Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в РИОСВ-Бургас за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

7439/18.12
2008 г.

ОВОС на
ветроенергийни
станции и паркове

438/22.01.
2009 г.

Преценка ЕО на
ПУП на имот №
000274, местност
„Беклик таш”
Приморско
Имот попада ли в
защитена зона
Преценка ЕО на
ПУП на имот №
000274, местност
„Беклик таш”
Приморско и
Решение ОС в
поземлен имот,
местност Кладери,
Несебър
Информация за
интернет
страницата на
РИОСВ-Бургас
Решение ОС за
строителство в
защитена зона
Копие на заповед

7130/03.12
2008 г.
489/23.01
2009 г.

534/27.01.
2009 г.

612/11.02.
2009 г.
678/04.02.

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други
Асоциация на
производителите на
екологична енергия,
гр.Варна

БДЗП

№
01/06.01.2009г.

№
02/23.01.2009г.

физ. лице, Бургас

№
03/23.01.2009г.

физ. лице, гр.София

физ. лице, гр.София

№ 04/30.01.
2009 г.

Съдебна
процедура

Публикувано
на интернет
страницата
Съдебна

№
05/30.01.2009г.

СДП”Балкани”

.

№ 06/11.02.
2009 г.

ВВФ Дунавско

.

№ 07/16.02.

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

2008 г.

745/20.02.
2009 г.
951/26.02.
2009 г.

1133/27.02
.
2009 г.

1307/20.03
2009 г.

1427/16.03
2009г.

1479/18.03
2009 г.
1480/18.03
2009 г.

за спиране на
строителство в
защитена зона
Земеделска земя
попадали в
защитена зона
Координатен
регистър на
защитени
територии
Информация за
ЗЗ”Бургаско езеро
и защитен
резерват
„Атанасовско
езеро”
Площ и
координати на
находища край
гр.Карнобат
Поземлен имот
попада ли в
защитена
територия
Местонахождение
на поземлен имот,
землище Ахтопол
Местонахождение
на поземлен имот,
землище Ахтопол

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други
Карпатска програма,
гр.София

физ. лице, гр.Бургас

2009 г.

№
08/20.02.2009г.
„”Ванг”ЕООД,гр.
Бургас

Липса на
исканата
информация
-чл.33 ЗДОИ

«Сигма-96»ООД

№
10/12.03.2009г.

«Лемна екоинвест
България»АД,
гр.Бургас

№
11/20.03.2009г.

«Лемна екоинвест
България»АД,
гр.Бургас

№
12/20.03.2009г.

физ. лице, с.Ахелой

№
13/20.03.2009г.

физ. лице, с.Ахелой

№
14/20.03.2009г.

процедура

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

1450/17.03
2009 г.
1916/02.04
2009 г.

1918/02.04
2009 г.
1887/08.04
2009 г.
1773/13.04
2009 г.
1849/01.04
2009 г.
2133/15.04
2009 г.
2111/14.04
2009 г.

2183/16.04
2009 г.

Данни по
компоненти на
околната среда
Поземлен имот
попада ли в
защитена
територия
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Уведомления за
ветрогенератори
Поземлени имоти
попадат ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Информация за
водноелектрическ
и централи,
фотоволтаични
централи и
вятърни паркове
Информация за
вековните
дървета на

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други
Община Бургас

физ. лице

№
15/27.03.2009г.
№
16/06.04.2009г.

«Уинд
Иновейшън»ЕООД,
гр.Бургас

№
17/06.04.2009г.

физ. лице,Бургас

№
18/08.04.2009г.

физ. лице,
гр.Добрич
физ. лице

№
19/13.04.2009г.
№
20/14.04.2009г.

физ. лице, гр.Бургас

№
21/21.04.2009г.
«Хидроенергийна
компания»ООД,
Благоевград

«Фондация»Шума»,
гр.Бургас

Уточня
ване
на
инфор
мацият
а
№
22/24.04.2009г.

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

2309/24.04
2009 г.
2580/20.04
2009 г.

2324/11.05
2009 г.

2635/16.05
2009 г.

2681/19.05
2009 г.

територията на
РИОСВ-Бургас
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Животновъдни
ферми
замърсители на
почви и води на
територията на
РИОСВ-Бургас
Информация
относно кариери
до площ
„Драганово”

Решения за
преценяване на
ОВОС и ЕО за
период 20072009г. на
водноелектрическ
и централи,
фотоволтаични
централи и
вятърни паркове
Информация за
действащите
центрове за

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Други

«Лемна Екоинвест
България»АД,
Бургас
физ. лице

№
23/30.04.2009г.
№
24/13.05.2009г.

Община Бургас

Препр
атена
инфор
мация
на
МОСВ

«Хидроенергийна
Компания»ООД,
Благоевград

№
25/26.05.2009г.

«Арно Ратс»ЕООД,
гр.Варна

№
26/26.05.2009г.

