
                                      

                                 Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                         
                                                             01.01.2015г. –  31.12.2015г. в РИОСВ-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 Обжал 

ване 

Друго 

1 2 Журна 

листи 

Гражда 

ни 

НПО Други 4 5 6 7 8 

КД-19-4372/ 

22.12.2014г. 

Граници на природни местоо- 

битания на животински видо- 

ве , предмет на опазване в за- 

щитена  зона „Река Марица”- 

ВG 0000578. 

 

 

           ДА           ДА – 

Решение №1 от 

   09.01.2015г. 

    

КД-19-/4225 

30.12.2014г. 

Пълната  преписка  на  цялата 

кореспонденция и документа- 

ция м/у «Ресурс-1»АД и всич- 

ки институции, както и м/у ин 

ституциите във връзка с реа – 

лизиране на ИП«Добив и пре- 

работване на  волфрамсъдър– 

жащи руди от находище «Гръ 

нчарица – център - община  

Велинград». 

             ДА           ДА – 

Решение №2 от 

  13.01.2015г. 

    

КД-19-226/ 

26.01.2015г. 

Информация за складове– пес 

тициди, депа - отпадъци и  за 

твърди битови отпадъци, нере 

гламентирани сметища и зем- 

ни  лагуни  на територията на  

РИОСВ-Пазарджик-координа 

ти, депонирани обеми и место 

нахождение  на площадките. 

 

 

        ДА 

 

        ДА – 

Решение №3 от 

  06.02.2015г. 

    

КД-19-528/ 

16.02.2015г. 

Информация за действащи 

административни актове, запо 

веди, правилници за начина за 

участие на обществеността 

във вземането на решения  

или  формиране  на политики, 

копия от  протоколите от пос-  

ледните три  заседания на ко– 

мисия, съвет или друг орган с 

 участие на представители на 

обществеността в РИОСВ-Пк.  

 

           ДА          ДА – 

Решение №4 от 

  23.02.2015г. 

    



КД-19-613/ 

20.02.2015г. 

Информация във връзка с 

провеждане на процедура по 

ОВОС на ИП : „Развитие на 

производствено-техническите 

дейности в „Асарел-Медет” 

АД и оценка за съвместимост 

с предмета и целите на 

защитените зони – размер на 

площите от ИП, които попадат 

в защитени зони   BG0001389 

„Средна гора” и  BG0002054  

„Средна гора”. 

        ДА         ДА – 

Решение №5 от 

  24.02.2015г. 

    

КД-19-772/ 

09.03.2015г. 

Копие на заповед за определя 

не на служител по ЗДОИ в 

РИОСВ-Пазарджик, копие на 

длъжностната характеристика 

за заеманата от определения 

служител длъжност. 

       ДА               ДА – 

Решение №6 от 

 11.03.2015г. 

    

КД-19-1036/ 

30.03.2015г. 

Предоставяне на изходни 

данни за изработване на 

проект но Общ устройствен 

план на община Лесичово, 

включващ Екологична оценка 

и Оценка за съвместимост. 

             ДА         ДА – 

Решение №7 от 

 14.04.2015г. 

    

КД-19-1249/ 

14.04.2015г. 

Дали имоти с №№061028, 

063007 и 073003, землище на 

с. Калугерово, общ. Лесичово 

обл. Пазарджик попадат в гра 

ниците на ЗТ и ЗЗ по смисъла 

на ЗЗТ и ЗБР. 

      ДА           ДА – 

Решение №8 от 

 16.04.2015г. 

    

КД-19-1283/ 

15.04.2015г. 

Дали  имот  с  идентификатор 

№56277.3.1538, м-т „Дъбрава 

та”, земл. на гр. Пещера, попа 

да в ЗТ по смисъла на ЗЗТ и в 

границите на защитена зона 

по смисъла на ЗБР. 

      ДА           ДА – 

Решение №9 от 

 17.04.2015г. 

    

КД-19-1297/ 

17.04.2015г. 

Информация за годишните ра 

зходи за абонамент за компю- 

търни правно – информацион 

ни системи на РИОСВ-Пазар- 

джик за периода  2010 г. – 

 2014 г. 

       ДА         ДА – 

Решение №10 

от 29.04.2015г. 

    



КД-19-1345/ 

21.04.2015г. 

Информация за инвестицион- 

ни предложения, планове, про 

грами, проекти, попадащи в ЗЗ 

ВG 0001030 „Родопи Запад 

ни” за периода – октомври 

2007 г. – 30 април 2015 г.  

        ДА         ДА – 

Решение №11 

от 04.05.2015г. 

    

КД-19-1469/ 

30.04.2015г. 

Информация за инвестицион- 

ни предложения, планове, про 

грами, проекти в обхвата на ЗЗ 

ВG 0000578 „Река Марица”, 

одобрени/процеди – 

ращи се от 2007г-05.05.2015 г 

г. 

       ДА         ДА – 

Решение №12 

от 05.05.2015г. 

