
                           

                                     Регистър  на  заявленията  за  достъп  до  информация  и  движението  им за периода   -                         
                                                               01.01.2018 г.  –  21.12.2018 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

а 

листи 

Гражда 

ни 

НПО Други 4           5           6           7 8 9 10 

ОИ-01-4587/ 

22.12.2017г. 
Копие на преписка с вх.№ПД-

01-2177/13.06.2017г. с възложи 

тел „Ватия Холдинг”АД. 

   

 

      

 

    

     Х          ДА – 

 Решение № 1 

 от 03.01.2018г. 

      

ОИ-01-4584/ 

22.12.2017г. 
Брой на заведени искове срещу 

държавни служители по реда на 

чл. 102 от ЗДС от влизането му 

в сила от 1999г. към днешна 

дата и дали е правен анализ на 

ефективността на администра – 

цията по отношение на носена 

та от държавните служители 

имуществена отговорност.  

 

 

 

     

 

    Х 

   

     

      

 

 

 

    

        

        

        ДА – 

 Решение № 2 

 от 03.01.2018г. 

      

ОИ-01-96/ 

08.01.2018г. 
Инсталации с издадени КР и 

предприятия с нисък и висок 

рисков потенциал на територия 

та на община Пещера – 

местоположение, географски 

координати и  др. 

    

      

 

     Х 

         

        

        ДА – 

Решение № 3 

от 15.01.2018г. 

      

ОИ-01-126/ 

09.01.2018г. 
Проведени от РИОСВ-Пазардик 

процедури за ИП, планове, прог-

рами и проекти в териториалния 

обхват на ЗЗ ВG 000578 „Река 

Марица”за опазване на природ – 

ните местообитания – засегната 

площ, % на установените 

засегнати типове природни 

местообитания на жив. видове. 

     

 

 

 

      

  

      

 

 

     Х 

       

 

        ДА – 

 Решение № 4 

от 18.01.2018г. 

      



ОИ-01-/195 

15.01.2018г. 
Информация за одобрени от 

РИОСВ-Пазарджик  инвестици-

онни намерения, планове, про- 

грами и/или ИП в процес на 

процедиране, които попадат в 

границите на ЗЗ „Река Марица” 

– ВG 0000578 и ЗЗ „Марица-

Пловдив” ВG 0002087 и възмо-

жен комулативен ефект от 

реализацията им. 

  

 

 

 

      

  

   

 

 

      Х 

    

 

 

       ДА – 

 Решение № 5 

от 18.01.2018г. 

      

ОИ-01-/196 

15.01.2018г. 
Информация за одобрени от 

РИОСВ-Пазарджик  инвестици-

онни намерения, планове, про- 

грами и/или ИП в процес на 

процедиране, които попадат в 

границите на ЗЗ „Река Марица” 

– ВG 0000578 и ЗЗ „Марица-

Пловдив” ВG 0002087 и възмо-

жен комулативен ефект от 

реализацията им. 

    

 

 

      

     Х 

        

 

 

        ДА – 

 Решение № 6 

от 18.01.2018г. 

      

ОИ-01-/281 

19.01.2018г. 
Информация за одобрени от 

РИОСВ-Пазарджик  инвестици-

онни намерения, планове, про- 

грами и/или ИП в процес на 

процедиране, които попадат в 

границите на ЗЗ „Река Марица” 

– ВG 0000578. 

    

 

 

      Х 

 

 

       ДА – 

 Решение № 7 

от 19.01.2018г. 

      

ОИ-01-/313 

23.01.2018г. 
Проведени от РИОСВ-

Пазарджик процедури за 

инвестиционни предложения 

планове, програми и проекти в 

ЗЗ  BG0000304„Голак”, „Река 

Марица” BG0000578, „Яденица“ 

BG0001386 и BG0000495 „Рила“ 

    

 

 

      Х 

 

 

 

       ДА – 

 Решение № 8 

от 23.01.2018г. 

      

ОИ-01-/444 

02.02.2018г. 
Копие от подписка на жители на 

с. Синитово против добива от 

„Еко-Хидро-90”ООД, град Па -

зарджик на строителни 

материали в м. „Мечото меше” в 

землището на село Синитово, 

община Пазарджик. 

    

 

 

      Х 

         

 

        ДА – 

 Решение № 9 

от 09.02.2018г. 

                        

      

ОИ-01-497/ 

07.02.2018г. 
Налични към момента асфалто- 

ви бази в област Пазарджик. 

  

 

    Х 

         ДА – 

 Решение № 10 

от 09.02.2018г. 

      



ОИ-01-/509 

07.02.2018г. 
Протоколи от анализ на вода за 

питейно-битово водоснабдяване 

на град Велинград от СД 

”Бистрица”, м. „Чукура за 2016г. 

