
 
Регистър на заявленията за достъп  до  информация за 2014 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      

9498/14.01
.2014 г. 

Наличните 
асфалтови бази 
на територията на 
РИОСВ-бургас 

 Михаил Недялков 
Тянков, гр. Хасково 

 „ № 
01/14.01.20141г. 
 

    

9319/12.12
.2013 г. 

Попада ли 
поземлен имот, 
с.Димчево в 
Натура 2000 

   „Есаул-2014”ООД, 
с.Тънково 

№ 
02/14.01.2014г. 

    

504/22.01.
2014 г. 

Предназначениет
о на поземлени 
имоти 

 Златка Петкова 
Томова, гр.Бургас 

  № 3/06.02.2014г.     

535/23.01.
2014 г.. 

Пълна 
информацие за 
инвестиционни 
намерения, 
попадащи в 
защитени зони 

   „Ванг”ЕООД     Инфор
мацият
а е 
наличн
а на 
страни
цета 
на 
РИОС
В-
Бургас 

2773/03.02
.2014 г. 

Писмо с указания 
до „Перла Г”ЕООД 

   БАН-ПНМН Писмо с 
предоставена 
информация 

    

851/04.02.
2014 г. 

Копие от 
последния 
договор за 

  Фонда
ция»П
рограм

 .№ 
05/13.02.2014 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      

обществена 
поръчка , сключен 
през 2013 г. 

а 
достъп 
до 
инфор
мация
» 

804/03.02.
2014 г. 

Какви 
инвестиционни 
предложения се 
процедират на 
територията на 
защитени зони 

   Община Приморско № 6/18.02.2014 
г. 

.   с 

1330/24.02
.2014 г.. 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 

   Адв. Татяна 
Михайлова 

№ 7 
04/04.03.2014 г. 

    

1356/25.02
.2014 г. 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 и 
може ли да се 
строи 

  Пламен Николов, 
гр.Бургас 

  № 8/04.03.2014--
г. 

    

1355/25.02
.2014 г. 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 и 
може ли да се 
строи 

 Пламен Николов, гр. 
Бургас 

  № 
09/04.03.2014 г. 

    

1654/10.03
.2014 г. 

Копие на писмо 
във връзка с 
консултации за 
ИП 

  БДЗП, 
гр. 
София 

 №  
10/20.03.2014 г. 

    

2181/28.03 Информация,   Българ  №     



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      

.2014 г.. свързана с ИП за 
изменение на 
ПУІПРЗ-
Черномоски 
солници 

ска 
фонда
ция 
Биораз
нообра
зие 

11/03.04.2014г. 

2390/02.04
.2014 г. 

Поземлен имот 
попада ли в 
защитена 
територия 

 Андрей Костадинов, 
гр.Бургас 

  № 
1214.04.2014г. 

    

2414/03.04
.2014 г. 

Инвестиционни 
Дружества по ТЗ с 
дейност по 
отпадъци от черни 
и цветни метали и 
отпадъци от 
опаковки  

 Павлина Иванова 
Вълканова – 
Пунчева, 
гр.Бургас 

  .    На 
основа
ние 
чл.32 
ЗДОИ, 
препра
тена в 
ИАОС 

2671/14.04
.2014 г. 

Поземлени имоти 
попадат ли в 
защитени  

 Светозар Александров 
Александров, гр. 
Бургас 

  № 
13/25.04.2014г. 

    

3008/29.04
.2014 г. 

Разположението на 
поземлени имоти, 
спрямо защитени 
територии, 
защитени зони и 
природни 
местообитания 

 Тодор Георгиев 
Георгиев, гр. 
Карнобат 

  № 
14/13.05.2014г. 

    

3036/29.04
.2014 г. 

Кои парцели от 
ПУП, Община 

 Христо Иванов 
лалев, с.Горица 

  № 15/13.05.2014 
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      

Бяла попадат в 
защитени зони 

3092/07.05
.2014 г.. 

Данни на 
сигналоподавател
и-имена и адреси 

   «Руен лес»ЕООД, 
с.Зайчар 

 № 
16/14.05.201
4г 

   

3320/15.05
.2014 г. 

Земеделска земя 
попада ли в 
Натура 2000 

 Милен Младенов 
Добрев, гр. Бургас 

  № 
17/28.05.2014г. 

    

3411/19.05
.2014 г. 

Землището на 
с.Пещерско 
попада ли в 
Натура 2000 

 Мартин Николаев 
Иванов, с.Пещерско 

  № 
18/28.05.2014г. 

    

3683/29.05
.2014 г. 

