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ЗДОИГ-
63/06.01.2020 

Информация, касаеща 
инсталация за биогаз в с. 
Царевец, общ. Мездра. 

  X     - не не не - не препратено по 
компетентност до 

РИОСВ-Враца 

ЗДОИД-
54/06.01.2020 

Кое поколение са делфините 
отглеждани в "Феста 
делфинариум" 

      X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИД-
36/03.01.2020 

Информация за отглежданите в 
Делфинариум, гр. Варна 
делфини  (общ брой 
регистрирани, дата на 
регистрация, родители); Копия 
на Регистрационни карти с 
номера: BG/BH/ЗЗЖ 
2/05.08.2014г., BG/BH/ЗЗЖ 
3/05.08.2014г., BG/BH/ЗЗЖ 
4/05.08.2014г., BG/BH/ЗЗЖ 
5/05.08.2014г., BG/BH/ЗЗЖ 
6/05.08.2014г. и BG/BH/ЗЗЖ 
0017/11.12.2018г.; Копия на 
констативни протоколи с №№ 
007704/08.05.2018г; 
007749/29.05.2018г. и 
010104/06.06.2019г. на РИОСВ-
Варна. 

      X ДА/2/16.01.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
95/07.01.2020 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на ЗЗ BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро”, 
за периода от 2006г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация. 

      X ДА/5/20.01.2020 не не не - не - 



ЗДОИД-
221/13.01.2020 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на с. Златина, общ. 
Провадия, за периода от 2008г. 
до настоящият момент, 
съгласно наличната в 
деловодната система на 
РИОСВ-Варна информация. 

      X ДА/6/22.01.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
303/15.01.2020 

Данни за измерени 
концентрации на замърсители 
(средночасови) в атмосферния 
въздух от АИС „Изворите“ за 
2019г. 

      X ДА/7/22.01.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
647/29.01.2020 

Брой постъпили в инспекцията 
сигнали за замърсяване на 
почвите на територията на 
община Варна, за периода от 
2016г. до 2019г. (през всяка от 
годините) 

      X ДА/8/11.02.2020 не не не - не - 

ЗДОИГ-
1062/10.02.2020 

Копие на писмо изх. № ОА-
8405/А43/18.03.2019г. и писмо 
изх. № 26-00-
6458/А26/19.02.2019г. на 
РИОСВ-Варна. 

  X     ДА/9/17.02.2020 не не не - не - 

ЗДОИГ-
1018/10.02.2020 

Данни за измерени 
концентрации на замърсители в 
атмосферния въздух в 
пунктовете за мониторинг 
(„Батак“ и „Чайка“) на 
територията на РИОСВ – Варна 
за периода 2014г. до 2019г.; 
Средно дневни стойности от 
АИС „Варна-СОУ Ангел Кънчев“ 
за периода 01.01.2014г. до 
31.12.2019г., АИС „Варна-Батак“ 
за периода 01.01.2014г. до 
20.11.2016г. и АИС „Чайка“ за 
периода 16.01.2018г. до 
31.12.2019г. 

  X     ДА/10/17.02.2020 не не не - не - 



ЗДОИД-
1005/07.02.2020 

Кой отчита показателите на 
станциите за качеството на 
атмосферния въздух, на какъв 
интервал, публикуват ли се 
отчетените показания, кой 
отговаря за обществената 
информираност на гражданите и 
кой носи отговорност при 
евентуално манипулиране. 

      X ДА/11/19.02.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-1198/ 
12.02.2020 

Списък на категориите 
информация, подлежаща на 
публикуване в интернет,както и 
форматите, в които е достъпна . 

      X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИД-
36/А4/03.02.2020 

Информация за бебето морски 
лъв в Делфинариум, гр. Варна 
(регистрира -но ли е, правена ли 
е проверка след м. август 
2019г.); Информация за Дел-
фин с името Сплит; Копия на 
Регистрационни карти с номера: 
BG/BH/ЗЗЖ 0014/01.06.2018г. и 
BG/BH/ЗЗЖ 0015/01.06.2018г., 
ведно с приложения; Копия на 
приложения към 
Регистрационни карти с номера: 
BG/BH/ЗЗЖ 2/05.08.2014г., 
BG/BH/ЗЗЖ 3/05.08.2014г., 
BG/BH/ЗЗЖ 4/05.08.2014г., 
BG/BH/ЗЗЖ 5/05.08.2014г., 
BG/BH/ЗЗЖ 6/05.08.2014г. и 
BG/BH/ЗЗЖ 0017/11.12.2018г.;  

      X ДА/12/24.02.2020 не не не - не с удължен срок 

26-00-
4888/А4/24.02.2020 

Уведомление за инвестиционно 
предложение с вх. № 26-00-
4888/А1/22.01.2020г. на РИОСВ-
Варна. 