-2017г., съгласно Наредба №12 

от юни 2002г. 

    

 

 

     Х 

      Препратено по 

компетентност на 

РЗИ-Пазарджик и 

БД ИБР-Пловдив 

ОИ-01-/621 

14.02.2018г. 

Годишен отчет за постъпилите 

през 2017г. в РИОСВ-

Пазарджик заявления за достъп 

до обществена информация, 

съгласно чл.15, ал.2 от ЗДОИ, 

данни за направените откази и 

причините за това. 

   

 

 

    Х 

 

 

 

 

     

        

 

       ДА – 

 Решение № 11 

от 15.02.2018г. 

      

ОИ-01-/547 

09.02.2018г. 

Какви ИП към монета са 

процедирани в РИОСВ-

Пазарджик на територията на ЗЗ   

BG0001030 „Родопи Западни“ - 

площ, на всяко ИП, начин на 

трайно ползване на земята, 

къкъв тип местообитание засяга, 

в кое землище на населено 

място попадат и решението на 

компетентния орган. 

    

 

 

 

      Х 

       

 

 

        ДА – 

 Решение № 12 

от 16.02.2018г. 

      

 

ОИ-01-/776 

26.02.2018г. 
Копия на протоколи от 

измервания на качеството на 

атмосферния въздух, извършени 

с мобилна автоматична станция  
(МАС) в гр. Пещера през 2017г. 

 

        

 

     Х 

 

        ДА – 

 Решение № 13 

от 27.02.2018г. 

 

      

 

 

ОИ-01-/1106 

23.03.2018г. 

Копия на констативни 

протоколи по контрол на 

изпълнението на следните 

проект - ВG161РО004-1.0.01-

0008 „Модернизация на 

железопътен участък Септември 

– Пловдив”. 

 

    

 

 

      Х 

 

 

        ДА – 

 Решение № 14 

от 29.03.2018г. 

 

      

 

 

ОИ-01-/1419 

11.04.2018г. 

Информация за засегната от ИП 

площ на местообитания в 

териториалния обхват на 

РИОСВ-Пазарджик на изброени 

защитени видове. 

    

 

 

      Х 

         

         ДА – 

 Решение № 15 

от 16.04.2018г. 

      



 

 

ОИ-01-/1519 

18.04.2018г. 

Одобрени/процедиращи се от 

2007 г. и към момента ИП, 

планове, програми и проекти в 

обхвата на ЗЗ ВG0000254 

„Бесапарски възвишения” и ЗЗ 

ВG0002057„Бесапарски ридове” 

 

    

 

 

     Х 

 

 

         ДА – 

 Решение № 16 

 от 30.04.2018г. 

      

 

 

ОИ-01-2001/ 

08.05.2018г. 

Извършена ли е ОС или ОВОС 

на ИН за търсене и проучване на 

метални полезни изкопаеми, 

подземни богатства по чл. 2, ал. 

1, т. 1 от Закона за подземните 

богатство, в площ ”Борова 

могила”, общини Панагюрище и 

Стрелча, част от ЗЗ ”Попинци” с 

код ВG0001039. 

   

 

  

   

   Х 

        

 

 

Препратено по 

компетентност на 

МОСВ 

 

ОИ-01-/2003 

07.06.2018г. 
Съществуващи и/или в процес 

на разработване или одобряване 

други планове, проекти и  

инвестиционни предложения в 

обхвата на защитени зони  

ВG0000254 „Бесапарски възви- 

шения”, ВG0002057„Бесапарски 

ридове”. 

    

 

 

 

     Х 

      

 

 

        ДА – 

 Решение № 17 

 от  14.06.2018г. 

      

 

ОИ-01-/2002 

05.06.2018г. 
Всички ИП, планове, програми 

и проекти, одобрени или в 

процес на одобряване, на 

територията на защитени зони – 

ВG0000578 Река Марица, 

ВG0000365 Овчи хълмове,  

ВG0000426 Река Луда Яна, 

ВG0001389 Средна гора, по 

Дир. за местообитанията и на ЗЗ  

ВG0002057 Бесапарски ридове и 

ВG0002087 Марица-Пловдив,  

съществуващи и нови       

предприятия/съоръжения, 

класифицирани с висок или 

нисък рисков потенциал по реда 

на глава седма, раздел I от 

ЗООС, които попадат в обхвата 

на трасета на газопроводи. 

съгласно приложен файл. 

    

 

 

 

 

 

 

     Х 

          

 

 

         

 

 

 

        ДА – 

 Решение № 18 

 от  15.06.2018г. 

