Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в РИОСВ-Бургас за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
Справка 9.2

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

6696/29.122
009 г.

Справка за
фотоволтаични
електроцентрали,
постъпили като ИП
за периода 2006 г.
2009 г.

545/08.02.2
010 г.

НАТУРА 2000 за
бургаска област

985/23.02.2
010 г.
928/18.02.
2010 г.

Имот попада ли в
защитена зона
Съгласуване на
геодезическо
становище и схема
относно имоти
попадат ли в
защитена зона и
защитена територия
Информация за

824/15.02.

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Други
«БулСпейс»ЕООД,
гр.Исперих

№
01/22.01.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

Уточня
ване
предме
та на
исканат
а
общест
вена
информ
ация
„Мадара Бяла”ЕАД
„БНЕ РудникООД”

АЛТЕРРА-Научен

№
02/24.02.2010 г.
№
03/01.03.2010 г.

№

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

2010 г.

941/19.02.
2010 г.

942/19.02.
2010 г.

1010/24.
02.2010 г.
995/23.02.
2010 г.

1217/04.
03.2010 г.

Решение и доклад
по екологична
оценка, относно
екологичното
въздействие на ТУП
на Община Бургас
за застрояване на
местността Кюшето,
кв.Сарафово.
Решение и фирмена
програма за
управление на
отпадъците на
„Трансметал
Индъстри”ЕООД
Финансово
обезпечаване за
публикуване в
Интернет на
информация по
ЗДОИ
Земеделска земя
попадали в
защитена зона
Предоставяне на
информация за
Инвестиционни
предложения
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Други
институт по екология
към Вегенинген,
Холандия

04/01.03.2010 г.

„Атина
Инвестмънтс”ЕАД

№
05/02.03.2010 г.

физ. лице, гр.София

№
06/04.03.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

№
07/04.03.2010 г.

да

№
08/10.03.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

№
09/15.03.2010 г.

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

1174/04.
03.2010 г.
1182/18.03
2010 г.

1173/04.032
010 г.

1646/23.032
010 г.

1652/23.03
2010 г.

1875/30.032
010 г.
2019/01.04.
2010 г.

Поземлени имоти
попадат ли в
защитени зони
Информация за
подържане на
ПР”Атанасовско
езеро”
Геодезична карта на
ЗМ”Тясната река”

Картен материал на
защитени зони в
землището на
община Приморско
Данни за
посещаемостта на
Бургаските влажни
зони
Имот попада ли в
НАТУРА 2000.
Заповед за
обявяване на
защитена зона
„Атанасовско
езеро”

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Други

физ. лице, гр.Бургас

№ 10/15.03.2010
г.

да

№
11/18.03.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

Липса
на
исканат
а
информ
ациячл.33
ЗДОИ
Община Приморско

№
12/29.03.2010 г.

физ. лице

№ 13/30.03.2010
г.

физ. лице, гр.Бургас

№
14/08.04.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

№
15/09.04.2010 г

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

2142/07.04.
2010 г.

2317/15.04.
2010 г.
2335/16.04.
2010 г.
2489/23.04.
2010 г.
2576/28.04.
2010 г.
2615/29.
04.2010 г.
2946/18.05.
2010 г.
2972/19.
05.2010 г.

2794/11.
05.2010 г.

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Други

Проект за
озеленяване на
р.Вая, ЗЗ”ЕминеИракли”
Имот попада ли в
защитена зона
Информация по
Приложение № 2 на
НУРИОВОС
Имот попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
НАТУРА 2000
Поземлени имоти
попадат ли в
защитена зона

физ. лице

№
16/12.04.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

№
17/21.04.2010 г.
№
18/29.04.2010 г.

физ. лице, гр.Варна

№
21/13.05.2010 г.

Земеделски зони
попадат ли в
защитени зони
Замилщето на
с.Везенково, село
Велислав и село
Пчелин,
общ.Сунгурларе
попадат ли в
защитена зона
Информация
относно статута и
дейността на
съществуващото

физ. лице

№
22/20.05.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

физ. лице, гр.Бургас
„Софтстрой”ЕООД,
гр.София

№
19/29.04.2010 г.
№
20/13.05.2010 г.

«Орфей
Енерджи»ООД,
гр.София

№ 23/20.05.2010
г.

«Клитос ХМ»ЕООД,
гр.Бургас

№ 24/25.05.2010
г.

