
 
Регистър на заявленията за достъп  до  информация и движението им за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.        

Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

18/02.01.2
013 г. 

Процедирани 
инвестиционни 
предложения в 
ЗЗ“Река Долна 
Луда Камчия“ , 
ЗЗ“Екокоридор 
Камчия-Емине“, и 
ЗЗ“Камчийска 
планина4.“ 

   „Ванг”ЕООД, 
гр.Бургас 

№ 
01/25.01.20131г. 
 

    

158/10.01.
2013 г. 

Предоставяне на 
всички копия от 
експертни 
решения по 
ОВОС, издадени 
на „Победа“АД 

   „Победа“АД, 
гр.Бургас 

№ 
02/25.01.2013г. 

    

8018/20.12
.2012 г. 

Копие от 
съгласуваните с 
РИОСВ-Бургас 
схеми на всички 
действащи 
източници на 
емисии в 
атмосферния 
въздух 

   „Кроношпан 
България“ЕООД, 
гр.Бургас 

№ 
49/11.01.2013г. 

    

245/14.01.
2013 г. 

Поземлени имоти 
дали попадат в 
Натура 2000 

 Марина Евгениевна 
Яковлева, 
с.Маринка 

  №03/30.01.2013 
г. 

    

306/16.01. Площадките на    „Лемна Екоинвест №     



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

2013г. хвостохранилища 
Росен1, Росен2, 
Росен3, Росен 4 и 
картен материал 

България“АД, 
гр.Бургас 

04/28.01.2013г. 

345/28.01.
2013 г. 

Протокол от 
обществено 
обсъждане за ИП 
за ваканционен 
комплекс в 
местността 
„Кладери“ с 
възложител 
Емона 2000 

Лъчеза
р 
Вълев-
репорт
ер, в-к 
«Днев
ник» 

  „ .№ 
05/28.01.2013 г. 

    

306/16.01.
2013 г. 

Картен материал     . .   Препр
атена 
по 
чл.32 
ЗДОИ 
на 
СГКК-
Бургас 

120/8.01.1
3 г. 

Копие от 
последния 
договор сключен 
по реда на ЗОП 

  Никола
й 
Нинов 
«Фонд
ация» 
Програ
ма 
достъп 
до 
инфор

 №  
06/30.01.2013 г. 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

мация
» 

553/24.01.
2013 г. 

Процедури по ЕО, 
ОВОС и ОС в 
местност Смайлов 
чаир с 
възложител 
„Ибердрола 
Инмобилиария 
Ръл Естейт 
инвестмънтс“ 

Милен 
Енчев-
редакт
ор 
«Офн
юз» 

    № 7/01.02.2013--
г. 

    

7102/15.01
.2013 г. 

Допълнителна 
информация  за 
всяко ИП/ПП 

   «ВАНГ» ООД № 
08/04.02.2013 г. 

    

922/21.02.
2013 г. 

Инвестиционно 
предложение в 
защитени зони 

   «БИОИНФОРМ 
КОНСУЛТ» ООД 

    Удълж
аване 
на 
срока 
за 
предос
тавяне 
на 
инфор
мация 

696/30.01.
2013 

Промяна статут на 
недвижим имот , 
землище на 
с.Ветрен, Община 
Бургас 

 Динко Вълев Генев  
гр.Бургас 
 

      Инфор
мацият
а не 
попада 
в 



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

законо
вата 
дефин
иция 
за 
общес
твена 
инфор
мация 
от 
ЗДОИ 

984/12.02.
2013 

Информация за 
утилизирането на 
боеприпаси на 
територията 
попадаща в 
обхвата на 
РИОСВ 

 Цвета Стефомирова 
Христова гр.Стара 
Загора 

  № 
10/28.02.2013г. 

    

984/12.02.
2013 г. 

Информация за 
утилизирането на 
боеприпаси на 
територията 
попадаща в 
обхвата на 
РИОСВ 

 Драгомира 
Тодорова Раева 
гр.София 

  № 11/28.02.2013 
г. 

    

1310/25.02
.2013 г. 

Поземлени имоти 
попадат ли в 
защитени зони и 
възможности за 
строеж 

 Перър Георгиев 
Петров гр.Севлиево 

  №  
12/01.03.2013 г. 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

13.10.06.0
3.2013 

Има ли забрана за 
промяна 
предназначение 
за имоти в 
землището на 
гр.Бяла 

 Перър Георгиев 
Петров гр.Севлиево 

  № 
13/12.03.2013г. 

    

1587/07.03
.2013 г. 

Информация за 
депо за неопасни 
отпадъци на 
Община Несебър 

 Веселина Христова 
Досева гр.Бургас 

  № 
14/08.03.2013г. 

    

1703/12.03
.2013 г. 

Процедура за 
определяне на 
буферна зона  на 
резерват 
“Ропотамо “ 

 Сефан Стоянов 
Стефанов гр.Бургас 

  № 15/12.03.2013 
г. 