      



 

ОИ-01-/2004 

25.06.2018г. 
Осъществени, одобрени, но 

нереализирани до момента или 

постъпили ИП, планове, 

програми и проекти, попадащи 

изцяло или частично засягащи 

територията на защитени зони 

ВG0001389 „Средна гора” и 

ВG0001039 „Попинци”,  видове, 

предмет на опазване, режими и 

въведени забрани в тези ЗЗ, като 

част от територията и на 

Община Ихтиман. 

        

 

 

 

 

      Х 

        

 

 

 

 

         ДА – 

 Решение № 19 

 от  28.06.2018г. 

      

 

БР-03-/2005 

26.06.2018г. 
Одобрени инвестиционни 

предложения, планове и 

програми в процес на 

процедиране, които попадат на 

територията на защитена зона – 

ВG0001030 „Родопи-Западни”. 

    

    

 

     Х 

        

        

        ДА – 

 Решение № 20 

 от  28.06.2018г. 

      

ОИ-01-/2005 

29.06.2018г. Информация за обекти и/или 

проекти в процес на 

разработване или одобряване, 

които е възможно да бъдат 

засегнати от реализацията на 

инвестиционното предложение 

„Изграждане на нова варова пещ 

за производство на негасена 

вар” завод „Огняново”, землище 

с. Огняново, община 

Пазарджик, област Пазарджик. 

 

    

 

 

    

 

     Х 

        

 

 

 

       ДА – 

 Решение № 21 

 от  06.07.2018г. 

      

ОИ-01-/2006 

06.08.2018г. Копия на протоколи за почист- 

ване на нерегламентирани 

сметища в с. Елшица и в 

землището му и на всички 

финансово отчетни документи – 

фактури, договори и финансово 

отчетни документи от 

предприети действия на Община 

Панагюрище, ОП Чистота и 

Кметство Елшица за почистване 

на селото и тоновете отпадъци, 

изчисетни от 22.02-31.06.2018г. 

  

  

 

 

 

 

     Х 

         

 

 

Препратено по 

компетентност  

на Община 

Панагюрище 



ОИ-01-/2007 

21.08.2018г. Инвестиционни предложения, 

планове и програми за цялата 

територия на ЗЗ ВG0000578 

„Река Марица“, ЗЗ ВG0002087 

„Река Марица“, ЗЗ ВG0000254 

„Бесапарски възвишения“ и ЗЗ 

ВG0002057„Бесапарски ридове” 

на територията на РИОСВ-Пз–

координати на граничните точки 

на ИП, карти с местоположе- 

нието им, информация за ОУП и 

техните предвиждания на 

територията на зоните, кои са в 

процедура по издаване на 

становище, Решение за 

преценка необходимостта от 

ОВОС/ЕО и за кои е започнал 

етап на строителство. 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

    Х 

         

 

   

 

 

 

 

 

         ДА – 

 Решение № 22 

 от  21.08.2018г. 

      

ОИ-01-/2009 

29.11.2018 г. Копия от „Доклад за политики 

за предотвратяване на големи 

аварии” и/или „Доклад за 

безопасност” на предприятиятав 

гр. П-к -„Людон Транс”ЕООД, 

”Агрогарант”ООД, „Агрокеми 

къл”ЕООД, „Марица олио”АД и 

„Агрофарм”ООД. 

 

    

 

 

 

     Х 

          

 

 

         ДА – 

 Решение № 23 

 от  10.12.2018г. 

      

ОИ-01-/2010 

18.12.2018 г Одобрени и/или в процес на 

разработване или одобряване 

други планове, проекти и  

инвестиционни предложения в 

обхвата на защитени зони  

ВG0001389 „Средна гора” - за 

местообитанията и за птиците, 

ВG0002054„Средна гора”. 

    

 

 

 

     Х 

          

 

          

         ДА – 

 Решение № 24 

 от  19.12.2018г. 

      



ОИ-01-/2011 

19.12.2018 г Реализирани, разрешени или в 

процедура по съгласуване 

инвестиционни предложения 

(ИП/ПП), планове и програми, 

попадащи в границите на  

защитени зони BG0000578 

„Река Марица”, по Директивата 

за местообитанията и 

BG0002087 „Марица - Пловдив” 

по Директивата за дивите птици 

в териториалния обхват на 

РИОСВ-Пазарджик. 

    

 

 

 

      

 

     Х 

       

 

 

 

 

         ДА – 

 Решение № 25 

 от  19.12.2018г. 

      

  

        ОБЩО :  28 бр. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 бр.  3 бр. 2 бр.    22 бр.  25 бр. 
                                         

          3 бр. 

 

 

 

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

 

 

 

 