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

3165/17.06
2009 г.
3164/17.06
2009 г.
3289/23.06
2009 г.
3409/30.06
2009 г.

3442/01.07
2009 г.
3665/13.07
2009 г.
3160/17.06
2009 г.

разкомплектоване
на ИУМПС на
територията на
РИОСВ-Бургас
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Решение по
ОВОС
Решения за
преценяване на
ОВОС и ЕО за
вятърни паркове
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Три броя решения
по ОВОС
Инвестиционни
предложения
постъпили и/или
разгледани от
РИОСВ-Бургас в
ЗЗ”Поморийско
езеро” и
Рамсарско

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Други

физ. лице, гр.Бургас

№
27/30.06.2009г.
«Флойд»ООД,
гр.Бургас

№
28/30.06.2009г.

«Фрийдъм
Пропъртис»ЕООД,
гр.Несебър
Асоциация на
производителите на
екологична енергия,
гр.Варна
Регионална
дирекция по горитеБургас
«Инос-1»ООД

№
29/30.06.2009г.

Консорциум за
консултантски
услуги за изготвяне
на интергриран
план за управление
на «Поморийско
езеро»

№
30/07.07.2009г.

№
31/07.07.2009г.
№
32/15.07.2009г.
№
33/16.07.2009г.

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

3697/14.07
2009 г.

3533/06.07
2009 г.

3906/24.07
2009 г.

3666/14.07
2009 г.
3919/27.07

място”Поморийско
езеро”
Списък на
действащите
предприятия от
електро и
топлоенергийния
сектор и
протоколи от
измерване на
емисии на ГГИ
Картен материал
с координатните
точки на защитена
местност
„Бургаски
солници”
Фирми пускащи на
пазара продукти
след употребата
на които се
образуват
отпадъци от
опаковки на
територията на
РИОСВ-Бургас
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Нарушения в

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Други

«Институт по
енергетика»АДСофия

№
34/16.07.2009г.

«М-Черноморски
солници»АД-Бургас

№
35/16.07.2009г.

физ. лице, гр.Айтос

№
36/27.07.2009г.

«Инос-1»ООД

№
37/28.07.2009г.

Политически

№

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

.2009 г.

к.к.”Слънчев бряг”

4336/19.08
2009 г.

Екологична
оценка на „ПУППлан за регулация
и застрояване на
имоти в зона
Изток,
черноморски
солници”
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Отпадъци от
фотографска
промишленост
Мониторинг на
Терминал 2А за
насипни товари на
пристанище
Бургас
Запознаване с
инвестиционно
предложение”Изгр
аждане на сгради
за отдих и курорт
в местност „Света
Агалина, Созопол”
Поземлен имот
попада ли в

4454/24.08
2009 г.
4576/31.08
2009 г.
4726/08.09
2009 г.

4624/02.09
2009 г.

4669/04.09
2009 г.

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

38/30.07.2009г.

физ. лице

№
39/20.08.2009г.

физ. лице, гр.Бургас

№
40/26.08.2009г.
«Херион»ООДСофия

№
41/03.09.2009г.

«Геомарин»ЕООД

да

Мотиви
за
отказа

Други
клуб»Екогласност»София

да

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

4726
08.09.2009 г.

физ. лице

№
42/07.09.2009г.

физ. лице

№
43/10.09.2009г.

препратено

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

4745/09.09
2009 г.

4755/09.09
2009 г.

4750/09.09
2009 г.

5018/25.09
2009 г.

защитена зона
Предоставяне на
документи
приложени към
ОВОС
Координатен
регистър на
Природна
забележителност
„Пясъчни дюни”
Цифровизация на
защитените
територии, на
територията на
РИОСВ-Бургас
Информация за
работещите
кариери на
територията на
РИОСВ-Бургас

30.09.2009

5203/06.10
2009 г.

Решение за
предоставяне
на
информация

Заявител

3
Журна
листи

Граждани

да

физ. лице

4
НПО

Други

№
44/15.09.2009г.

«Ванг»ЕООД

Липса на
исканата
информация
-чл.33 ЗДОИ

«Черноморска
мрежа на
неправителствените
организации»

№
45/26.09.2009г.

«Видекс
армс»ЕООД

№
46/29.09.2009г.

физ. лице

Поземлен имот
попада ли в
защитена зона

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Заявлението
без
разглеждане
на
основание
чл.25, ал.2
ЗДОИ
«Сладководно
рибовъдство»АДБургас

№
47/12.10.2009г.

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

5065/28.09
2009 г.
5243/07.10
2009 г.

5109/30.09
2009 г.

5254/07.10
2009 г.

5284/09.10
.2009 г.

5379/14.10
2009 г.

