или отрицателно решение/
становище от РИОСВ-Пазарджик към дата 16.12.2014 г.
ОБЩО :

30 бр.

1 бр.

8 бр.

4 бр.

Уведомително писмо,
че не става ясно точно
каква информация иска
заявителят, формулировката е много обща и обхваща твърде голям пе риод от време.
ДА

ДА –
Решение №23
от 10.12.2014г.

ДА

ДА –
Решение №24
от 10.12.2014г.

ДА

ДА –
Решение №25
от 16.12.2014г.

17 бр.

25 бр.

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

5 бр.

