
журна

листи

гражд

ани
НПО Др.

ДИ – 1 / 

07.01.19                

ел. поща

Информация за р. Язтепенска, в района 

на т. за заустване в с. Неофит Рилски, 

общ. Ветрино, обл. Варна; ВС, СОЗ, ЗЗВ 

и др.

x

                             

ДА                               

№  1/                 

17.1.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 2 / 

15.01.19

Информация за ползвани количества 

вода от сондаж на ЕООД „Гергана-

Деница“ гр. Каварна.

х

                             

Писмо по чл. 

31, ал. 2 

ЗДОИ от 

23.01.2019                                        

ДА                               

№  10/                 

13.3.2019                                

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 3 / 

17.01.19

2 бр. скици в акваторията на Черно море 

в 2 бр. райони с координати на 1/ т.1: 

4783009.994 Y и  555864.6650 X и на 2/ 

т.1: 43°11’34.094’’N и  27°40’16.892’’Е. 

х

                             

ДА                               

№  3/                 

30.1.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 4 / 

18.01.19

Информация за находищата на мин. води 

в общ. Варна. 
х

                             

ДА                               

№  2/                 

22.1.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 5 / 

29.01.19                

Информация за утвърдени 

експлоатационни ресурси на сондаж Вн-

45х и данни за други минерални 

водоизточници в заявения район.

x

                             

ДА                               

№  4/                 

06.2.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 6 / 

31.01.19              

ел. поща               

Сурови данни за количества морски 

отпадъци по Българското черноморско 

крайбрежие за периода 2016-2018 г. - 

протоколи или таблица в excel.

x

                             

ДА                               

№  5/                 

08.2.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 7 / 

05.02.19              

ел. поща               

Източници на водоснабдяване, начини на 

пречистване на водата и цена на водата 

по Тарифа за таксите за водовземане, за 

ползване на воден обект и за 

замърсяване.

x

                             

ДА                               

№  6/                 

15.2.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

Регистър на заявленията за достъп до oбществена информация и движението им в                                                                                                                                                

Басейнова дирекция “Черноморски район” от 01.01.2019 г. -31.12.2019 г.

Решение за 

предоставяне 

на 

информация 

за повторно 

използване

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на 

информация 

за повторно 

използване

Мотиви за 

отказа 
Обжалване Друго

Заявител 

Заявление 

№
Вид на исканата информация

Решение за 

предоставяне 

на достъп до   

(в т.ч. 

частичен) 

информация

Решение за 

отказ за 

предоставяне 

на достъп до (в 

т.ч. частичен) 

информация



ДИ – 8 / 

13.02.19                         

Данни за сондаж Р-134 х, к.к. "Св. Св. 

Константин и Елена".
x

                             

ДА                               

№  7/                 

25.2.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 9/ 

15.02.19                         
Данни за р. Батова. x

                             

ДА                               

№  8/                 

26.2.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 10/ 

22.2.2018  

Отчет за постъпилите заявления за 

достъп до обществена информация и за 

повторно използване на информация от 

обществения сектор  през 2018 г.

х

                             

ДА                               

№  9/                 

26.2.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 11 / 

08.03.19              

ел. поща               

Наличие на подземни води в района на 

местностите Белица, Сотира и 

Телевизионна кула, гр. Варна.

x

ДА                               

№  11/                 

14.3.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 12 / 

12.03.19

Документация за Р-178х, Р-177х, 

"Балчик" и Р-155х, с. Божурец, общ. 

Каварна, обл. Добрич.

х

НЕ                      

Писмо по чл. 

29, ал. 1 

ЗДОИ от 

18.03.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 13 / 

13.03.19              

ел. поща               

Данни за наличие на подземни води в 

имот, землище на с. Кичево, местност 

Страталар, обл. Варна.

x

ДА                               

№  13/                 

27.3.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 14 / 

15.03.19                             

Процедура по назначаване на работа на 

служител в БДЧР.
x

ДА                               

№  12/                 

27.3.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 15 / 

18.03.19                

Пунктове за мониторинг на 

повърхностни води във Варненско езеро - 

резултати, резултати седименти и др. 