  X     ДА/13/26.02.2020 не не не - не - 

ЗДОИО-
1958/06.03.2020 

Списък на регистрираните на 
територията на РИОСВ-Варна 
билкозаготвителни пунктове. 

    X   ДА/14/11.03.2020 не не не - не - 



ЗДОИД-
1945/06.03.2020 

Копия на уведомления с вх. № 
26-00-1635/11.06.2019г., вх. № 
26-00-3295/А1/13.08.2019г. и вх. 
№ 26-00-2912/08.05.2018г. на 
РИОСВ-Варна; Копия на 
заявления за регистрация на 
екземпляри по чл.22, ал.1 от 
ЗЗЖ с вх. № 26-00-
4416/21.07.2014г., вх.№ 26-00-
4412/21.07.2014г., вх.№ 26-00-
4413/21.07.2014г., вх.№ 26-00-
4414/21.07.2014г. и вх.№ 26-00-
4415/21.07.2014г. на РИОСВ-
Варна. 

      X ДА/15/13.03.2020 не не не - не - 

ЗДОИГ-
2017/10.03.2020 

Лагуните за съхранение на 
торова маса включени ли са в 
Комплексно разрешително № 
244-НО/2008г. и ако са включени 
колко пъти са проверявани. 

  X     - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИГ-
2048/11.03.2020 

Депонирани количества 
биоразградими отпадъци в 
Регионално депо Аксаково, 
отпаднали вследствие на 
сепариране на смесени 
отпадъци. 

  X     - не не не - не препратено по 
компетентност до 

общ. Аксаково 

ЗДОИГ-
2057/11.03.2020 

Информация относно 
депонирането на твърди битови 
отпадъци от общините Долни 
чифлик, Провадия, Варна, Девня 
и Бяла. 

  X     ДА/16/24.03.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
2428/25.03.2020 

Доклади за собствени 
непрекъсвани измервания, 
средночасови и десет минутни 
средни стойности, на емисиите 
на вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
Инсталация за термична 
преработка на отпадъци, гр. 
Девня за декември 2019г. и 
януари 2020г. 

      X ДА/17/07.04.2020 не не не - не - 



ЗДОИГ-
2442/25.03.2020 

Доклад от собствени 
периодични измервания на 
нивата на шум излъчван в 
околната среда; Доклад за 
резултатите от собствени 
периодични измервания на 
емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
неподвижни източници, ведно с 
протоколи от изпитване с №№ 
1399Е/15.06.2019г., 
1399Е/08.06.2019г., 
1397Е/15.06.2019г., 
1397Е/07.06.2019г., и резултати 
от изпитването; Доклади за 
собствени непрекъсвани 
измервания, средночасови и 
десет минутни средни 
стойности, на емисиите на 
вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
Инсталация за термична 
преработка на отпадъци за 
периода от август 2019г. до 
февруари 2020г. 

  X     ДА/18/07.04.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
2432/25.03.2020 

Мониторинг на прилепите в 
района на ВЕП. 

      X ДА/19/07.04.2020 не не не - не - 

ЗДОИГ-
2769/07.04.2020 

Описаните в приложената към 
заявлението таблица поземлени 
имоти, находящи се в 
землището на гр. Дългопол и с. 
Рояк, общ. Дългопол, дали 
попадат в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

  X     ДА/20/21.04.2020 не не не - не - 

ЗДОИГ-
2866/13.04.2020 

Констативни протоколи с № 
011056/11.09.2019г. и № 
011476/08.11.2019г. на РИОСВ-
Варна Писмо вх. № 04-00-
3831/02.09.2019г. на РИОСВ-
Варна, ведно с писмо на МОСВ 
и на общ. Варна; Писмо изх. № 
04-00-3831/А1/05.09.2019г. на 
РИОСВ-Варна; Заповед № 
3968/25.09.2019г. на кмета на 
общ. Варна с вх. № 04-00-