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

2851/14.05
2010 г.

3016/20.052
010 г.
3053/21.052
010 г.
3214/02.06
2010 г.

3054/21.052
010 г.

сметище в
местността
„Герена”, в
землището на
с.Каменар, Община
Поморие
Информация за
състоянието на
нефтените утайници
и старите
екологични щети и
данни за санкциите
наложени на
„Лукойл Нефтохим
Бургас”АД”
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлени имоти
попадат ли в
защитени зони и
възможност за
изграждане на
фотоволтаична
инсталация
Становище за
достоверността на
Решение БС-176-

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Други

да

№
25/28.05.2010 г.

„Енерджи
Сейвинг”ООД,
гр.Стара Загора

№
26/28.05.2010 г.

физ. лице, гр.София

№
27/28.05.2010 г.

физ. лице, гр.Бургас

№ 28/04.06.2010
г.

физ. лице, гр.София

№
29/04.06.2010 г.

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

3013/20.052
010 г.

3148/28.052
010 г.

3233/21.052
010 г.
3238/21.052
010 г.
3399/11.062
010 г.

3395/11.062
010 г.

ПР/16.07.2009 г.
Поземлени имоти в
м. „Палеорти”село
Емона,
общ.Несебър,
попада ли в
забраната за
строителство в
защитена зона
„Емине”
Землището на село
Терзийско,
общ.Сунгурларе,
попада ли в
защитена зона
Поземлени имоти
попадат ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Становище на
РИОСВ по Доклад
за стари щети на
Лукойл нефтохим
Бургас”АД
Неясно и общо
формулирано
заявление

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

физ. лице, гр.Бургас

да

НПО

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Други

„Лемна Екоинвест-Бя”АД, гр.Бургас

№
30/04.06.2010 г.

„Орфей Енерджи”
ООД

№
31/04.06.2010 г.

„Еврозони-2”ООД

№
32/10.06.2010 г.
№
33/11.06.2010 г.
№
34/16.06.2010 г.

физ. лице

чл.29
ЗДОИ,
уточняв
ане
информ

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Заявител
3
Журнал
исти

Граждани

НПО

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Други
ация

3425/14.062
010 г.

3537/18.062
010 г.

3580/22.062
010 г.
3486/01.07.
2010 г.

3604/23.06.
2010 г.

3774/14.07.
2010 г.

Информация за
изграждане на
фотоволтаични
електроцентрали за
периода 2007-2010
г.
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Информация за
азотни, серни
оксиди от пунктове
за мониторинг за
атмосферен въздух
За произнасяне по
ИП „Изграждане на
жил. Сгради” в ПИ
7357146.19, м.
Кайряка, земл. с.
Тънково, общ.
Несебър
Локална
пречиствателна
станция за
отпадъчни води Росенец

„Куолити
Енерджетикс”АД

№
35/25.06.2010 г.

Сдружение на ловци и
риболовци”Лебед”,
гр.Бургас

№
36/25.06.2010 г.

физ. лице,
гр.Карнобат

№
37/25.06.2010 г.

физ. лице

№ 38/01.07.2010

„Рафаел Трейдинг”
ООД чрез Димитър
Иванов Менчев,
гр. Силистра

физ. лице

№ 39/07.07.2010

№ 40/14.07.2010

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

3909/22.07.
2010 г.
4144/02.08.
2010 г.
4128/21.07
2010 г.

4282/02.08.
2010 г.
3699/16.08.
2010

4146/10.08.
2010

4414/19.08.
2010

4615/24.08.
2010

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

Други

ВЕИ проекти

физ. лице, град Варна

№ 41/22.07.2010

Поземлен имот
попада ли в
НАТУРА 2000
Копие на писмо/изх.
Коресподенция на
РИОСВ- Бургас с
„Арис БГ” ЕООД –
2007 година
Инертни материали
от р. Велека

физ. лице, гр.София

№ 42/02.08.2010

Започнати
процедури за имот в
м. Герена, с.
Тънково
Издадени Решения в
поземлени имоти в
община Несебър

физ. лице, гр.Бургас

Предоставяне на
Доклад по ОВОС на
обект
„Реконструкция и
модернизация” на
нт „Росенец”
Пълен опис на
координатите на
точките на ЗЗ
„Камчийска