    

1377/27.02
.2013 

Решения и 
становища на 
РИОСВ- Бургас за 
имот в 
промишлена зона 
“Север” гр.Бургас 

   «АЛМЕД»ООД 
гр.Бургас 

№16/14.03.2013г
. 

    

1376/27.02
.2013 

Решения и 
становища на 
РИОСВ- Бургас за 
обект “Бургаски 
корабостроителни
ци” 

   ''АЛСИ'' ЕООД 
гр.Бургас 

№ 17/14.03.2013 
г. 

    

1801/15.03
.2013 г. 

Процедиращи се в 
момента 
инвестиционни 

 Велко Николов 
Караджов гр.София 

  № 18/28.03.2013     



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

предловения в 
обхвата на 
защитени зони 
“Странджа” 

922/08.02.
2013 

Одобрени 
инвестиционни 
намерения,планов
е и програми  или 
ИП в процес на 
процедиране на 
територията нба 
ЗЗ”Емине” 

   «БИОИНФОРМ 
КОНСУЛТ» ООД гр. 
Бургас 

№  
19/03.04.2013 

    

2084/26.03
.2013 г. 

Брой фирми и 
площадки за 
дейности с ОЧЦМ 

   Българска 
асоциация по 
рециклиране 
гр.София 

№ 
20/08.04.2013г. 

    

583/25.01.
2013 г. 

Информация за 
кореспондеция 
между РИОСВ-
Бургас и МОСВ, 
относно депо за 
неопасни 
отпадъци -
Несебър 

 Стела Михайлова 
Александрова 
гр.Несебър 

  № 9/21.02.2013.     

2460/04,04
,2013 г. 

Ограничения за 
ползване  
земеделски земи 
на територията на 
“Ропотамо” и 
природна 

 Цветалина Минчева 
Терзиева 
гр.Габрово 

  № 21/24.04.2013 
г. 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

забележителност 
“Блато Алепу”  

2578/08.04
.2013 г. 

Проверка дали 
имоти попадат в 
защитени зони от 
“Натутра 2000” 

 Недялко Янев 
Мантаров гр.Бургас 

  № 
22/24.04.2013 г. 

    

2627/10.04
.2013 г. 

Информация  за 
защитени 
територии на 
територията на 
община Айтос 

   Община Айтос № 
23/26.04.2013г. 

    

2274/29.03
.2013 г. 

Инвестиционни 
предложения на 
територията на  
природен парк 
“Странджа” 

 Велко Николов 
Караджов гр.София 

  № 
24/26.04.2013г. 

    

4647/20.06
.2013 г. 

Информация за 
отчитане на 
комуникативните 
въздействия със 
съществуващи 
и/или в процес на 
одобряване 
планове и 
инвестиционни 
предложения 

   ДП»Национална 
компания 
железопътна 
инфраструктура» 

№ 
26/27.06.2013г. 

    

5511/19.07
.2013г. 

Данни от 
извършени 
проверки и 
измервания за 

  Сдруж
ение"Ч
ерном
орска 

 № 27/31.07.2013 
г. 
 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

чистотата на 
Черно море 

мрежа 
на 
неправ
ителст
вените 
органи
зации 

4830/27.06
.2013 г. 

Инвестиционни 
предложения, 
планове, програми 
и проекти  в 
защитени зони 
"Емине" и 
"Атанасовско 
езеро" 

   „Ванг"ЕООД, 
гр.Бургас 

№ 
28/12.08.2013г. 

    

5785/30.07
.2013 г. 

Относно 
изграждане на 
курортен комплекс 
в землището на 
гр.Бяла, местност 
"Карадере", 
"Гурнис" и 
"Полихорова" 

 Мария Христова 
Лалева, с.Горица 

  № 
29/13.08.2013г. 

    

6006/06.08
.2013 г. 

Информация за 
общински депа за 
закриване и 
рекултивация 

  Фонда
ция 
"Зелен
о 
бъдещ
е" 

 30/22.08.2013 г.     

6278/16.08 ПИ попада ли в  Младен Желязков   №     



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

.2013г. защитена 
територия и 
защитена зона 

Желязков, гр.Бургас 31/23.08.2013г. 

6540/27.08
.2013 г. 

В ПИ дали има 
пясъчни дюни 

 Георги Ванев 
Стоянов, гр.Бургас 

 „ .№ 
32/30.08..2013 г. 

    

6669/02.09
.2013 г. 

Инвестиционно 
предложение 
"ПУП-ПР" за депо 
за битови 
отпадъци в 
землището на 
с.Равда, Община 
Несебър 

 Стела Михайлова 
Александрова 

  .№ 
33/12.09.2013 г. 

.   с 

6731/03.09
.2013 г. 

Оодберни 
инвестиционни 
намерения, 
планове и 
програми в 
защитени зони 
Котленска 
планина" за 
съхранение на 
дивите птици и 
опазване на 
природните 
местообитания на 
дивата флора и 
фауна 

  » "Биоинформ 
Консулт"ООД, 
гр.Бургас 

№  
34/20.09.2013 г. 