налична информация за състоянието на 

водите; надводни и подводни депа за 

драгажни маси във Варнеско езеро и 

Варненски залив и техните 

характеристики.

x

ДА                               

№  14/                 

01.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 16 / 

20.03.19                             

Колко КП и Доклади е съставил г-н 

Т.Томов като служител в БДЧР.
x

ДА                               

№  15/                 

03.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 17 / 

20.03.19                             

Процедура по назначаване на работа на 

служител в БДЧР и роднински 

взаимоотношения с друг служител на 

БДЧР.

x

ДА                               

№  16/                 

03.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 18 / 

20.03.19                             

Информация  относно законосъобразност 

при работа на служители на БДЧР, които 

са в роднинска връзка.

x

ДА                               

№  17/                 

03.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 19 / 

20.03.19                             

Процедура по назначаване на работа на 

служител в БДЧР и декларация по чл. 7 

от ЗДСл.

x

ДА                               

№  18/                 

03.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 20 / 

20.03.19                             

База данни за подземни, повърхностни 

води , СОЗ, мониторинг и аквакултури.
x

ДА                               

№  19/                 

03.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 21 / 

22.03.19 

препратен 

от МОСВ 

(ДИ – 14 

/15.03.19)                           

Процедура по назначаване на работа на 

служител в БДЧР.
x

НЕ                      

Писмо  

отговор от  

05.04.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 22 / 

29.03.19 

препратен 

от МОСВ 

(ДИ – 18 

/14.03.19)                           

Копие от отговор на БДЧР с изх. 32-00-

2995/А2/23.05.2018 г. по преписка на 

РИОСВ-Варна.

x

ДА                               

№  20/                 

05.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 23 / 

03.04.19                             

Извадка от карта на район до ПИ 

101354505.497, гр. Варна.
x

ДА                               

№  22/                 

17.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 24 / 

08.04.19              

ел. поща               

Данни  от мониторинга по Дескриптор 

10 морски отпадъци по чл. 11 от Рамкова 

директива за морска среда за периода 

2017-2018 г. 

x

ДА                               

№  23/                 

17.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 25 / 

08.04.19              

ел. поща               

Резултати от провеждан мониторинг по 

дескриптори  от 1 до 11 вкл., по Рамкова 

директива за морска среда, за последните 

10 години.

x

ДА                               

№  21/                 

12.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 26 / 

08.04.19              

ел. поща               

Повърхностни и подземни водни тела, 

минерални водоизточници, водовземни 

съоръжения, СОЗ, РЗПРН, разположени 

на  територията на с. Свобода, общ. 

Камено, обл. Бургас.

x

ДА                               

№  24/                 

22.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 27 / 

16.04.19              

ел. поща               

Резултати от провеждан мониторинг 

морски отпадъци за 2017 и 2018 г., данни 

за състоянието на крайбрежни морски 

води за последните 3 години, 

информация по проект MARLEN и 

координати на трансектите, по които се 

извършва мониторинг на морски 

отпадъци и координати на плажните 

ивици за мониторинг на брегови 

отпадъци.

x

ДА                               

№  25/                 

25.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 28 / 

18.04.19                        

Извадка от карта с налични СОЗ на 

водовземни съоръжения в район с ПИ 

83404.14.69, с. Шкорпиловци.

x

НЕ                       

Писмо  

отговор от 

02.05.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 29 / 

19.04.19              

Налични СОЗ на водовземни 

съоръжения, повърхностни водни обекти 

и др., попадащи в район с ПИ 

10135.4012.17, гр. Варна.

x

ДА                               

№  29/                 

02.5.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 30 / 

22.04.19               

ел. поща                             

Данни от проведения физико-химичен 

мониторинг на водите на яз. Цонево.
x

ДА                               

№  26/                 

30.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 31 / 

22.04.19             

ел. поща                             

Процедура по РДВ за Бургаско езеро, 

информация за източници на 

замърсяване на езерото и вид на 

водоприемника на пречистените води от 

ПСОВ Царево.

x

ДА                               

№  27/                 

30.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 32 / 

25.04.19                                         

Процедура по РДВ за Бургаско езеро, 

информация за източници на 

замърсяване на езерото и вид на 

водоприемника на пречистените води от 

ПСОВ Царево.

x

ДА                               

№  28/                 

30.4.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 33 / 

25.04.19             

ел. поща                             

Копия от разрешителни за водовземане 

от / ползване на повърхностен воден 

обект с цел воденици, тепавици или др. 

традиционни съоръжения за използване 

на водата за енергия.

x

Писмо по чл. 