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

„Арис БГ” ЕООД,
Димитър Иванов
Менчев

№ 43/09.08.2010

физ. лице, гр. Бургас

Препра
тена по
чл.32
Липса на исканата
информация по
чл.33
„Бургас Метал”
ЕООД, чрез Росен
Проданов,
гр. Бургас
„Геомарин” ЕООД,
Валентин Георгиев,
гр. София

№ 44/10.08.2010

„ВАНГ” ЕООД,
Валентин Георгиев,
гр. Бургас

№ 46/24.08.2010

№ 45/19.08.2010

Заявление
№

Вид на исканата
информация

1

2

Заявител
3
Журнал
исти

4647/08.09.
2010
4772/15.09.
2010
4747/24.07.
2010

4987/27.09.
2010

4738/29.09.
2010

516929.09.
2010 г.

5245/05.10.
2010 г.

5519/18.10.
2010 г.

планина”
Предоставяне на
преписка с вх. №
6673/25.10.2007
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона

Решение за
предоставяне
на
информация
4

Граждани

НПО

Други

„Булкам сий
трейдинг” ООД,
гр. Бургас
физ. лице, гр. Созопол

№ 47/08.09.2010

№ 48/15.09.2010

„ВАНГ” ЕООД,
Събина Колева,
гр. Бургас

№ 49/24.09.2010

Копия на Решения
на Програми за УО
до края на 2009 г. на
фирмата.
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона

„Алси” ЕООД,
гр. Бургас

№ 50/27.09.2010

„Кристал” ООД, гр.
София

№ 51/29.09.2010

Информация за
инвестиционни
предложения в
ЗЗ”Камчийска
планина” и ЗЗ”Плаж
Шкорпиловци”
Информация за
Програма за
управление на
отпадъците
Поземлен имот
попада ли в

„Палиник”

№ 52/12.10.2010

„Заубермахер
България” ЕАД

№ 53/21.10.2010

„МТК Партнерс”ООД

№ 54/21.10.2010

Отказ за
предоставяне
на
информация
5

Мотиви
за
отказа

Обжалва
не

Друго

6

7

8

5451/14.10.
2010 г.

5853/05.11.
2010 г.
5705/28.10
2010 г.
5882/08.11.
2010 г.

5871/08.11.
2010

6024/16.11.
2010

6270/08.11.
2010

6198/25.11.

НАТУРА 2000
Информация за
инвестиционни
предложения в
ЗЗ”Ахелой-ПавдаНесебър”,
ЗЗ”Емине” ,
ЗЗ”Емине-Иракли”
и ЗЗ”Камчийска и
Еменска планина”
Поземлен имот
попада ли в
НАТУРА 2000
Промени пред
къмпинг”Веселие”
Информация за
инвестиционни
предложения в
ЗЗ”Айтоска
планина”
Поземлен имот
попада ли в
защитена зона и
защитена територия
Решение по
преценяване на
необходимостта от
ОВОС на
инвестиционно
предложение
Предоставяне на
Заповед за
обявяване на
защитена местност
и защитена
зона”Поморийско
езеро”
Информация за

ЕТ”Веко”

№ 55/26.10.2010

физ. лице, гр.Средец

№ 56/17.11.2010

физ. лице

№ 57/17.11.2010

физ. лице

№ 58/18.11.2010

физ. лице, гр.Бургас

„Метал Ресайклинг”
ЕООД

физ. лице, гр.Бургас

№ 60/30.11.2010

№ 61/02.12.2010

„БП Ресурс” ЕООД,

№ 62/02.12.2010

2010

6290/02.12.
2010

6240/30.11.
2010
6457/10.12.
2010

6505/14.12.
2010

инвестиционни
намерения в
землището на
с.Горица, Община
Бяла със
съгласувани
процедури
Обобщена
характеристика на
депонираните
отпадъци за 2007г.,
2008г.и 2009 г.
Решение БС №2409/24.11.2010 г.
Карти на
защитените зони в
обхвата на РИОСВБургас
Инвестиционни
предложения за
изграждане на
фотоволтаични
системи в
землището на
Община Бяла

физ. лице

№ 63/0712.2010

физ. лице

№ 64/11.12.2010

физ. лице,
гр.Сунгурларе

№ 65/14.12.2010

„Соларен парк
Попович” ЕАД,
гр. София

№ 66/22.12.2010

