Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.
Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

ЗДОИ1/07.01.20
16 г.
ЗДОИ2/25.01.20
16 г.

ЗДОИ3/13.01.20
16 г.

ЗДОИ4/14.01.20
16 г.

ЗДОИ5/26.01.20
16 г.
ЗДОИ-

Поземелен имот
попада ли в
защитена зона
Справка за
налични
асфалтобази на
територията на
РИОСВ-Бургас
Регисприрани
нерегламентирани
депа за отпадъци
на територията на
РИОСВ-Бургас.
Информация за
ИП на
територията на
Община Айтос,
Бургас, Поморие,
Карнобат,
Сунгурларе,
Несебър, Бяла и
Руен и наличие на
промишлени
замърсители
Поземелен имот
попада ли в
защитена
територия
Поземелен имот

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Други

Коста Кирилов
андреев, гр.
Несебър
Михаил Недялков
Тянков, гр. Хасково

№ 1/11.01.2016
г.

Доц. Валентин
Мирчев Богоев, гр.
София

№ 3/29.01.2016
г.

№ 2/25.01.2016
г.

ДЗЗД“ОГД“ВЛ 400кВ
Добруджа-Бургас“,
гр. София

Елена Владимирова
Танева

№ 11/18.02.2016
г.

№ 4/01.02.2016
г.

ЕТ“М-Тур-Димитър

№ 5/01.02.2016

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

6/27.01.20
16 г.
ЗДОИ8/01.02.20
16 г.
10070/28.0
2.2015 г.

7600/13.01
.2016 г.

ЗДОИ7/01.02.20
16 г.

попада ли в
защитена зона
Поземелен имот
попада ли в
защитена
територия
Наличие на
инвестиционни
предложения на
територията на
Защитени зони за
опазване на
природните
местообитания и
дивата флора и
фауна
Издадени
документи от
РИОСВ0бургас
във връзка с
производство на
работни ботуши
от ПВЦ в
поземлен имот
07079.662.21
Проверка за
строителство в
имоти, находящи
се в Природен
парк „Странджа“

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Други
Георгиев“

Миглена Димитрова
Дойчева, гр.
Пазарджик

г.
№ 6/01.02.2016
г.

„ГеоМарин“ ЕООД,
гр. София

№ 7/15.02.2016
г.

Янка Желчева
Апостолчева, с.
Дебелт

№ 8/16.02.2016
г.

Тома Георгиев
Белев, гр. София

№ 9/16.02.2016г.

.

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

ЗДОИ10/04.02.2
016 г.

ЗДОИ11/08.02.2
016 г.
ЗДОИ12/15.02.2
016 г.

ЗДОИ15/17.02.2
016 г.
ЗДОИ13/16.02.2
016 г.

Входирани
инвестиционни
предложение за
осъществяване в
с. Емона,
местност
„Кладери“, общ.
несебър
Поземелен имот
попада ли в
защитена
територия
Информация за
инвестиционни
предложения,
планове и
програми
постъпили в
РИОСВ-Бургас,
попадащи в
границите на
защитени зони
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Справка за
издадени решения
за преценяване на
необходимостта

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други

БФБ

№ 10/18.02.2016
г.

Хрустаф Димов
Тодоров, гр.
Несебър

Деисл
ава
Лещар
ска

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Препр
атено
по
реда
на
чл.32
от
ЗДОИ

Устна справка
на 08.02.2016 г.

Никола Димитров –
кмет на Община
Несебър

№ 13/23.02.2016
г.

Тодор Братанов –
Директор
ОД»Земеделие»Сливен

№ 13/23.02.2016
г.

№ 14/23.02.2016
г.

Инфор
мацият
ае
препра

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

ЗДОИ 14/17.02.2
016 г.
ЗДОИ9/04.02.20
16 г

ЗДОИ19/09.03.2
016 г.
ЗДОИ23/14.03.2
016 г.

от извършване на
екологична
оценка, попадащи
в границите на
защитени зони и
защитени
територии
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Информация за
ИП на
територията на
Община Царево,
наличие на
промишлени
замърсители,
данни за
състоянието на
атмосферния
въздух и шум,
данни за ЗТ и ЗЗ
Становища на
БДЧР-Варна
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитени
територии

Решение за
предоставяне
на
информация

Заявител

3
Журна
листи
в.»Кап
итал»

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други
тена
по
реда
на
чл.32
от
ЗДОИ

Гергана Димитрова
Тодорова, гр.
Несебър

№ 15/23.02.2016
г.
Община Царево,
Георги Лапчев-кмет

№ 16/24.02.2016
г.

«Риц6»ООД, гр.
Бургас

№ 17/15.03.2016
г.

Община Созопол

Решение №
18/21.03.2016 г.

Препр
атено
по
реда
на

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Решение за
предоставяне
на
информация

Заявител

3
Журна
листи

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други
чл.32
от
ЗДОИ

ЗДОИ22/12.03.2
016 г.

ЗДОИ20/10.03.2
016 г.

ЗДОИ21/12.03.2
016 г.

ЗДОИ25/21.03.2
016 г.

ЗДОИ26/21.03.2
016 г.

Поземлен имот,
Община Руен
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия
Копие на документ
уреждащ
документооборота
в институцията

Лидия Станкова,
директор на ОД
«Земеделие», гр.
бургас

№ 19/21.03.2016
г.

Пенка Стоянова
Шопова, гр. Бургас

№20/21.03.2016
г.

Милена Иванова
Даракчиева, гр.
Бургас

№ 21.21.03.2016
г.

