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ЗДОИД-
194/11.01.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на ЗЗ BG0000622 
„Варненско-Белославски комплекс“, 
ЗЗ BG0002046 „Ятата“, ЗЗ 
BG0000191 „Варненско-
Белославско езеро“, ЗЗ BG0000132 
„Побити камъни“ за периода от 
2007г. до настоящият момент, 
съгласно наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Предприятия в 
промишлените зони в община 
Белослав, ведно с Доклади от 
собствени периодични измервания 
на ДЗЗД „Керамичен завод“, 
,,Екоинвест Асетс" AД, „Инхом“ 
ООД, „МТГ-Делфин“ АД, „Олива“ 
АД, „ТЕЦ Варна“ ЕАД, 
„Трансекспорт“ ЕАД, „Трансстрой 
Варна“ АД и „ЖПСВ“ ЕООД. 

  

  

  

X ДА/2/19.01.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-269/ 
13.01.2022 

Издадени документи за дейности с 
отпадъци, в т.ч. и тези  с 
прекратено действие за 2021г. 

  
  

  
X - не не не - не отговорено с писмо 



ЗДОИГ-
172/11.01.2022 

Информация, за поземлени имоти 
№ 07257.39.652 и № 07257.39.650, 
находящи се в с. Българево, общ. 
Каварна - дали са заети от 
природно местообитание 62C0* 
Понто-Сарматски степи; Проведени 
процедури по реда на Глава шеста 
на Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие, 
свързани със създаване на овощни 
насаждения в имотите и 
установени нарушения на 
екологичното законодателство. 

  

X 

  

  ДА/3/21.01.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
581/24.01.2022 

Средно часови и средно дневни 
стойности на замърсителите в 
атмосферен въздух, отчетени в 
АИС „СОУ Ангел Кънчев “ и АИС 
„Чайка“ за 2019г., 2020г. и 2021г.; 
Данни за измерените концентрации 
на ФПЧ10 в ПМ на територията на 
РИОСВ-Варна през 2019 г., 2020г. 
и 2021г. 

  

  

  

X ДА/4/27.01.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
9896/А2/26.01.20

22; ЗДОИД-
7517/А2/26.01.20

22 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на област Добрич, за 
периода от 2007 г. до май 2018 г., 
съгласно наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Издадени 
разрешения за строеж за 
ветрогенератори на територията на 
област Добрич; Линкове към 
публични регистри  

  

  

  

X ДА/5/07.02.2022 не не не - не - 



08-01-
701/27.01.2022 

Състояние на околната среда по 
компоненти и фактори на 
въздействие (атмосферен въздух, 
шум, отпадъчни води, защитени 
зони и защитени територии, 
билкозаготвителни пунктове, 
предприятия класифицирани с 
нисък и висок рисков потенциал, 
промишлени предприятия, 
дружества извършващи дейности 
по третиране на отпадъци,), на 
територията на община Девня за 
периода 2017г.-2021г. 

  

  

  

X ДА/6/17.02.2022 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
1321/10.02.2022 

Протоколи от изпитване на 
отпадъчни води с № 04-
0654/11.10.2017г. и № 04-
0655/11.10.2017г. 

  

  

  

X ДА/7/17.02.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-1356/ 
10.02.2022 

 Обекти, за които са 
регламентирани зауствания на 
отпадъчни води във водни обекти 
на територията на община Девня, и 
резултатите от  контролни проби.  

  

  

  

X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИД-
821/01.02.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на община Провадия, 
за периода от 2007 г. до май 2018 
г., съгласно наличната в 
деловодната система на РИОСВ-
Варна информация; Линкове към 
публични регистри; Протоколи от 
изпитване с № 04-
0439/17.06.2020г., № 04-
0626/13.08.2020г., № 04-
0842/16.10.2020г. и № 04-
1050/04.12.2020г., ведно с 
резултати от изпитването; 
Източници на емисии на вредни 
вещества в атмосферния въздух от 
"Пътища и мостове-Про" ООД, гр. 
Провадия, бетонов възел и  
Асфалтова база – наименование 
на източника, височина и диаметър 
на изпускащото устройство, дебит 
и температура на отпадъчните 
газове и НДЕ. 

