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ЗДОИД-
110/07.01.2021 

Протоколи от изпитване № 04-
0792/19.09.2018г. и № 04-
0670/16.08.2019г. на отпадъчни 
води от ПСОВ «Вила Романа». 

   X ДА/1/11.01.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
112/08.01.2021 

Поземлени имоти № 
10135.5214.16, № 
10135.5214.17, № 10135.5214.18 
и №10135.5214.19, находящи се 
в землището на м-ст “Малка 
Чайка“, гр. Варна, дали попадат 
в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

 X   ДА/2/11.01.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
36/05.01.2021 

Съставени АУАН на кметовете 
на общини в териториалния 
обхват на инспекцията, както и 
постановени НП на основание 
чл. 42а от ЗЧАВ. 

 X   - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИГ-
99/07.01.2021 

Постъпила кореспонденция от 
страна на „Грийн Форест 
Енерджи“ ООД, гр. Добрич, след 
30.09.2019г. 

 X   - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИГ-
150/11.01.2021 

Геодезическо заснемане на 
нарушен терен в част от ПИ № 
10135.5217.16, местност «Малка 
Чайка», землище Аспарухово; 
Заповед № 28/05.02.2018г. за 
прилагане на преустановителна 
принудителна административна 
мярка; Констативен протокол № 
010254/14.06.2019г. на РИОСВ-
Варна; Протокол на община 
Варна за приемане на терен и 
изпълнение на проект за 
рекултивация на ПИ № 
10135.5217.16, местност «Малка 
Чайка», землище Аспарухово и 
писмо от «ВиК-Варна» ООД за 
предадени количества. 

 X   ДА/4/22.01.2021 не не не - не - 



ЗДОИГ-
315/18.01.2021 

Средно часови и средно дневни 
стойности в АИС „Изворите“ за 
периода от 2016г. до 2020г. 

 X   ДА/5/26.01.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
425/20.01.2021 

Средно дневни стойности в АИС 
„Изворите“ за 2019 г.,  2020 г. и 
за периода от 01.01.2021г. до 
20.01.2021 г.; Протокол от 
изпитване № 04-0691/01.09.2020 
г. от мобилна автоматична 
станция за период на 
извършване на изпитването 
27.08.2020 г.-01.09.2020 г., 
ведно с протокол за вземане на 
проби № 591/27.08-01.09.2020 г. 

 X   ДА/6/02.02.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
722/01.02.2021 

Писмо/становище с  изх. № 26-
00-4666/6/26.11.2009г. за ИП 
„Фотоволтаична ел. Централа 3 
МW“ в ПИ № 20482.505.438, 
землище гр. Девня; 
Писмо/становище с  изх. № 26-
00-7469/1/29.01.2015г. за ИП за 
„Надграждане на съществуващо 
рекултивирано депо за опасни 
отпадъци“ в ПИ № 
20482.505.473, Промишлена 
зона-юг, гр. Девня. 

   X ДА/7/09.02.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
1621/22.02.2021 

Средно часови данни от 
автоматична измервателна 
станция за контрол на 
качеството на атмосферния 
въздух „Изворите“, гр. Девня за 
2020 г. 

   X ДА/8/25.02.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-1698/ 
24.02.2021 

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

 X   - не не не - не отговорено с писмо 

С-82/23.02.2021 Заповед № 165/12.08.2009г. за 
преустановяване 
експлоатацията на „Депо за 
строителни и производствени 
отпадъци“ на територията на 
община Девня, местност 
„Маркузана“; Становище изх. № 
08-01-3700/1/04.08.2010г. на 
РИОСВ-Варна относно 
актуализация на Проект за 
закриване и рекултивация на 
„Депо за строителни и 
производствени отпадъци“, с. 
Падина, община Девня. 

   X ДА/9/04.03.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
2021/11.03.2021 

Протоколи от изпитване на 
отпадъчни води от ПСОВ 
„Генерал Тошево“ за 2019 г. и 
2020 г. 

   X ДА/10/22.03.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
2076/12.03.2021 

Информация за родени и 
мъртви делфини и морски 
лъвове в Делфинариум, гр. 
Варна за периода от 
01.06.2019г. до момента. 