Екологична
оценка № БС-1207/27.08.2009 г.
Становище по
Екологична
оценка № БС-1207/27.08.2009 г.
Инвестиционни
предложения за
изграждане на
енергиен парк и
рекреационен
център върху
хвостохранилище
Малко Търново
Доклад по ОВОС
и ОС за
ветрогенераторни
паркове на
територията на
Община Карнобат
Генератори на
излезли от
употреба
пневматични гуми
на територията на
РИОСВ-Бургас
Поземлен имот
попада ли в

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Други

БДЗП

№
48/12.10.2009г.
Таню Кръстев
Атанасовобществен
посредник на
Община Бургас
«САВ
Лаборатории»ООДСофия

№
49/12.10.2009г.

СНЦ»Зелени
Балкани»

№
51/14.10.2009г.

«ЕЛ ЕМ
Импекс»ЕООДСофия

№
52/27.10.2009г.

«Енерджи 5»АДАйтос

№
53/29.10.2009г.

№
50/13.10.2009г.

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

5466/20.10
2009 г.

5503/20.10
2009 г.

5478/20.10
2009 г.
5443/19.10
2009 г.

защитена зона
Издадени
решения по
ОВОС, ЕО и ОС
от РИОСВ-Бургас
за периода 20032009 г. за проекти
свързани с
изграждане на
ветрогенератори
Ръководство за
оценка на
благоприятно
природозащитно
състояние на
типовите
природни
местообитания и
видове по
НАТУРА 2000 в
България
Информация за
кариера „Върли
бряг”Бургас
Имоти с
променено
предназначение
на земята и в
процедура по
промяна

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Други

«Поввик»АД-софия

№
54/29.10.2009г.

«Лемна Екоинвест
България» АДбургас

Община Бургас

физ. лице, гр.София

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Липсва
информация
-чл.33 ЗДОИ

№
55/30.10.2009г.
Липсва
информация
, препратена
по реда на
чл.32 ЗДОИ

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

5457/19.10
2009 г.

5624/30.10
2009 г.
5623/30.10
2009 г.
5729/10.11
2009 г.
5939/18.11
2009 г.
6131/26.11
2009 г.
6101/25.11
2009 г.

5533/23.10

предназначението
на земята
Информация за
инвестиционни
намерения в
района на
позмлен имот №
6780013.51,м.Доб
ровица, Созопол
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Становище по ЕО
№ БС-05-02/2009
г.
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Становище по ЕО
за Апартхотел в
непосредствена
близост до
Бургаски солници
Енергиен парк

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Други

«Сънуорлд
2005»ООД-Бургас

да

№
56/12.11.2009г.

физ. лице, Бургас

№
57/12.11.2009г.

физ. лице, гр.Бургас

№
58/12.11.2009г.

физ. лице, гр.Бургас

№
59/16.11.2009г.

физ. лице

№
60/25.11.2009г.
«ЕМР
Рудник»ЕООД

да

физ. лице

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

№
61/27.11.2009г.
№
62/02.12.2009г.

БДЗП

Недостатъчн

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител

3
Журна
листи

2009 г.

6260/03.12
2009 г.
6186/10.12
2009 г.

6529/17.12
2009 г.

6334/08.12
2009 г.

6586/19.12
2009 г.

между Бургас и
Айтос, изграждан
от „Електрауиндс
България”
съгласно
в.Капитал бр.41
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Лицензирани
фирми действащи
на територията на
РИОСВ-Бургас за
третиране на
определен вид
отпадъци
Регистър на
асфалтови бази,
функциониращи
на територията на
РИОСВ-Бургас
Данни от
замервания на
източници от
промишлен шум
от 2009 г.
Решения за
преценяване на
необходимостта
от извършване на

Решение за
предоставяне
на
информация

Граждани

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Други
а
информация

«Райфайзенбанк
България»ЕОД

№
63/09.12.2009г.

«Ботева консулт
инженеринг»ЕООД

№
64/18.12.2009г.

«Атлантис
ПМБ»ООД-София

№
65/22.12.2009г.

Община Бургас

№
67/22.12.2009г.

«Асоциацията на
производителите на
екологична
енергия»-Варна

№
68/22.12.2009г.

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

6445/14.12
2009 г.

6557/18.12
2009 г.

оценка на
въздействието
върху околнат
среда за
изграждане на
ВЕИ 07.200912.2009 г.
Запознаване с
инвестиционно
предложение”Раз
работване на
находище за
строителни
материали-пясъци
в площ Капчето”,
землище на
Бургас
Нефтопродукти и
тежки метали в
почвата около
НефтозаводаКамено, Братово

Решение за
предоставяне
на
информация

Заявител

3
Журна
листи

Граждани

да

физ. лице

физ. лице

4
НПО

Отказ за
предоставян
е
на
информация
5

Други

№
69/23.12.2009г.

Липсва
информация
-чл.33 ЗДОИ

Мотиви
за
отказа

Обжалв
ане

Друго

6

7

8