  

  

  

X ДА/8/24.02.2022 не не не - не с удължен срок 



ЗДОИД-
855/01.02.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на ЗЗ BG0000100 
„Плаж Шкорпиловци“, ЗЗ 
BG0000116 „Камчия“, ЗЗ 
BG0000133 „Камчийска и Еменска 
планина“, ЗЗ BG0000141 „Река 
Камчия“, ЗЗ BG0002038 
„Провадийско-Роякско плато“, ЗЗ 
BG0002044 „Камчийска планина“ и 
ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия“, 
за периода от 2007 г. до май 2018 
г., съгласно наличната в 
деловодната система на РИОСВ-
Варна информация; Линкове към 
публични регистри; 

  

  

  

X ДА/9/24.02.2022 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-1967/ 
24.02.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на ЗЗ BG0000100 
„Плаж Шкорпиловци“, ЗЗ 
BG0000116 „Камчия“, ЗЗ 
BG0000133 „Камчийска и Еменска 
планина“, ЗЗ BG0000141 „Река 
Камчия“, ЗЗ BG0002038 
„Провадийско-Роякско плато“, ЗЗ 
BG0002044 „Камчийска планина“ и 
ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия“. 

  

  

  

X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИД-1964/ 
24.02.2022 

Издадени АУАН и НП по ЗОИК за 
нарушения извършени от "ТЕЦ 
Бобов дол" АД, "Топлофикация 
Перник" АД, Топлофикация 
Сливен" ЕАД и "Брикел" ЕАД. 

  

  

  

X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИД-
1927/23.02.2022 

Наличната документация по 
текуща процедура по  преценяване 
необходимостта от ОВОС на ИП 
„Обособяване на площадка за 
събиране и съхранение на 
отпадъци от хуманно 
здравеопазване“ с възложител 
„Екосейф“ ООД. 

  

  

  

X ДА/10/04.03.2022 не не не - не - 



ЗДОИД-
2829/23.03.2022 

Обекти с нисък или висок рисков 
потенциал и обекти, разположени 
на територията на община Варна, 
подлежащи на контрол по Закона 
за защита от вредното въздействие 
на химичните вещества и смеси, 
както и подзаконовите му 
нормативни актове. 

  

  

  

X ДА/11/30.03.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
3518/13.04.2022 

Процедура, ведно със 
съпътстващи документи, касаеща 
инвестиционно предложение за 
изграждане на „Вятърен енергиен 
парк в землището на с. Добрево, с. 
Овчарово, с. Свобода и с. 
Сливенци, общ. Добричка”, с 
възложител „СРС-България“ ООД“. 

  

  

  

X ДА/12/18.04.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
3500/12.04.2022 

Резултати от контролни проверки 
на ПСОВ „Тервел“; Писмо изх. № 
92-00-3329/А2/01.10.2021г. на 
РИОСВ-Варна, Писмо изх. № 94-
00-4403/А1/04.06.2021г. на РИОСВ-
Варна, Решение № ВА 78-
ПР/2019г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху 
околната среда, Решение № ВА-
11/ЕО/2022г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на 
екологична оценка, Писмо изх. № 
99-00-3678/А4/04.10.2021г. на 
РИОСВ-Варна. 

  

  

  

X ДА/13/26.04.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
3547/14.04.2022 

Обекти с издадени комплексни 
разрешителни по чл. 117 от ЗООС 
на територията на гр. Варна; 
Доклади и резултати от собствени 
периодични измервания на 
показателите на шума, излъчван в 
околната среда, от промишлени 
източници на територията на град 
Варна за периода 2017-2021г. 
Контролни измервания на нивата 
на шума, излъчван в околната 
среда от промишлени източници на 
територията на град Варна, за 
периода 2017-2018г.  

