
УТВЪРДИЛ:  /п/                                                  

                                                                                               ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

                                                                               Областен управител на област Бургас 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС през   2015 г., 

изготвен на основание чл. 15, ал. 2, във връзка с чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ 

През 2015 г. в Областна администрация Бургас са постъпили 14 бр. заявления за достъп до 

обществена информация. 
 

  Описание на вида на исканата Предоставена Отказ от 

№ Заявление информация, посочена в информация на предоставяне 

  заявлението основание на основание 

1. № 91-94-

57(2)/05.01.2015 

г. – Асен 

Георгиев Генов и 

Цветелина 

Огнянова 

Сърбинска 

Списък на военните 

паметници, находящи се на 

територията на област Бургас 

Решение № 91-

94-57(4) от 

23.01.2015 г. 

 

2. № 26-00-

6/12.01.2015 г. – 

„Станилов“ 

ЕООД 

Заповед № РД-10-240/25.10.2014 

г. на Областен управител на 

област Бургас за обявяване на 

бедствено положение  

Заповед № РД-10-241/27.10.2014 

г. за отмяна на обявеното 

бедствено положение 

Решение № 26-00-

6(1)/19.01.2015 г. 
 

3. № 26-00-

74/09.02.2015 г. 

– „Джи Чи 

Еффе 

Дженерале 

Коструциони 

Феровиаре 

С.п.А. – клон 

България“ 

Заповед за обявяване на бедствено 

положение на територията на 

община Бургас 

 Писмо по чл. 32, 

ал. 1 от ЗДОИ 

изх. № 08-00-

106/12.02.2015 г. 

до кмета на 

община Бургас 

 

4. № 68-00-

9/05.03.2015 г. – 

Гергана Жулева 

– фондация 

„Програма 

достъп до 

информация“ 

Заповед № РД-10-17/24.01.2015 г. 

на Областен управител на област 

Бургас 

Три броя длъжностни 

характеристики на служителите в 

отдел „ПНО“, дирекция 

“АПОФУС“ при Областна 

администрация Бургас 

Решение № 68-

00-

9(1)/11.03.2015 г. 

 



5. № 94-00-

285/18.03.2015 г. 

и № 94-00-

285(1)/27.03.201

5 г. – Цветелина 

Петрова Петрова 

Акт за държавна собственост 

№ 2878/18.05.1998 г. 

Решение № 94-00-

285(2)/27.03.2015 г. 
 

6. № 92-00-

35/15.04.2015 г. 

– Иван Колев 

Колев – 

репортер  в 

информационен 

сайт „Флагман“ 

Договор за наем от 01.08.2005 г. 

между Областен управител като 

наемодател и „Екип С“ ЕООД като 

наемател;  

Допълнително Споразумение № 1 

от 26.03.2007 г.;  

Допълнително Споразумение № 2 

от 15.02.2008 г.;  

Допълнително Споразумение № 3 

от 11.02.2009 г. 

Решение № 92-

00-35(1) от 

20.04.2015 г. 

 

7. № 94-00-

494/15.05.2015 

г. – Цветелина 

Петрова 

Петрова 

Акт за държавна собственост № 

2179/03.09.1992 г. 

Решение № 94-00-

494(1)/25.05.2015 г. 
 

8. № 03-00-

86/22.05.2015 г. 

– Ивайло 

Николаев Анев 

– репортер в 

информационен 

сайт 

OFFnews.bg 

Информация във връзка с 

изграждането на инженерно 

възпрепятстващо съоръжение 

по българо-турската граница: 

1.Има ли сключени договори с 

фирми за изграждането на 

защитно съоръжение по 

границата? 

2.На каква стойност са 

сключените договори във всяка 

една от трите области? 

3.Кои са фирмите, с които са 

сключени договори за 

изграждане на оградата? 

4.По какви критерии са 

избирани фирмите 

изпълнителки? 

5.За каква отсечка от границата 

ще бъде изградена ограда общо 

за територията на трите 

области и за всяка една от тях 

по отделно? 

6.Кога започва строителството 

на оградата и кога се очаква да 

приключи?  

Решение № 94-00-

554/29.05.2015 г. 
 



9. № 94-00-

529/22.05.2015 

г. – Диана 

Димова 

Саватева 

Заповед № РД- 12-

08/20.05.2015 г. на Областен 

управител на област Бургас и 

съпътстващите документи по 

преписката 

Решение № 94-00-

529(1)/28.05.2015 
 

10. № 26-00-

414/03.08.2015 

г. – „Скорпион 

груп“ ЕООД 

Заповед № РД-10-

240/25.10.2014 г. на Областен 

управител на област Бургас 

Решение № 26-00-

414(1)/06.08.2015 г. 
 

11. № 94-00-

877/04.08.2015 

г. – Стойчо 

Иванов Иванов 

Информация относно 

процедура, изпълнена от 

Областен управител на област 

Бургас във връзка с изземване 

на морски плаж „Градина“ 

Решение № 94-00-

877(1)/07.08.2015 г. 
 

12. № 94-00-

877(2)/24.08.201

5 г. – Стойчо 

Иванов Иванов  

Отговори на писмата, които 

Областен управител на област 

Бургас е изпратил до 

компетентните институции – 

РДНСК, МВР, НАП, 

прокуратура, община Созопол 

относно морски плаж 

„Градина“ 

Решение № 94-00-

877(3)/03.09.2015 г. 
 

13. № 91-94-

48(1)/06.10.2015 

г. – Пламен 

Ченголов 

Заповед № РД-11-

297/05.12.2011 г. на Областен 

управител на област Бургас; 

Договор за продажба на 

недвижим имот частна 

държавна собственост № Д-01-

17/22.11.2011 г.;  

Скица № 37734/04.10.2011 г.; 

Заповед № РД-12-14/30.09.2011 

г. на Областен управител на 

област Бургас;  

Оценка за пазарна стойност на 

имот с идентификатор 

07079.607.530;  

Протокол от 30.09.2011 г.; 

Протокол от 29.09.2011 г.; 

Удостоверение за данъчна 

оценка;  

Протокол от 19.09.2011 г.; 

Писмо вх. № 08-00-

639/17.09.2011 г.;  

Скица извадка от ПУП-ПРЗ на 

к-с Лазур;  

Скица № 486/04.07.2007 г. 

Решение № 91-94-

48(2)/09.10.2015 г. 
 



14. № 48-00-

8/09.10.2015 г. – 

Христо 

Атанасов – 

председател на 

Организация за 

закрила на 

българските 

граждани 

Изрично поставени въпроси, 

както следва: 

1.Има ли разселени бежанци  от 

сирийски, афганистански, 

ирански, иракски, пакистански 

или друг арабски произход на 

територията на Бургаска 

област, за периода 01.10.2013 г. 

– 01.10.2015 г.? 

2.Каква е точната цифра на 

разселените, временно или 

трайно пребиваващи от 

горепосочените групи? 

3.Какъв е точният брой на всяка 

разселена народност, различна 

от българската? 

4.В кои вече изградени лагери 

за временно настаняване на 

територията на Бургаска област 

са приютени бежанци? 

5.Има ли план Областна 

администрация Бургас за 

изграждане на нови бежански 

бази? 

6.Има ли изготвена стратегия 

на Областна администрация 

Бургас за действие с 

бежанската вълна и какви 

мерки включва тя? 

Решение № 48-00-

8(1)/19.10.2015 г. 
 

 



 