   X ДА/11/22.03.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
2220/17.03.2021 

Копие от акт за раждане на 
делфин с рег. карта № 
BG/ВН/ЗЗЖ 0017/11.12.2018г. И 
копие от документ 
удостоверяващ раждането на 
мъртъв делфин. 

   X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИГ-
2242/18.03.2021 

Поземлен имот № 72709.53.73, 
находящ се в землището на с. 
Тополи, общ. Варна, дали 
попада в защитени територии и 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000. 

 X   ДА/12/23.03.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
2266/18.03.2021 

Формуляр от извършено на 
27.09.2018г. наблюдение на 
татарско диво зеле. 

   X ДА/13/30.03.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
2289/19.03.2021 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на гр. Девня, с. 
Кипра и с. Падина, общ. Девня, 
с. Разделна и с. Страшимирово, 
общ. Белослав, гр. Белослав, с. 
Слънчево, общ. Аксаково и с. 
Тръстиково, общ. Аврен, за 
периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Източници на 
емисии на вредни вещества в 
атмосферния въздух от „Девня 
цимент“ АД, „Агрополихим“ АД, 
„Солвей Соди“ АД, „Агро Плант 
Инвест“ ЕООД и „Еко Сейф“ 
ООД– наименование на 
източника, височина и диаметър 
на изпускащото устройство, 
дебит и температура на 
отпадъчните газове и НДЕ. 

   X ДА/14/30.03.2021 не не не - не - 

ЗДОИД- 
2374/23.03.2021 

Информация, касаеща 
„Програма за намаляване на 
емисиите и достигане на 
установените норми за вредни 
вещества в атмосферния 
въздух“ на община Варна и 
община Добрич. 

   X ДА/15/01.04.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
2465/25.03.2021 

Трасето на АМ „Черно море“, 
дали попада в защитени 
територии и защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

   X ДА/16/02.04.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
2776/05.04.2021 

Копие на писмо с изх. № 08-
012079/А1/30.03.2021г. на 
РИОСВ-Варна, касаещо дадени 
указания за необходимостта от 
провеждането на процедура по 
екологична оценка. 

 X   ДА/17/07.04.2021 не не не - не - 

ЗДОИД- 
3533/27.04.2021 

Становище на БДЧР с вх. № 26-
00-1582/11/22.12.2016г. на 
РИОСВ-Варна. 

   X ДА/18/29.04.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
3977/12.05.2021 

Информация за провеждани 
семинари за следните видове : 
Rupicapra rupicapra balcanica, 
Catopta thrips, Nymphalis 
vaualbum, Euplagia 
quadripunctaria, Dactylorhiza 
kalopisii, Dactylorhiza incarnata, 
Cypripedium calceolus, Crambe 
tataria, Austropotamobius 
torrentium, Neophron 
percnopterus. 

   X ДА/19/21.05.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
3589/29.04.2021 

Информация за отпадъци с код 
19 12 10 – RDF - модифицирани 
горива, получени от отпадъци 
/количества 
постъпили/оползотворени, 
произход/вносители, 
предприятия/ оператори/ на 
територията контролирана от 
РИОСВ-Варна. 

   X ДА/20/21.05.2021 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
4414/26.05.2021 

Регистрирани изхвърлени тела 
на делфини на територията на 
РИОСВ-Варна през 2019г. и 
2020г. (местоположение, дата, 
вид, пол, дължина, заседнал 
жив или мъртъв- причина за 
смъртта, човешко 
взаимодействие). 

   X ДА/21/28.05.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
4450/27.05.2021 

Информация за извършени на 
територията контролирана от 
РИОСВ-Варна, по компонент 
„отпадъци“, проверки за 
неправилно поставяне на 
екомаркировки; съставени 
актове за установени нарушения 
и издадени наказателни 
постановления за периода от 
24.02.2012г. до 31.12.2020г. 

   X ДА/22/08.06.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
5089/16.06.2021 

Процедирани инвестиционни 
предложения, планове и 
програми в поземлен имот № 
10135.2526.2511, находящ се в 
м-ст „Свети Никола“, район 
„Приморски“, гр. Варна. 