    

КД-19-1173/ 

06.04.2015г. 

Сканирани протоколи от акр. 

лаборатории за извършен соб 

ствен мониторинг на обекти, 

заустващи в р. Луда Яна и То- 

полница,  установени наруше 

ния и извънредни зауствания 

от предприятия в поречията на 

тези реки през 2014г. 

 

 

 

 

 

      ДА          ДА – 

Решение №13 

от 08.05.2015г. 

    

КД-19-1267/ 

15.04.2015г. 

Информация за инвестицион- 

ни предложения на територия 

та на община Брацигово, ми – 

нали процедура по ЗООС, 

ЗБР, Реш. За преценка от 

ОВОС/ОСВ и  изходни данни 

за наличие на промишлени за 

мърсители на територията на  

общината. 

       ДА         ДА – 

Решение №14 

от 12.05.2015г. 

    

КД-19-1480/ 

04.05.2015г. 

Заболеваемост на население –  

то от община Брацигово в пе- 

риода 2004г-2014г., програми 

за  профилактика на здравния 

риск, данни, анализи и заклю- 

чения за качеството на питей- 

ните води в общината.      

        ДА     Препратено за произна 

сяне по компетентност 

на  РЗИ-Пазарджик 

 

КД-19-1503/ 

05.05.2015г. 

Информация за броя на ПСОВ 

на територията на  РИОСВ-Па 

зарджик – капацитет – е. ж. и 

какъв брой ПСОВ ще бъдат 

изградени през следващите 

години на територията на  об- 

ласт Пазарджик. 

 

        ДА         ДА – 

Решение №15 

от 19.05.2015г. 

    



КД-19-1676/ 

19.05.2015г. 
Дали ПИ № Дали ПИ №06207.4.288, нахо - 

 находящ се дящ се в местнос „Просовето” 

 в земл н - община Брацигово попада в 

граници на в защитени територии по смисъла 

на чл. 5 от Зла на ЗТ и в граници на защитени 

зони, съгласни зони по смисъла на ЗБР. 

 

 

        ДА         ДА – 

Решение №16 

от 20.05.2015г. 

    

КД-19-1697/ 

20.05.2015г. 

Дали ПИ в землищата на  с. 

Исперихово и с. Козарско, 

община Брацигово попадат в 

защитени зони или територии 

по смисъла на ЗЗТ и ЗБР. 

        ДА         ДА – 

Решение №17 

от 20.05.2015г. 

    

КД-19-1727/ 

22.05.2015г. 

Точни граници - по кадастър 

/КВС/лесоустройствен проект 

на защитените територи в тери 

ториалния обхват на РИОСВ – 

Пазарджик 

        ДА     Уведомително писмо, 

къде е публикувана 

цялата налична инфор- 

мация за всички ЗТ в  

Р България. 

КД-19-2164/ 

24.06.2015г. 

Тенденции в екологичната об- 

становка в община Сърница, 

проблемни територии, обекти, 

степен на увреждане, основни  

замърсители. 

        ДА          ДА – 

Решение №18 

от 14.07.2015г.    

    

КД-19-2265/ 

30.06.2015г. 

 

Представени в РИОСВ-Пазар- 

Жик ПУР-ове на „Вагоноремо 

нтен завод 99”, гр. Септември 

и на „Еко Скарпе”ЕООД, гр. 

Пещера. 

        ДА          ДА – 

Решение №19 

от 14.07.2015г.    

    

КД-19-2488/ 

15.07.2015г. 

 

Постъпили в РИОСВ-Пазар-к 

ИП, планове, програми и прое 

кти в ЗЗ ВG 0001030 „Родопи 

Западни” и ВG 0002063 „Запа 

дни Родопи” от 01.10.207г. до 

03.08.2015г и ком.ефект от тях 

 

 

 

 

 

        ДА          ДА – 

Решение №20 

от 03.08.2015г.    

    

КД-19-2651/ 

28.07.2015г. 

 

Инфнор-я за процедирани от 

РИОСВ-Паз-к  ИП, попадащи 

в ЗЗ ВG 0000426 „Река Луда 

Яна”, ВG 0001039 „”Попинци” 

ВG 0002054 „Средна гора”- за 

птиците и ВG0001389„Средна 

гора” – за опазване на местоо- 

битанията. 

       ДА          ДА – 

Решение №21 

от 18.08.2015г.    

    

КД-19-2798/ 

11.08.2015г. 

 

Инфнор-я за процедирани от 

РИОСВ-Пз-к  ИП, попадащи в 

ЗЗ ВG 0002054 „Средна гора” 

за птиците и ВG0001389 “Сре- 

дна гора” – за местообитания. 

       ДА           ДА – 

Решение № 22 

от 18.08.2015г.    

    



КД-19-2984/ 

27.08.2015г. 

 

Дали имоти с №№098004,2300 

46, 201027 в землището на гр.  