31, ал. 2 

ЗДОИ от 

10.05.2019  

ДА                               

№  35/                 

10.6.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 34 / 

30.04.19                

Има ли издадена Заповед за учредяване 

на СОЗ на яз. Камчия.
x

Писмо по чл. 

32, ал. 1 

ЗДОИ/        

13.5.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ
Препратено до МОСВ по чл. 32, ал. 1 

ЗДОИ         



ДИ – 35 / 

08.05.19                

Брой издадени разрешителнио за 

водовземане от подземни води на "ВиК 

Добрич" АД и общините в добричка 

област и наказателни постановления по 

тези разрешителни, влезли в сила.

x

Писмо по чл. 

29, ал. 1 от 

ЗДОИ от 

16.05.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 36 / 

10.05.19                

ел. поща

Карта с нанесени ограничения и забрани 

в заявената зона с координати на 4-ри 

точки.

x

ДА                               

№  31/                 

23.5.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 37 / 

10.05.19               

ел. поща                             

Информация в ГИС-формат за граници 

на СОЗ, попадащи в площ за проучване 

на подземни богатства "Арно", 

разположен в землището на с. 

Аспарухово, Комунари и Партизани, 

общ. Дългопол, обл. Варна и с. Струя, 

общ. Руен, обл. Бургас.

x

ДА                               

№  30/                 

17.5.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 38 / 

15.05.19                             

Предоставяне на копие от документи на 

служител в БДЧР.
x

ДА                               

№  32/                 

28.5.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 39 / 

30.04.19                

Учредени СОЗ в землището на гр. Девня, 

общ. Девня, обл. Варна.
x

ДА                               

№  33/                 

03.6.2019  

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 40 / 

21.05.19              

Резултати от провеждан мониторинг 

морски отпадъци за 2017 и 2018 г., данни 

за състоянието на крайбрежни морски 

води за последните 3 години, метаданни 

по проект MARLEN и координати на 

трансектите, по които се извършва 

мониторинг на морски отпадъци и 

координати на плажните ивици за 

мониторинг на брегови 

отпадъци;Годишен доклад  за оценка на 

актуалното състояние на водите в 

Черноморски район за 2017 и 2018 

години.

x

ДА                               

№  34/                 

04.6.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 41 / 

27.05.19                

Карти, изображения, графики и ГИС, 

които отразяват местоположението и 

състоянието на подземните води за 

територията на общ. Каварна, обл. 

Добрич.

x

ДА                               

№  36/                 

10.6.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 42 / 

04.06.19

Информация за повърхностни водни 

обекти, находищата на мин. води, ВС за 

питейно-биторо водоснабдяване, СЗО и 

подземни водни тела в района на с. 

Кралево, общ. Търговище. 

х

ДА                               

№  38/                 

18.6.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 43 / 

07.06.19

Информация за възможност за заустване 

и налични СОЗ,в района на проектна 

готовност за „Разширение на 

газопреносната инфраструктура на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на 

северния (магистрален) газопровод до 

българо-сръбска граница“, етап 

Компресорна станция (КС) „Нова 

Провадия“. 

х

ДА                               

№  37/                 

14.6.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 44 / 

17.06.19

Данни от Регистъра на издадените 

разрешителни за находящи се 

водовземни съоръжения в близост до 

поземлен имот в местност „Сулуджана“, 

землище на с. Кошарица, общ. Несебър.

х

ДА                               

№  40/                 

01.07.2019 

ДИ – 45 / 

17.06.19 Данни от Регистъра на водовземните 

съоръжения.

х

НЕ                    

Писмо 

отговор от 

25.06.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 46 / 

18.06.19

Данни за статута, координати на помпена 

станция и резервоара, намиращи се в 

близост до републикански път I-9 "Обзор-

Слънчев бряг" от км 182+200 до км  

183+000".

х НЕ 

Уведомително писмо№ ДИ - 46 

(A1)/02.07 в БД Варна  не разполага с 

данни свързани с исканата информация.

ДИ – 47 / 

18.06.19

Данни за водоизточници: яз. "Скала 1", 

яз. 'Порой", яз. 'Тича", сондажи: Р-82, Р-

67 и "ПС Селце 81".