  X     ДА/21/21.04.2020 не не не - не - 



3831/А3/26.09.2019г. на РИОСВ-
Варна; Писмо от общ. Варна с 
вх. № 04-00-3831/А5/04.10.2019г. 
на РИОСВ-Варна, ведно с 
констативен протокол от 
26.09.2019г. на общ. Варна; 
Писмо изх. № 04-00-
3831/А10/12.11.2019г. на 
РИОСВ-Варна; Писмо от „ВиК-
Варна“ ООД с вх. № 26-00-
853/04.02.2020г. на РИОСВ-
Варна; Писмо с предписания с 
изх.№ 24-00-836/А1/07.02.2020г. 
на РИОСВ-Варна; Писмо от 
„ВиК-Варна“ ООД с вх.№ 24-00-
836/А4/24.02.2020г. на РИОСВ-
Варна; Писмо от общ. Варна с 
вх. № 24-00-836/А5/27.02.2020г. 
на РИОСВ-Варна; Писмо изх. № 
24-00-836/А11/24.03.2020г. на 
РИОСВ-Варна; Писмо от общ. 
Варна с вх. № 24-00-
836/А12/24.03.2020г. на РИОСВ-
Варна; Писмо изх. № 32-00-
2566/31.03.2020г. на РИОСВ-
Варна; Писмо от „ВиК-Варна“ 
ООД с вх. № 24-00-
836/А16/31.03.2020г. на РИОСВ-
Варна; Писмо изх.№ 24-00-
836/А18/02.04.2020г. на РИОСВ-
Варна; Писмо от Дирекция 
„Морска администрация - 
Варна“; Писмо от РЗИ – Варна; 
Наказателно постановление на 
Директора на РИОСВ-Варна 



ЗДОИД-
2809/09.04.2020 

       Инвестиционни 
предложения и планове, 
заявени, одобрени или в процес 
на одобряване на територията 
на ЗЗ BG0000191 „Варненско-
Белославско езеро”, за периода 
от 2006г. до настоящият момент, 
съгласно наличната в 
деловодната система на 
РИОСВ-Варна информация; 
Данни от АИС „СОУ Ангел 
Кънчев“, гр. Варна за 2019 г.; 
Данни от АИС „Чайка“, гр. Варна 
за 2019 г.; Доклад за 
резултатите от собствени 
периодични измервания на 
емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
неподвижни източници 

      X ДА/22/23.04.2020 не не не - не - 

ЗДОИГ-
2922/14.04.2020 

Описаните в приложената към 
заявлението таблица поземлени 
имоти, находящи се в 
землището на с. Цонево, общ. 
Дългопол, дали попадат в 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000. 

  X     ДА/23/23.04.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
2923/14.04.2020 

Описаните в приложената към 
заявлението таблица поземлени 
имоти, находящи се в 
землището на с. Цонево, с. 
Боряна и с. Рояк, общ. 
Дългопол, дали попадат в 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000. 

      X ДА/24/23.04.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
3008/21.04.2020 

Уведомление с вх. № МЗ-
5187/19.08.2016г. на РИОСВ-
Варна; Писмо с указания изх. № 
МЗ-5187/2/21.09.2016г. на 
РИОСВ-Варна; Искане за 
преценяване на необходимостта 
от извършване на екологична 
оценка с вх. № МЗ-
5187/3/12.09.2017г. на РИОСВ-
Варна; Становище на РЗИ-
Варна с вх. № МЗ-
5187/5/04.10.2017г. на РИОСВ-
Варна; Писмо с допълнителна 
информация вх.№ МЗ-

      X ДА/25/05.05.2020 не не не - не - 



5187/11/08.12.2017г. на РИОСВ-
Варна; Писмо изх.№ МЗ-
5187/12/26.04.2018г. на РИОСВ-
Варна, ведно с решение № ВА-
16/ЕО/2018г. за преценяване на 
необходимостта от извършване 
на екологична оценка; Писмо с 
изх. № МЗ-5187/А6/13.03.2019г. 
на РИОСВ-Варна; Писмо вх.№ 
МЗ-5187/А8/17.02.2020г. на 
РИОСВ-Варна, ведно с 
приложение; Писмо изх. № МЗ-
5187/А9/24.03.2020г. на РИОСВ-
Варна. 

ЗДОИО-
2990/21.04.2020 

Информация, описана в 
заявление за достъп до 
обществена информация, 
касаеща разорани степи в 
района на с. Видно, общ. 
Каварна, налична в 
инспекцията; Копия на 
Констативни протоколи № 
011876/10.04.2020г. и № 
011878/18.04.2020г. на РИОСВ-
Варна. 

    X   ДА/26/05.05.2020 не не не - не - 

ЗДОИД – 
3222/04.05.2020 

Информация за 
арендатор/наемател на 
отдадени ПИ от общ.Каварна в 
обхвата на разорани степи в 
района на с. Видно, общ. 
Каварна. 

      X - не не не - не препратено по 
компетентност до 

общ. Каварна 

ЗДОИД-
3136/28.04.2020 

Протоколи от имисионни и 
контролни измервания; Доклади 
за резултати от собствени 
периодични измервания на 
емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
организиран нподвижен 
източник, ведно с Протоколи за 
извършени собствени 
измервания и Протоколи oт 
изпитване 

      X ДА/27/07.05.2020 не не не - не - 



ЗДОИГ-
3002/21.04.2020 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на област Добрич, 
за периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Решения за 
преценяване на вероятната 
степен на отрицателно 
въздействие на инвестиционни 
предложения и планове, 
попадащи в защитени зони за 
опазване на дивите птици и 
защитени зони за опазване на 
природните местообитания и на 
дивата флора и фауна 

  X     ДА/28/14.05.2020 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
3135/28.04.2020 

Инвестиционни предложения, 
планове и програми, заявени и 
одобрени на територията на ЗЗ 
BG0002038 „Провадийско-
Роякско плато” и ЗЗ BG0000104 
„Провадийско-Роякско плато", за 
периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация. 