  

  

  

X ДА/14/27.04.2022 не не не - не - 



ЗДОИД-
3920/26.04.2022 

Извършени проверки на „Мобилна 
инсталация за термична 
преработка на отпадъци“ на 
„ЕкоСейф“ ООД, находяща се в гр. 
Девня за периода от 01.01.2020 г. 
до 26.04.2022 г. 

  

  

  

X ДА/15/10.05.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
4097/04.05.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на община Девня, за 
периода от 2005 г. до момента, 
съгласно наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Информация за 
състоянието на атмасферния 
въздух; 
Доклади от проведени собствени 
периодични измервания  за 2020г., 
за 2021г., за 2022г.; 
- Списък на промишлени източници 
извършили собствени периодични 
измервания на шум, излъчван  в 
околната среда на територията на 
община Девня за 2020г., за 2021г., 
за 2022г. 

  

  

  

X ДА/16/13.05.2022 не не не - не - 

ЗДОИГ-
4304/11.05.2022 

Обжалвани през 2021г. решения по 
ЗДОИ и постановени съдебни 
решения. 

  
X 

  
  ДА/17/17.05.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
4242/10.05.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на ЗЗ BG0000100 
„Плаж Шкорпиловци“, ЗЗ 
BG0000133 „Камчийска и Еменска 
планина“ и ЗЗ BG0002044 
„Камчийска планина“ за периода от 
2007 г. до 2019 г., съгласно 
наличната в деловодната система 
на РИОСВ-Варна информация; 
Линкове към публични регистри  

  

  

  

X ДА/18/01.06.2022 не не не - не с удължен срок 



ЗДОИД-
4674/25.05.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на община Девня, за 
периода от 2005 г. до момента, 
съгласно наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Информация за 
състоянието на атмасферния 
въздух; 
Доклади от проведени собствени 
периодични измервания  за 2020г., 
за 2021г., за 2022г.; 
- Списък на промишлени източници 
извършили собствени периодични 
измервания на шум, излъчван  в 
околната среда на територията на 
община Девня за 2020г., за 2021г., 
за 2022г. 

  

  

  

X ДА/19/06.06.2022 не не не - не - 

ЗДОИГ-
4853/01.06.2022 

ПИ с идентификатор 00182.48.78, 
находящ се в м-ст „Чанлъка, гр. 
Аксаково, общ. Аксаково, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000. 

  

X 

  

  ДА/20/06.06.2022 не не не - не - 

ЗДОИГ-
4659/25.05.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на с. Българево, общ. 
Каварна, обл. Добрич за периода 
от 2018 г. до момента, съгласно 
наличната в деловодната система 
на РИОСВ-Варна информация; 
Линкове към публични регистри на: 
инвестиционни намерения, 
планове, програми и техните 
изменения. 

  

X 

  

  ДА/21/14.06.2022 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
4927/02.06.2022 

Данни от проведен собствен 
мониторинг в описаните в т. 5 от 
заявлението точки на заустване в 
ПВТ р. Девненска. 

  

  

  

X ДА/22/20.06.2022 не не не - не с удължен срок 



ЗДОИД-
5135/08.06.2022 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
област Добрич, за периода от 
2003г. до момента (възложител, 
местоположение, брой ВГ, № на 
постановено решение по 
преценяване на необходимостта от 
ОВОС и решение по ОВОС, 
изградени, в давност (не е изтекъл 
срока на валидност), съгласно 
наличната в деловодната система 
на инспекцията информация. 

  

  

  

X ДА/23/21.06.2022 не не не - не - 

ЗДОИГ-
5800/04.07.2022 

Поземлени имоти с 
идентификатори 10135.5216.2 и 
10135.5217.16, находящи се град 
Варна, дали попадат в защитени 
зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000. 

  

X 

  

  ДА/24/07.07.2022 не не не - не - 

ЗДОИГ-
6212/18.07.2022 

Брой постъпили в РИОСВ-Варна 
сигнали за замърсяване на реки на 
територията на област Варна за 
последните два месеца. 