х

ДА                               

№  39/                 

25.6.2019 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 48 / 

24.06.19              

ел. поща               

Данни за свободни водни количества по 

находища и водовземни съоръжения от 

Регистър на ресурсите на минерална 

вода-изключителна държавна 

собственост по Приложние 2 към чл. 14, 

т.2 от Закона за водите.

x НЕ 

Уведомително писмо№ ДИ -46 

/05.07.2019, препращане към регистрите 

на МОСВ  и БДЧР

ДИ – 49 / 

25.06.19

Информация за химически данни за 

кладенци в подземно водно тяло: 

BG2G000J3K1040 и 

BG2G00000NMP065.

х НЕ
Писмо по чл. 29, ал. 1 ЗДОИ от 

18.03.2019 

ДИ – 50 / 

26.06.19
СОЗ на територията на стопанството. х

ДА 

42/10.07.2019 

г.

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 51 / 

28.06.19

Данни от Регистъра на издадените 

разрешителни за находящи се 

водовземни съоръжения в близост до 

поземлен имот в местност „Дере Арас“, 

землище на гр.Камено

х НЕ

Писмо №ДИ - 51/ 12.07.2019 , относно 

липса на данни за наличие на 

водовземно съоръжение в имот с 

посочени в заявлението кооординати. 

ДИ – 52 / 

02.07.2019

Информация за действаща заповед за 

СОЗ на яз. Тича и предоставяне на карта  

с нанесена СОЗ

х НЕ
Писмо № ДИ 52/ 16.07.2019 г. до МОСВ 

по компетенност с копие до заявителя

ДИ – 53 / 

02.07.2019

Информация относно съществуващите 

водоизточници за питейна вода в 

землището на община Велики Преслав: 

с. Кочово, с.Осмар, с. Троица, с.Хан 

Крум, с.Миланово, с.Мокреш, с.Суха 

река, с.Златар, с.Драгоево, с.Имренчево, 

с.Мостич, и кв.Кирково; землищата на 

община Върбица: с.Ловец, с. Конево, с. 

Сушина, с. Иваново, с. Методиево

х

ДА 

44/16.07.2019 

г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 54 / 

04.07.2019

Информация за химичното състояние на 

подземните води от  проведения 

мониторинг за период 2009 – 2019 г. за 

мониторингови пунктове 

BG2G000000NMP065 и 

BG2G000J3K1MP116 в района на 

Белославско -Варненски езера и 

х

ДА                               

№  43/                 

15.07.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 55 / 

05.07.2019

Предостявяне на скица с нанесени 

координати  в акваторията на Черно 

море.

х

ДА                               

№  41/                 

10.07.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 56 / 

09.07.2019

Предоставяне на дани за заплаха и риска 

от наводнения в област Варна.
х

ДА                               

№  45/                 

23.07.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 57 / 

09.07.2019

Информация относно наличие на 

сондажи за подземни води, в т.ч.  и 

минерални води около имот в с. 

Близнаци, общ. Аврен.

х НЕ
Писмо №ДИ - 57 /24.07.2019 г.,  няма 

вписани сондажи за подземни води  



ДИ – 58 / 

15.07.2019

Информация относно РДМС, общ план 

2017 - 2021, финансова рамка, отчет за 

изпълнение на РДМС за 2017 и 2018 , 

План за прилане на РДМС за 2017г. и  

2018 г. и финансова обосновка  и 

индикативна програма за финансиране 

на нови мерки, обсъдени на заседание от 

29.12.2016 г.

х

ДА                               

№  46/                 

26.07.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 59/ 

19.07.2019

Данни от регистрите на разрешителните 

за подземни води за ВС попадащи в  

местност "Спирка лоза" в землището на 

гр. Поморие, област Бургас  

х

ДА                               

№  47/                 

29.07.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 60/ 

23.07.2019

Информация по заявления за издване на 

разрешителни за водовземане от Сондаж  

С1х Черноморец 

х

ДА                               

№  52                

28.08.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 61/ 

26.07.2019

Справка от регистъра на разрешителните 

за водовземане от подземни води, 

относно разрешените  и предвидени  

средноденощни дебити и наличие на 

СОЗ в еднокилометровата зона  в 

близост до имоти, находящи се в 

местност "Дере Арас", гр. Камено, обл. 

Бургас

х

ДА                               

№  48                 

08.08.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 62/ 

26.07.2019

Информация относно повърхностни  и 

подземни водни тела, водни обекти, 

водоизточници и учредени СОЗ  на 

територията на община Котел, обл. 