      X ДА/29/15.05.2020 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
3378/28.04.2020 

Предприятия и/или съоръжения, 
класифицирани с „нисък рисков 
потенциал” или „висок рисков 
потенциал” в близост до КС 
„Нова Провадия“ 

      X - не не не - не отговорено с писмо 



ЗДОИД-
3267/05.05.2020 

Състояние на околната среда по 
компоненти и фактори на 
въздейст-вие (атмосферен 
въздух, шум, отпа-дъчни води, 
почви, защитени тери-тории и 
защитени зони, биораз-
нообразие, билкозаготвителни 
пунк-тове и пунктове за 
изкупуване на гъби и/или горски 
плодове (количества и видове); 
обекти, подлежащи на контрол 
по ЗЗВВХВС, Обекти с изда-
дено Комплексно разрешително, 
отпадъци) в община Генерал 
Тошево; Инвестиционни 
предложения и планове, 
заявени, одобрени или в процес 
на одобряване на територията 
на община Генерал Тошево, за 
перио-да от 2015г. до 2019г., 
съгласно налич-ната в 
деловодната система на 
РИОСВ-Варна информация. 

        X ДА/30/26.05.2020   не не  не  -  не  с удължен срок,        
не се явява в срок от 

30 дни 

ЗДОИД-
3338/08.05.2020 

Инвестиционни предложения, 
планове и програми, заявени и 
одобрени на територията на ЗЗ 
BG0002050 „Дуранкулашко 
езеро” и ЗЗ BG0000154 „Езеро 
Дуранкулак", за периода от 
2007г. до 2018г., съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация;  

      X ДА/31/29.05.2020 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД- 
3812/29.05.2020 

Информация, касаеща почивна 
база „Камчия“, находяща се в 
к.к. „Камчия“. 

      X ДА/32/05.06.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
3943/03.06.2020 

Констативен протокол № 
011921/08.05.2020г. на РИОСВ-
Варна. 

      X ДА/33/08.06.2020 не не не - не - 



ЗДОИД-
3689/22.05.2020 

Процедура, ведно със 
съпътстващи документи, 
касаеща постановено Решение 
№ ВА 113-ПР/2017г. за 
преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на 
въздействието върху околната 
среда за ИП „Създаване на 
ботаническа градина за 
обществен достъп с оранжерия 
със система за капково 
напояване и котелно, и с малко 
заведение за предлагане на 
напитки”, в ПИ № 10032.10.22, 
землище с. Ваклино, общ. 
Шабла, с възложител Фондация 
„Добруджа природа и хора“; 
Инвестиционен проект 
представен в изпълнение на 
условие в гореописаното 
решение, ведно с писмо изх. № 
ОА-6946/А2/14.02.2019г. на 
РИОСВ-Варна; Процедури, 
ведно със съпътстващи 
документи, касаещи 
инвестиционни намерения и 
планове, процедирани в ПИ № 
10032.10.22, землище с. 
Ваклино, общ. Шабла  

      X ДА/34/15.06.2020 не не не - не - 

ЗДОИО-
2990/А5/08.06.2020 

Писмо от Община Каварна с вх. 
№ 08-01-3146/А1/19.05.2020 г. 
на РИОСВ-Варна;Писмо от 
Служба по вписванията - 
Каварна с вх. № С-
97/А7/09.06.2020 г. на РИОСВ-
Варна. 

      X ДА/35/18.06.2020 не не не - не - 

ЗДОИД-
3135/А10/10.06.202

0 

Инвестиционни предложения, 
планове и програми, заявени и 
одобрени на територията на гр. 
Провадия, съгласно наличната в 
деловодната система на 
РИОСВ-Варна информация. 

      X ДА/36/22.06.2020 не не не - не - 



 

 

 

Забележка: Решения № 1, № 3 и № 4 са постановени през 2020г. по заявления входирани през декември 2019г. 

 

ЗДОИГ-
4330/18.06.2020 

Описаните в приложената към 
заявлението таблица поземлени 
имоти, находящи се в 
землището на с. Цонево, общ. 
Дългопол, дали попадат в 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000. 

  X     ДА/37/25.06.2020 не  не  не   - не  - 

                                    общо   13 2 26 ДА -37 НЕ- НЕ- НЕ -  0 0 12 