Наднормени 
имисии на 
въздуха 

   „Екорис Саут Ийст 
Юроп” ЕООД 

№ 
19/06.06.2014г. 

    

3257/13.05
.2014 г. 

Пълна 
информацие за 
инвестиционни 
намерения, 
попадащи в 
защитени зони 

   Сдружение за дива 
природа „Балкани” 

    Инфор
мацият
а е 
наличн
а на 
страни
цета 
на 
РИОС
В-
Бургас 

3903/06.06
.2014 г. 

Пълна 
информацие за 
инвестиционни 
намерения, 

   „Биоинформ 
консулт”ООД 

    Инфор
мацият
а е 
наличн



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      

попадащи в 
защитени зони 

а на 
страни
цета 
на 
РИОС
В-
Бургас 

4260/19.06
.2014 г- 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 

 Анна Николова 
Кирякова, гр. София 

 „ № 
20/02.07.2014г. 
 

    

4741/04.07
.2014 г. 

Внесена 
документация за 
изграждане на 
луксозен къмпинг 
по плана на ЗО 
„Бяла север”, 
Община Бяла 

Павел 
Антон
ов 

   № 
21/28.07.2014г. 

    

5350/28.07
.2014  

РИОСВ-бургас 
има ли средства в 
„КТБ” 

Влади
мир 
Йонче
в 

   № 
 22/01.08.2014 г. 

    

5235/23.07
.2014 г. 

Пълна 
информацие за 
инвестиционни 
намерения, 
попадащи в 
защитени зони 

   „Биониформ 
консулт”, гр.Бургас 

    Инфор
мацият
а е 
наличн
а на 
страни
цата 
на 
РИОС



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      

В-
Бургас 

5601/06.08
.2014 г. 

ЕО за ОУП на 
Община Бяла 

 Мария Лалева, с. 
Горица, Община 
Бяла 

  № 
 23/04.09.2014 г. 

    

5602/06.08
.2014 г. 

Решение № 
100/11.10.2010 г. 
по ОВОС 

 Мария Лалева, с. 
Горица, Община 
Бяла 

  № 
 24/04.09.2014 г. 

    

5856/18.08
.2014 г. 

Копие на сигнал за 
допуснати 
нарушения в 
ЗМ”Силистар” 

   „Виа Рационис”ООД №  
25/04.09.2014 г.. 

.   с 

6061/25.08
.2014 г. 

Законово и 
фактическо 
основание за 
селекционни сечи 
в ДГС ново 
паничарево 

 Зорница Велинова 
Стратиева, гр. 
София 

  № 7 
26/04.09.2014 г. 

    

6131/27.08
.2014 г. 

Проверка на 
съгласувани по 
реда на чл.31 ЗБР 
горскостопански 
планове на 
държавни горски 
стопанства 

 Тома Белев, гр. 
София 

  № 
27/16.09.2014--г. 

    

6263/03.09
.2014 г. 

Данни за 
замърсяване на 
атмосферния 
въздух в района 
на „Топлофикация-

   «Топлофикация-
Бургас»ЕАД 

№ 
28/16.09.2014 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      

Бургас” ЕАД 
6309/04.09
.2014 г. 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 

 Владимир Петков 
Янакиев, с. Тънково 

  №  
29/18.09.2014 г. 

    

6212/01.09
.2014 г. 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 

   Адвокатска кантора 
„Петрова и Минков” 

№  
30/30.09.2014г. 

    

 
7111/08.10
.2014 г. 

Дигитализирани 
граници на 
защитена 
местност „Велека” 

  Еко 
сдруже
ние»Аг
алина-
Бургас
» 

„ № 31/23.10.2014 
г. 
 

    

3969/20.10
.2014 г. 

Жалби относно 
решение № БС-
78/06.10.2014 г. 

   „МаксиІ”АД, гр. 
София 

№ 
32/23.10.2014г. 

    

7338/17.10
.2014 г. 

Поземлен имот 
попада ли в 
Натура 2000 и 
защитени 
територии и за 
забрани за 
строителство 

   „Мобилтел”ЕАД, гр. 
Бургас 

№ 
33/10.11.2014 г. 

    

7745/04.11
.2014 г. 

Пълна 
информацие за 

 Мирослав Дамянов  „ № ЗД-
1/05.01.2015 г. 

    



инвестиционни 
намерения, 
попадащи 
Карадере 

на МОСВ 

7866/10.11
.2014 г. 

Прокурорско 
постановление 
относно 
строителство в 
Карадере 

   „МаксиІ”АД, гр. 
София 

    Препр
атено 
на 
основа
ние 
чл.32 
от 
ЗДОИ 
от 
13.01.2
015 г. 

 