  

X 

  

  ДА/25/20.07.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
6169/14.07.2022 

Копие на документация за 
обявяване на защитена местност 
„Камчийски пясъци“ . 

  

  

  

X ДА/26/25.07.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
6835/08.08.2022 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
област Добрич, за периода от 
2003г. до момента (възложител, 
местоположение, брой ВГ, № на 
постановено решение по 
преценяване на необходимостта от 
ОВОС и решение по ОВОС, 
изградени, в давност (не е изтекъл 
срока на валидност), съгласно 
наличната в деловодната система 
на инспекцията информация. 

  

  

  

X ДА/27/11.08.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
6836/08.08.2022 

Информация, за промишлени 
обекти: „Дуранкулак, сондажен 
кладенец 1“, „ТК-АС-Зограф“, 
„Ловмийт енд фиш“ ЕООД, 
„Сердика Добрич“ АД и ЕТ 
„Силвена-Костадин Костов”, 
разположени на територията на 
общ. Ген. Тошево, общ. Шабла и 
общ. Добрич. 

  

  

  

X ДА/28/22.08.2022 не не не - не - 



ЗДОИД-
7378/30.08.2022 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на 
територията на общ. Аврен за 
периода от 05.2018 г. до 
05.09.2022г., съгласно наличната в 
деловодната система на РИОСВ-
Варна информация; Линкове към 
публични регистри на 
инвестиционни намерения, 
планове, програми и техните 
изменения. 

  

  

  

X ДА/29/07.09.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
8593/17.10.2022 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
област Варна и област Добрич, за 
периода от 2017г. до момента 
(възложител, местоположение, 
брой ВГ, № на постановено 
решение по преценяване на 
необходимостта от ОВОС и 
решение по ОВОС, изградени, в 
давност (не е изтекъл срока на 
валидност), съгласно наличната в 
деловодната система на 
инспекцията информация; Линкове 
към публични регистри на 
инвестиционни намерения, 
планове, програми и техните 
изменения. 

  

  

  

X ДА/30/27.10.2022 не не не - не - 

ЗДОИГ-
8916/27.10.2022 

Постъпили инвестиционни 
предложения от дружествата 
„ЕкоСоник“ ЕООД и „Екосейф“ 
ООД, за периода от 2020г. до 
момента, съгласно наличната в 
деловодната система на 
инспекцията информация.  

  

X 

  

  ДА/31/31.10.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
9497/18.11.2022 

Предприятия/фирми на 
територията на общ. Девня, с 
влезли в сила наказателни 
постановления, за периода от 
01.01.2015 г. до момента /размер, 
нарушение/. 

  

  

  

X ДА/32/25.11.2022 не не не - не - 

ЗДОИД-
10142/12.12.202

2 

ПИ с идентификатор 58445.97.831, 
находящ се в землището на с. 
Приселци, общ. Аврен, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000. 

  

  

  

X ДА/33/20.12.2022 не не не - не - 



ЗДОИД-
10427/21.12.202

2 

Инвестиционни предложения /вкл. 
ремонт/рехабилитация/ обновяване 
на път/, планове и програми в 
поземлени имоти № 07257.45.279 и 
№ 07257.45.280, находящи се в с. 
Българево, общ. Каварна. 

  

  

  

X               

ЗДОИД-
10470/22.12.202

2 

Издавани ли са от РИОСВ-Варна 
документи по ЗУО на "Ойл Фууд 
Технолъджис" ООД .. 

  

  

  

X               

ЗДОИД-
10518/23.12.202

2 

Информация за приети или в 
процедура Общи устройствени 
планове на общините: Бяла, Долни 
чифлик и Дългопол; Линкове към 
публични регистри. 

  

  

  

X               

                                    общо   7   32 ДА -33 НЕ- НЕ- НЕ -  0 0 10 

             

             Забележка: Решение № 1 е постановено през 2022г. по заявление входирано през декември 2021г.   
     

 
            

             

             

             

             

             

             

             

                          
 