Велинград попадат в граници 

на ЗЗ от НЕМ „Натура 2000” 

по смис. на глава 2-ра от ЗБР. 

      ДА             ДА – 

Решение № 23 

от 01.09.2015г.    

    

КД-19-/3041 

01.09.2015г. 

 

Копия на протоколи от изпит- 

ване на отпадъчни води от 

канализационната система  на 

гр. Сърница – налични изслед- 

вания. 

       ДА           ДА – 

Решение №24 

от 14.09.2015г.    

    

КД-19-/3237 
16.09.2015г. 

 

Дали имот с идентификатор № 

62004.10.545, находящ се в 

землището на гр. Ракитово, 

попада в границите на ЗЗ от 

НЕМ «НАТУРА 2000» или в 

границите на ЗТ. 

      ДА           ДА – 

Решение №25 

от 24.09.2015г.    

    

КД-19-/3387 

01.10.2015г. 
Копие от становище на Сдру – 

жение за дива природа ”Балка- 

ни” и копие от писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, указващо 

процедура по ОВОС за ИП”До 

бив и преработване на волфра 

мсъдържащи руди от находи – 

ще Грънчарица Център." 

 

      ДА          ДА – 

Решение №26 

от 07.10.2015г.    

    

КД-19-/3484 

08.10.2015г. 
Информация за съществуващи 

и/или в процес на разработва – 

не или одобряване планове, 

програми, проекти и ИП, попа 

дащи в ЗЗ ВG0002054 „Средна  

гора”,  за  опазване на  дивите  

птици.  

        ДА         ДА – 

Решение №27 

от 20.10.2015г.    

    

КД-19-/3559 

14.10.2015г. 
Информация и данни 

получени в резултат на проект 

„Картиране и определяне на 

природозащитното състояние 

на природни местообитания  в  

двете защитени зони, както  и 

информация за процедирани 

ИП -  вид, площ, Решения на 

РИОСВ, които попадат в ЗЗ 

BG 0002063 „Западни Родопи” 

и BG 0001030 „Родопи-

Западни”. 

        ДА         ДА – 

Решение №28 

от 06.11.2015г.    

    



КД-19-/3819 

03.11.2015г. 
Общ брой на издадените 

административни актове за 

преценка необходимостта от 

ОВОС, ЕО и ОС на основание 

ЗБР и ЗООС за последните три 

години, брой на обжалваните 

актове по административен и 

по съдебен ред. 

      ДА          ДА – 

Решение №29 

от 10.11.2015г.    

    

КД-19-/3921 
09.11.2015г. 

Информацшия за наличие или 

липса на съоръжения и инста- 

лации на територията на общи 

на Лесичово, в които има нали 

чни опасни вещества по прило 

жение №3 от ЗООС.  

        ДА         ДА – 

Решение №30 

от  11.11.2015г.    

    

КД-19-/3964 
11.11.2015г. 

Дали поземлен имот с 

идентификатор 62004.4.619, 

местност „Кацата“, по 

кадастралните карта и 

регистри на гр. Ракитово, общ. 

Ракитово, област Пазарджик 

попада в граници на защитени 

зони от НЕМ „НАТУРА 

2000”. 

       ДА           ДА – 

Решение №31 

от  12.11.2015г. 

    

КД-19-/4017 

17.11.2015г. 
Данни от мониторинг на отпа- 

дъчните води на „ВиК”ЕООД, 

канализационна система на гр. 

Белово, заустваща отпадъчни- 

те си води във водни обекти – 

р. Яденица и р. Марица - 6 бр. 

копия от протоколи от изпит- 

ване на взети водни проби от 

отпадъчни води.  

       ДА           ДА – 

Решение №32 

от  30.11.2015г. 

    

КД-19-/4017 

30.11.2015г. 
Издадени Решения по ОВОС 

или Решения за преценяване 

на необходимостта от ОВОС 

за  процедирани в РИОСВ-

Пазарджик ИП по течението 

на р. Яденица - от вливане на 

р. Юндолска в р. Яденица, до 

вливане на р. Яденица в р. 

Марица. 

       ДА           ДА – 

Решение №33 

от  14.12.2015г. 

    



КД-19-/4391 

12.12.2015г. 
Постъпили в РИОСВ-Пазар-

джик ИП, планове, програми и 

проекти в ЗЗ ВG 0000578 

„Река Марица” и ВG 0002087 

„Марица-Пловдив”- засегната 

площ, установени/засегнати 

типове природни местообита – 

ния в проценти, за отчитане на  

комулативните ефекти. 

 

 

 

 

          ДА         ДА – 

Решение №34 

от  23.12.2015г. 

    

  

ОБЩО :      36 бр. 
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                      Изготвил –  Цветанка Чочева - Гл. експерт “Връзки с обществеността, специализирани регистри “  –  РИОСВ – гр. Пазарджик;  тел: 034/ 40-19-40 ; 

 

 

 

 

 

 


