
                           

                                          Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                         
                                                                     01.01.2019 г.  –  10.11.2019 г. в РИОСВ- Пазарджик     
 
Заявление № Вид на исканата 

информация 

Заявител 

 

 

3 

Решение за 

предоставяне 

на достъп до 

информация 

( в т. ч.   

частичен) 

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на достъп до 

информация 

Решение за 

предоставяне 

на информа 

ция за повтор 

но ползване 

 

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на информа 

ция за повтор 

но ползване 

Мотиви за 

отказа 

 Обжалване        Друго 

1 2 Журн

алист 

листи 

Гражда 

ни 

НПО Други 4           5           6           7 8 9 10 

 

ОИ-01-1/ 

07.01.2019 г. 

Има ли „Асарел Медет” АД 

разрешително за проучвания в 

м. „Попово дере”, землище на с. 

Елшица и има ли опасност за 

здравето на жителите на с. 

Елшица от тези проучвания. 

       

  

    

     Х 

 

 

      

 

    

      

     

     

      Уведомително 

писмо до 

заявителя, с което 

се изисква 

доуточняваща 

информация за 

обслужване на 

заявлението 

 

ОИ-01-2/ 

10.01.2019 г. 

 Информация за „Инсталация за 

производство на катодна мед и 

цинков сулфат” на площадката 

на поземлен имот № 000176, 

землище на с. Цар Асен, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик – 

Комплексно разрешително 

№117/2006 г. 

 

 

     

 

    

   

     

      

 

     Х 

 

    

        

        

 

      

Уведомление за 

необходимост от 

уточняване на 

предмета на 

исканата 

информация 

 

ОИ-01-3/ 

25.02.2019 г. 

Годишен отчет на постъпилите 

в РИОСВ-Пазарджик заявления 

по ЗДОИ за 2018 г., съгласно чл. 

15, ал. 2 от ЗДОИ, данни за 

направените откази, ако има 

такива и причините за това. 

   

 

 

    Х 

     

      

         ДА –  

   Решение № 1 

 от 25.02.2019 г. 

      

 

ОИ-01-4/ 

20.03.2019 г. 

Издадени Решения по ОС, 

Решения по ОВОС/Решения за 

преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС на 

директора на РИОСВПазарджик 

за ИП за ВЕЦ,  въведени в 

експлоатация и действащи на 

територията на РИОСВ-

Пазарджик. 

  

 

 

 

     Х 

           

 

 

         ДА –  

   Решение № 2 

 от 28.03.2019 г. 

      



 

 

ОИ-01-5/ 

08.05.2019 г. 

Копия на Приложение №1 към 

КР №117/2006 г., което съдържа 

Заявление за издаване на 

комплексно разрешително на 

„Йонтех“ООД, гр. София и 

приложения, таблици и чертежи 

към Заявлението по т. 1 

 

    

 

 

     Х 

         

 

          ДА –  

   Решение № 3 

 от 17.05.2019 г. 

      

 

РД-17-269/ 

10.05.2019 г. 
Одобрени и/или в процес на 

разглеждане и одобряване от 

2014 г. до момента ИП, планове, 

програми и проекти, ПУП, ПРЗ 

в обхвата на защитените зони 

„Родопи - Западни” и „Западни 

Родопи” в териториалния обхват 

на РИОСВ-Пазарджик. 

 

    

 

 

    

     Х 

           

 

 

         ДА –  

   Решение № 4 

 от 20.05.2019 г. 

      

 

ОИ-01-6/ 

29.05.2019 г. 
Съгласуване с РИОСВ-Паз-к, 

извършени проверки и дадени 

предписания към организатори-

те на световното първенство по 

фойерверки в гр. Панагюрище, 

за прилагане на смекчаващи 

мерки за намаляване на 

отрицателното въздействие в/у 

видове от Приложение 3 на ЗБР.  

   

 

 

 

    Х 

           

 

 

         ДА –  

   Решение № 5 

 от 13.06.2019 г. 

      

 

 

ОИ-01-7/ 

01.08.2019 г. 

Да бъде издадено заверено 

копие на Решение на Комитета 

за опазване на природната среда 

относно СМО – Насипище -

Източни отвали на рудник 

„Влайков връх”, с. Елшица, 

общ. Панагюрище, с което е 

разрешена дейността и експлоа 

тацията на съоръжението. 

 

 

        

 

 

 

     Х 

       

Препратено по 

компетентност на 

МОСВ 



 

 

ОИ-01-8/ 

04.09.2019 г. 

Информация за защитена 

местност „Клептуза”, която се 

съхранява в РИОСВ-Пазарджик- 

по-конкретно – сканирано 

изображение на „Карта на 

защитена местност Клептуза” – 

„оранжевата карта”. 

       

 

 

 

   Х 

    

 

 

         ДА –  

   Решение № 6 

 от 09.09.2019 г. 

 

      

 

 

  ОИ-01-9/ 

09.10.2019 г. 

Какви са сроковете и 

процедурите за спиране 

експлоатацията на общинското 

депо на община Септември и 

копие от административния акт 

за спирането му.  

 

 

 

     

 

 

    Х 

          

 

         ДА –  

   Решение № 7 

 от 11.10.2019 г. 

 

      

   

 

 ОИ-01-10/ 

10.10.2019 г. 

Съгласувани планове, програми 

и инвестиционни намерения 

(наименование, имот, землище и 

площ), които попадат на 

територията на Защитена зона 

ВG0000578 „Река Марица” в 

териториалния обхват на 

РИОСВ-Пазарджик, във връзка 

с изготвяне на Доклад за ЕО и 

Доклад по ОСВ към ПП на 

ОУПО Първомай. 

 

    

 

 

       

 

      Х 

 

 

     

 

        ДА –  

   Решение № 8 

 от 22.10.2019 г. 

 

      

 

 

 ОИ-01-11/ 

24.10.2019 г. 

Информация за резултатите от 

упражнен контрол от РИОСВ-

Пазарджик и за установени 

нерегламентирани замърсявания 

с отпадъци и/или нерегламен 

тирани сметища на територията 

на гр. Пазарджик за периода 

01.01 – 31.10.2019 г. 

 

 

 

   Х 

           

 

 

        ДА –  

   Решение № 9 

 от 06.11.2019 г. 

 

      

  

        ОБЩО :  12 бр. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  1 бр.  2 бр.  4 бр.     5 бр. 9  бр. 
                                         

        3 бр. 

 

 

 

Изготвил:  Цв. Чочева – гл. експерт „ВО,СР” – Дирекция ПД – РИОСВ-Пазарджик 

 

 