Сливен

х

ДА                               

№  49                

09.08.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 63/ 

29.07.2019

Информация относно зоните за защита 

на водите, водни обекти (повърхностни и 

подземни водни тела), водоизточници 

без учредена СОЗ и картен материал за 

имотите, попадащи в радиус от 2 км от 

площадката на ТЕЦ Девен, Южна 

промишлена зона на гр. Девня.

х

ДА                               

№  50                

12.08.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 64/ 

13.08.2019

Информация относно наличие на 

водовземни съоръжения  и  СОЗ   в 

рамките на 1500 м. от имот, намиращ се 

в землището на с. Езерово, община 

Белослав, област Варна.

х

ДА                               

№  51                

26.08.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 65/ 

14.08.2019 Копие от заповед № РД 547 / 01.08.2017 

г.  на министъра на ОСВ, длъжностна 

характеристика за мл., ст. и гл. експерт в 

отдел  "П и Р", копие на трудова и 

служебна книжка на служител на БДЧР

х НЕ

Изпратен отговор до заявителя да 

уточни исканата информация - 

26.08.2019г.  Изпратено писмо до 

МОСВ по компетентност по т. 1 от 

заявлението /относно заповедта на 

министъра/ - 26.08.2019 г. 

ДИ – 66/ 

22.08.2019

Информация относно налична 

документация за минерален сондаж ВН - 

48, к.к Свети Константин и Елена

х

ДА                               

№  53                

04.09.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 67/ 

30.08.2019

Информация относно издадените 

разрешителни за ползване на воден обект 

за червеи за риболов

х

ДА                               

№  54                

09.09.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 68/ 

11.09.2019

Информация за наличие на разрешитени 

за ползване на воден обект  и  срокът им 

на действие, издадени за  Белославско 

езеро 

х

ДА                               

№  55                

24.09.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 69/ 

27.09.2019

Информация за моделиран обхват на 

наводнения с висока вероятност за 

настъпване, при които вероятният 

период за повторно настъпване е по-

голям или равен на 20 години за община 

Балчик  - ГИС слой             СОЗ  около 

водовземни съоръжения за питейно-

битово водоснабдяване или добив на 

минерална вода в община Балчик, обл. 

х

ДА                               

№  56                

09.10.2019 г. 

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 70/ 

01.10.2019

Информация относно за подземното 

водно тяло, в което попадат 2 имота в с. 

Садово, община Аврен, обл. Варна

х

ДА                               

№  57                

10.10.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 71/ 

01.10.2019

Информация за река пресичаща с.  

Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен
х

ДА                               

№  58                

10.10.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 72/ 

02.10.2019

Информация относно наличие на зони за 

защита на водите по смисъла на чл.119а 

от Закона за водите за поземлен имот в 

землището на с. Страшимирово, общ. 

Белослав, обл. Варна

х

ДА                               

№  59               

11.10.2019 г. 

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 73/ 

02.10.2019

Информация за наличие на съоръжения с 

издадени разрешителни за водовземане, 

както и данни за наличие на кладенци за 

собсвени потребности на територията на 

БДЧР с  координати, нива на поземни 

води  контури на СОЗ, контури на ПВТ и 

ГИС, конструктивни чертежи на 

мониторинговите  пунктове за колич. 

мониторинг на подземни води. 

х НЕ
Писмо от 16.10.2019 г. за уточняване на 

исканата информация

ДИ – 74/ 

10.10.2019

Информация за регистрираните дерета в 

с. Ново Оряхово, общ. Долни Чифлик, 

обл. Варна

х НЕ

Писмо от 25.10.2019 г. за отстраняване 

на несъответствия в заявлението за 

достъп до информация, съгласно чл. 25, 

ал. 1  от ЗДОИ

ДИ – 75/ 

15.10.2019
Информация за наличие на водовземни 

съоражения в еднокилометровата зона от 

границите на имот в с. Александрово, 

общ. Поморие, обл. Бургас

х НЕ

Писмо от 23.10.2019 г. за липса на 

водовземни съоражения в близост до 

посочения имот.

ДИ – 76 

28.10.2019

Информация за наличие на изградени 

сондажи и статично водно ниво на 

тръбните кладенци в близост до 

границите на имот в с. Кичево, общ. 

Аксаково, обл. Варна

х

ДА                               

№  60                

07.11.2019

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 77/ 

30.10.2019

Информация по процедура за проведен 

конкурс за държавен служител в БДЧР  и 

длъжностна характеристика

х

ДА                               

№  62                

08.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ ДА

Решение № 62/08.11.2019 г. е оспорено 

от заявителя пред АС-Варна. С 

определение № 3142/17.12.2019 г. АС- 

Варна прекратява производството по 

адм. дело № 3142/2019 г. и го изпраща 

по подсъдност на АС- Бургас.