Началник на РУ на
МВР-Средец

Фонда
ция»П
рограм
а
достъп
до

№ 22/25.03.2016
г.

№ 23/25.03.2016
г.

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Решение за
предоставяне
на
информация

Заявител

3
Журна
листи

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други

инфор
мация
»
ЗДОИ24/18.03.2
016 г.

Справка относно
открито
производство за
издаване на
разрешение и
проучване на
нефт и природен
газ в площ „Блок114 Силистар“
ЗДОИИнформация за
27/29.03.2
изхвърлени от
016 г.
морето по
плажовете
трупове на
делфини на
територията на
РИОСВ-Бургас
ЗДОИПоземлен имот
29/01.04.20 попада ли в
16 г.
защитена зона и
защитена
територия
ЗДОИПоземлен имот
35/15.04.20 попада ли в
16 г.
защитена зона и
защитена
територия

Екологично
сдружение «За
Земята»

№ 24/31.03.2016
г.

Виолета Иванова
Евтимова, гр.
София

№ 25/31.03.2016
г.

Ремзие Ахмед
Ахмед, с. Дъскотна

№ 26/31.03.2016
г.

Киро Неделчев
Гърков, гр. Бургас

№27/27.04.2016
г.

Препр
атено
по
реда
на
чл.32
от
ЗДОИ

ЗДОИ32/06.04.20
16 г.

ЗДОИ31/04.04.20
16 г.

ЗДОИ36/15.04.20
16 г.

ЗДОИ37/26.04.20
16 г.

ЗДОИ40/18.05.20
16 г.

ЗДОИ41/18.05.20
16 г.

Поземлени имоти
попадат ли в
защитена зона и
защитена
територия
Поземлени имоти
попадат ли в
защитена зона и
защитена
територия
Първи писма,
касещи
приложима
процедура по
ЗООС на
територията на
Община Бяла за
периода 2007 г. –
2015 г.
Предадени билики
и диворастящи
плодове от
билкозатовители и
данни за
състоянието на
дивечовите
запаси в
държавни горски
стопанства на
територията на
РИОСВ-Бургас
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и

Областна дирекция
„Земеделие“, гр.
Бургас

Писмо с изх. №
ЗДОИ32/20.04.2016 г.

Община Созопол

Писом с изх. №
ЗДО31/22.04.2016 г.

Димитър Кацов

Решение №
28/11.05.2016 г.

Доц. д-р Валентин
Мирчев Богоев –
ръководител
катедра при СУ „Св.
Кирил и Методий“

Решение №
29/14.05.2016 г.

Тодор Братанов,
директор
ОД“Земеделие“ гр.
Сливен

Решение №
30/25.05.2016 г.

Тодор Братанов,
директор
ОД“Земеделие“ гр.

Решение №
31/25.05.2016 г.

ЗДОИ38/14.05.20
16 г.

ЗДОИ39/16.05.20
16 г.

ЗДОИ42/19.05.20
16 г.

ЗДОИ43/20.05.20
16 г.

БРЗТЗЗ336/13.05.2
016 г.

ЗДОИ44/31.05.20
16 г.

защитена
територия
Данни за
зауствания на
промишлени зони,
замърсявания
изпускани от
промишлени
предприятия,
зауствания от
локални и други
пречиствателни
съоръжения
Устройствени зони
в землището на с.
Звездец и лица
изготвящи ОУПЦарево
Инвестиционно
предложение на
„Еко Фишинг
79“ООД за мидина
ферма в района
на Ахтопол
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена
територия

Сливен
Стефко Стоянов,
Консорциум
ДЗЗД“РПИП-ВиК
Бургас, Сливен
Шумен“

Адв. Георги Димов
Челебиев

Решение №
32/30.05.2016 г.

Решение №
33/31.05.2016 г.

Атана
с
Чобан
ов,
Бивол

Писмо с изх. №
ЗДОИ42/27.05.2016 г.

Петко Атанасов

Устна справка на
20.05.2016 г.

Стефано Тодоров,
гр. Бургас

Решение №
34/01.06.2016 г.

Тодор Братанов,
директор
ОД“Земеделие“ гр.
Сливен

Решение №
35/09.06.2016 г.

ЗДОИ46/06.06.20
16 г.

Информация за
заявени интереси
за ланове,
програми и
инвестиционни
предложения в
защитени зони
„Атанасовско
езеро“

„Керамика
Бургас“АД

Решение №
36/17.06.2016 г.

ЗДОИ45/03.06.20
16 г.

Информация по
проект „Картиране
и оценка на
екосистемите,
услуги във
влажните зони на
България“
Информация за
заявени интереси
за ланове,
програми и
инвестиционни
предложения в
защитени зони
„ападна
Странджа“ и
„Дервентски
възвишения“
Становища по
ОВС относно
канализационни
системи, ПСОВ,
действащи
комплексни
разрешителни,
отчети за
собствен
мониторинг
Поземлени имоти

Доц. д-р Анна
Ганева, БАН

Решение №
37/21.06.2016 г.

„Агро Нутс“ЕООД

Решение №
38/05.07.2016 г.

Консорциум
ДЗЗД“РПИП-ВиК
Бургас, Сливен
Шумен“

Решение №
39/06.07.2016 г.

Тодор Братанов,

Решение №

ЗДОИ48/21.06.20
16 г.

ЗДОИ49/23.06.20
16 г.

ЗДОИ-

50/24.06.20
16 г.

попадат ли в
защитена зона и
защитена
територия

директор
ОД“Земеделие“ гр.
Сливен

40/06.07.2016 г.