   X - не не не - не отговорено с писмо 

ЗДОИГ-
5200/21.06.2021 

Среднодневни стойности на 
замърсителите в атмосферен 
въздух, отчетени в автоматични 
измервателни станции: - гр. 
Варна, СОУ „Ангел Кънчев“; - гр. 
Варна, кв. „Чайка“; - гр. Добрич, 
ОУ „Хан Аспарух“; - гр. Девня, 
„Изворите“; - с. Старо Оряхово, 
общ. Долен Чифлик, „ЕСЗ“ за 
периода 03.2020 г. - 06.2021 г. 

 X   ДА/23/23.06.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
5338/22.06.2021 

Поземлен имот № 30497.19.58, 
находящ се в землището на с. 
Звездица, общ. Варна, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

 X   ДА/24/25.06.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
5334/22.06.2021 

Данни за изпускащите 
устройства и параметрите на 
емисиите на точковите 
източници в близост до 
площадка в ПИ № 
20482.505.677, гр. Девня. 

   X ДА/25/05.07.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
5374/23.06.2021 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на общ. Добричка, 
за периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация;Състояние на 
околната среда по компоненти 
атмосферен въздух, шум, 
отпадъчни води, почви, опасни 
химични вещества. 

   X ДА/26/06.07.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
5448/25.06.2021 

Брой проведени процедури по 
ЧИОУП на общ. Добрич за 
периода от 01.01.2020г. до 
25.06.2021г.; Колко от тези 
процедури са процедирани 
самостоятелно; Колко са 
процедирани и разгледани 
съвместено ЧИОУП и 
изработване на Подробен 
устройствен план; По колко от 
проведените процедури 
директорът на РИОСВ се е 
произнесъл с Решение с 
характер „да се извърши 
екологична оценка"; 

   X ДА/27/16.07.2021 не не не - не с удължен срок 



ЗДОИГ-
6141/21.07.2021 

Поземлен имот № 02508.5.15.2, 
находящ се в землището на 
град Балчик, дали попада в 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000. 

 X   ДА/28/27.07.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
6309/28.07.2021 

Предприятия и/или съоръжения, 
класифицирани с „нисък рисков 
потенциал” или „висок рисков 
потенциал” по реда на глава 
седма, раздел I на Закона за 
опазване на околната среда на 
територията на община Бяла. 

   X ДА/29/02.08.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
6310/28.07.2021 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на община Бяла, 
попадащи в ЗЗ BG 0000133 
„Камчийска и Еменска планина“, 
ЗЗ BG 0000100 „Плаж 
Шкорпиловци“ и ЗЗ BG 0002044 
„Камчийска планина“ за периода 
от 12.06.2018г. (съгласно 
Правилника за устройството и 
дейността на регионалните 
инспекции по околната среда и 
водите) до момента, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация. 

   X ДА/30/02.08.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
5870/12.07.2021 

Брой промишлени предприятия 
на територията на област Варна 
генератори на промишлени 
отпадъчни води, колко от тях са 
включени в канализационната 
система, колко във воден обект 
и колко в черпателна 
яма/резервоар; Брой 
проведените процедури по 
глава шеста от ЗООС на 
промишлени предприятия 
генератори на отпадъчни води 
на територията на област 
Варна, при колко от 
проведените процедури 
отпадъчните промишлени води 
се заустват в канализационната 
система, колко във воден обект 
и колко в черпателна 
яма/резервоар. 

   X ДА/31/03.08.2021 не не не - не с удължен срок 



ЗДОИД-
5921/13.07.2021 

Брой съставени АУАН и 
издадени НП за извършени 
административни нарушения по 
чл. 125, чл. 127, чл. 128, чл. 
128а, чл. 128в от ЗБР по години 
за периода от 01.01.2015г. до 
31.12.2020г.; Стойност на 
наложените глоби и 
имуществени санкции; Брой 
екземпляри от видове по чл. 37 
от ЗБР отнети в полза на 
държавата, настанени в 
спасителни центрове, съответно 
пуснати на свобода и предадени 
за препариране; Брой изпратени 
преписки на прокуратурата при 
констатиране на признаци за 
извършено престъпление; Брой 
образувани наказателни 
производства и брой върнати 
поради липса на извършено 
престъпление по посочените в т. 
15 и т. 16 от заявлението 
основания 

   X ДА/32/05.08.2021 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
5959/14.07.2021 