ДИ – 78/ 

30.10.2019

Информация за наличие на СОЗ, 

разрешителни за водовземане, 

канализация и др., във връзка с 

изработване на ОУП на Община 

Поморие, обл. Бургас

х

ДА                               

№  61                

08.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 79/ 

30.10.2019

Информация за разработване на морския 

пространствен план. Предостявяне на 

ГИС с пунктовете за мониторинг по 

РДМС, брегоукрепителни съоражения, 

пристанища и др.

х

ДА                               

№  64                

13.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 80/ 

07.11.2019
Картен материал на акваторията на 

Черно море с нанесени координати на 

мидена ферма в района нос "Свети Тома" 

и р. Ропотамо.

х

ДА                               

№  63                

12.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 81/ 

30.11.2019; 

ДИ - 81/ 

14.11.2019

Картен материал на акваторията на 

Черно море с нанесени координати на 

съществуващи и заявени мидени ферми в 

района на с. Кранево, общ. Балчик, обл. 

Добрич

х

ДА                               

№  67                

21.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 82/ 

11.11.2019;

ДИ-82/ 

12.11.2019

Информация за наличие на СОЗ,  

разрешителни за водовземане за ПБВ, 

заливаеми ивици и др., във връзка с 

изработване на ОУП на Община 

Аксаково, обл. Варна 

х

ДА                               

№  65                

13.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 83/ 

12.11.2019

Информация за процедура по проведен 

конкурс за държавен служител в БДЧР х

НЕ

Писмо от 18.11.2019 г. за уведомление, 

че информацията е предоствена с 

Решение № 62/08.11.2019 г



ДИ – 84/ 

12.11.2019

Информация за съществуващи и с 

действащи разрешителни за 

водовземане, съоръжения за подземни 

води в близост до кариера за добив на 

пясък, село Старо Оряхово, община 

Долни чифлик, област Варна х

ДА                               

№  66                

15.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 85/ 

13.11.2019

Извадка от Регистъра на разрешителните 

за ПВО за други цели в Черно море, с 

нанесени географските координати за 

всички действащи  разрешителни за 

аквакултури (мидени ферми)  в обхвата 

на БДЧР х

ДА                               

№  68               

21.11.2019 г

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 86/ 

15.11.2019

Информация, относно комплексни 

разрешителни за обекти,  разположени 

на територията на БДЧР: BG0008 TPP 

„Deven“, BG0011 TPP “Lukoil” BG0025 

TPP “Varna“,  BG0027  TPP “Zaharni 

Zavodi” и предоставяне на ликове към 

публични данни. х

ДА                               

№  69               

21.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 87/ 

18.11.2019

Информация за разработване на морски 

пространствен план. Предостявне на 

данни за мониторинга на мидени ферми, 

пунктове, показатели и честота на 

изследване, както и нормативният акт, 

който регламентира това. х

ДА                               

№  70               

26.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 88/ 

22.11.2019

Информацията за пояс II на СОЗ  на 

Водоснабдителна група „Девненски 

извори“ – „Марциана“ , „Лудетина“ и 

„Карадепсиз“ . Заповед за СОЗ и 

координати  в цифров вид. 

х

ДА                               

№  71               

28.11.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 89/ 

22.11.2019

Информацията за действащи 

разрешителни и такива в процедура по 

издаване на разрешително за ползване на 

воден обект Черно море с цел 

аквакултури за акваторията от гр. Варна, 

обл. Варна до гр. Шабла, общ. Шабла, 

обл. Добрич х

ДА                               

№  72               

04.12.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ



ДИ – 90/ 

25.11.2019

Информацията относно химичното 

състояние на подземните и 

повърхностните води на територията на 

Община Каспичан, обл. Шумен х

ДА                               

№  73               

05.12.2019 г.

НЕ НЕ НЕ НЕ

ДИ – 91/ 

06.12.2019 Предостявяне на скица на акваторията на 

Черно море в близост до гр. Балчик с 

размер 100 дка х

в процедура Писмо от 13.12.2019 г. за  предоставяне  

на  координатен списък на крайни точки 

на заявения район

1 28 4 58 73 1 991