    

6701/03.09
.2013 г. 

Предоставяне на 
данни за 

Янко 
Вичков 

    № 35/23.09.2013 
г. 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

извършени проби 
на каналната вода 
от плажа на 
Бургас до 
заведение 
"Воденицата"с“ 

Чекеле
зов, 
гр.Бург
ас 

6730/03.09
.2013 г. 

Пунктове за 
лечебни растения 
и билки на 
територията на 
Община Бяла и 
видове 

   «Биоинформ 
Консулт"ООД 

№ 
36/24.09..2013 г. 

    

6885/10.09
.2013 г. 

Копие на 
Констативни 
протоколи от 
проверки на "Ел 
Ди Си 
Интернешънъл"Е
ООД, "Рекопак"АД 
и "Импакт 
Корпорейшън"ЕО
ОД 

Елена 
Атанас
ова 
Димит
рова, 
в."Ста
ндарт" 

    № 
37/25.09.201
3 г. 

Чл.37, ал.1, 
т.2 и чл.25, 
ал.1, т.2 от 
ЗДОИ 

  

7362/27.09
.2013 г. 

Запознаване с 
инвестиционно 
предложение 
"Изграждане на 
Ваканционен 
комплекс в 
местност Кладери, 
Община несебър" 
с възложители 

Лалка 
Кипров
а, 
в."Пре
са" 

   № 38/10.10.2013 
г. 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

"Дарс 
Инвест"ЕООД и 
"Емона 
2000"ЕООД 

7570/07.10
.2013 г. 

Информационна 
система за 
разрешителни и 
мониторниг на 
водите 

   Община Бургас     Препр
атена 
на 
основа
ние 
чл.32, 
ал.1 от 
ЗДОИ 

7484/03.10
.2013 г.. 

Сключени 
договори на 
РИОСВ-Бургас за 
правни услуги за 
периода 
05.08.2013 г.-
02.10.2013 г. 

 Мартин 
Странджански, 
гр.Бургас 

   № 
39/16.10.201
3 г. 

Чл.25, ал.1 
от ЗДОИ 

  

7485/03.10
.2013 г.. 

Изготвени 
вътрешни 
заповеди и 
служителите 
отговорни за тях 
за периода 
02.08.2013 г-
02.10.2013 г. 

 Мартин 
Странджански, 
гр.Бургас 

   № 
40/16.10.201
3 г. 

Чл.25, ал.1 
от ЗДОИ 

  

7204/09.10
.2013 г. 

Копия на 
съгласувателни 
писма и 

 Велчо Дамянов 
Дамянов 

  № 41/16.10.2013 
г.. 

    



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

становища за 
"Техническа 
рекултивация на 
кариера "Дебелт" 

8125/28.10
.2013 г. 

Инвестиционни 
предложения в 
Защитена зона 
"Залив Ченгене 
скеле" за 
съхранение на 
дивите птици и 
опазване на 
природните 
местообитания на 
дивата флора и 
фауна 

   "Ванг"ЕООД, 
гр.Бургас 

    Липса 
на 
инфор
мация 

7985/21.10
.2013 г. 

Списък с 
издадените актове 
и писма касаещи 
УПИ ІІІ-а кв.24 по 
плана на с.Равда 

  "Асоци
ация 
на 
парков
ете в 
Българ
ия" 

     Чл.25, 
ал.1 
т.2 не 
е 
общес
твена 
инфор
мация 

8429/08.11
.2013 
 
 
 
 
 

Копия на 
документи във 
връзка с ПУП-ПРЗ 
на Община Бургас
   

  Фонда
ция 
«БФБ»
гр. 
София
  

     Инфор
мацият
а е 
публич
но 
достъп
на 



Заявление 
№ 

Вид на исканата 
информация Заявител 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация 

Отказ за 
предоставян

е 
на 

информация 

Мотиви 
за 

отказа 

Обжалв
ане 

 
 

Друго  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Журна

листи 
Граждани НПО Други      

  
8830/25.11
.2013 г. 

Становища на 
Басейнова 
дирекция във 
връзка с 
инвестиционни 
предложения за 
изграждане на 
съоръжения за 
производство на 
енергия от вода 

  WWFІ
Дунавс
ко 
Карпат
ска 
програ
ма 
Българ
ия 

 № 45/11.12.2013 
г. 

    

9077/04.12
.2013 г. 

Попадали ПИ в 
защитена 
местност 
"Силистар" 

 Христо Димитров 
Русев, гр.Бургас 

  № 46/12.12.2013 
г.г. 

    

9081/04.12
.2013 г. 

Попада ли ПИ по 
КК на гр.Созопол в 
защитена 
територия 

 Зоя Янакиева 
Недева 

  № 47/12.12.2013 
г. 

    

 
 


