
В изпълнение на чл. 15 а, ал. 3 от Закона за достъп на информацията и на основание  

Вътрешните правила за предоставянето на достъп до обществена информация от 

обществения сектор в РИОСВ-Пазарджик, 

 

АКТУАЛИЗИРАМ: 

1. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата и дейността на РИОСВ-Пазарджик, както и форматите, в които е 

достъпна. 

Списък на категориите информации, подлежаща на публикуване на 

официалната страница на РИОСВ-Пазарджик 

Достъпен 

формат 

Описание на структурата на РИОСВ-Пазарджик, данни за организацията, правилник 

за устройството и дейността 
html 

Списък на издадените общи и вътрешни  административни актове         pdf 

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РИОСВ-Пазарджик html 

Защита на личните данни хls, pdf, html 

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване и 

предоставянето на административни услуги на гражданите от РИОСВ-Пазарджик 
pdf 

Годишни доклади, планове, програми и отчети за дейността 
хls, doc, html, 

pdf 

Информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване в 

„Профил на купувача”, съгл. Закона за обществените поръчки 
html, pdf 

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията,  съгл. Закона за 

публичните финанси 
          хls 

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация html, pdf 

Обявления за конкурси на държавни служители html, pdf 

Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратявате и 

установяване на конфликт на интереси 
pdf 

Образци на формуляри doc 

Информация, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ   хls, doc 

Друга информация, определена със закон/наредба - регистри, списъци и др html, pdf 

   

 

2. Списък с набори от данни, подлежащи на публикуване на Портала на 

отворените данни, съгл. Решение № 103/17.02.2015г., Решение № 

214/25.022016г. и Решение № 436/04.08.2017г. на Министерски съвет, както и 

форматите, в които информацията е достъпна. 

 



Списък с набори от данни, подлежащи на публикуване на Портала за отворени 

данни 

Достъпен 

формат 

Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик за 

2016 година 
csv 

Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик за 

2017 година 
csv 

Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик за 

2018 година 
csv 

Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в РИОСВ-Пазарджик за 

2019 година 
csv 

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и 

движението им през 2016 г.  
csv 

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и 

движението им през 2017 г.  
csv 

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и 

движението им през 2018 г.  
csv 

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и 

движението им през 2019 г. 
csv 

Регистър на издадените удостоверения по чл. 30л от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от 

Наредба №7 от 21 октомври 2003 г.  

       csv 

Списък на административните услуги в РИОСВ-Пазарджик        csv 

Справка за нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух на територията на 

РИОСВ-Пазарджик 
       csv 

Информация за състоянието на въздуха – РИОСВ-Пазарджик   рdf, html 

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик html,хls,doc 

Данни за КАВ през 2017 г. измерено в постоянните пунктове за мониторинг на КАВ - 

РИОСВ-Пазарджик 
      csv 

Годишен доклад за състоянието на околната среда - РИОСВ-Пазарджик       pdf 

Информация от Направление "Отпадъци" - РИОСВ-Пазарджик   html, pdf 

Регистър на издадените решения по реда на ЗООС и/или на ЗБР - РИОСВ-Пазарджик   html, pdf 

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, 

програми и проекти на територията на РИОСВ-Пазарджик 
  html, pdf 

Регистър на регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Пазарджик   html, pdf 

Регистър на разрешителните документи, издадени от РИОСВ-Пазарджик   html, pdf 

Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на 

територията на РИОСВ-Пазарджик 
   html, хls 

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик   html, doc 

 

https://data.egov.bg/data/view/84e2c538-ead4-4a56-bc5f-a2888e7fba60
https://data.egov.bg/data/view/84e2c538-ead4-4a56-bc5f-a2888e7fba60