Копие на протокол № 2/2021г., 
от проведено на 08.06.2021г. 
заседание на Експертен 
екологичен съвет към РИОСВ-
Варна; Писмо изх. № 91-00-
4365/21.05.2021г. на РИОСВ-
Варна ведно със Заповед № 
90/21.05.2021г. за насрочване на 
заседание на ЕЕС към РИОСВ-
Варна; Становище от общ. 
Белослав с вх. № 91-00-
4365/А4/02.06.2021г., ведно с 
възражения от фондация 
“Зелена индустрия, иновации и 
технологичен трансфер“, „МЦ-1 
Белослав“ ЕООД, „Белфери“ 
ЕООД и подписка на жители на 
общ. Белослав; Писмо изх. № 
91-00-4365/А5/03.06.2021г. на 
РИОСВ-Варна за предоставяне 

   X ДА/33/12.08.2021 не не не - не уточняване на 
информацията по 

чл. 29, ал. 1 от 
ЗДОИ,предоставен
а e с вх.№ ЗДОИД-
5959/А2/30.07.2021

г., 



ЗДОИД-
6305/28.07.2021 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
РИОСВ-Варна, за периода от 
2003г. до 2020г. (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; 
Списък на постановени решения 
по преценяване необходимостта 
от ОВОС и ИАА по чл 2, ал. 2 от 
Наредбата за ОС за  
ветроенергийни паркове за 
периода от 2019г. до юли 2021г.; 
Списък на прекратени и текущи 
процедури по преценяване 
необходимостта от ОВОС за  
Ветроенергийни паркове. 

   X ДА/34/16.08.2021 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИГ-
6821/17.08.2021 

Премахнати ли са количествата 
от 25 633 тона утайки от ПСОВ-
Варна, надвишаващи 
разрешеното количество за 
депониране в поземлен имот 
№10135.5217.16, находящ се в 
местност „Малка чайка“, 
землище на кв. Аспарухово, 
общ. Варна; Бяха ли възложени 
на друго юридическо лице 
извършването на довършителни 
дейности по рекултивацията на 
поземлен имот с 
№10135.5217.16, местност 
„Малка чайка“, землище на кв. 
Аспарухово, общ. Варна; По кой 
способ са утилизирани или къде 
са складирани/депонирани 
количествата утайка 
/приблизително 45000 тона/, 
генерирани от ПСОВ–Варна за 
периода 01.02.2018 г.-30.06.2021 
г. 

 X   ДА/35/30.08.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
7173/31.08.2021 

Становище на РЗИ-Добрич с вх. 
№ 08-01-4603/А8/07.07.2021г. на 
РИОСВ-Варна; Становища на 
БДЧР-Варна с вх. № 08-01-
4603/А9/15.07.2021г. и вх. № 08-
01-4603/А16/30.08.2021г. на 
РИОСВ-Варна. 

 X   ДА/36/07.09.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
7174/31.08.2021 

Писмо от общ. Каварна, ведно с 
проект на ПИРО Каварна, с вх. 
№ 08-01-4603/А12/10.08.2021г. 
на РИОСВ-Варна. 

 X   ДА/37/07.09.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
7379/08.09.2021 

Данни от собствени 
непрекъснати измервания 
/средночасови и десет минутни 
средни стойности/ и Доклади за 
собствени непрекъснати 
измервания на емисиите на 
вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
инсталация за термична 
преработка на отпадъци на 
„Екосейф“ ООД за месеци: 
януари, февруари, март, април, 
май, юни, юли, август, 
септември, октомври, ноември и 
декември 2020г.; Годишен 
Доклад за собствени 
непрекъснати измервания на 
емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
инсталация за термична 
преработка на отпадъци на 
„Екосейф“ ООД за 2020г. 

   X ДА/38/14.09.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
7318/07.09.2021 

Резултати от измерване на 
шума от автомивка на бул. 
„Вл.Варненчик“ № 192; 
Резултати от измерването на 
вредните емисии от колите, 
както и резултати от измерване 
на атмосферния въздух. 

   X ДА/39/20.09.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
7549/15.09.2021 

Поземлен имот № 39829.300.35, 
находящ се в землището на с. 
Кривня, общ. Провадия, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

   X ДА/40/20.09.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
7517/14.09.2021 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
РИОСВ-Варна, за периода от 
2003г. до 2020г. (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 регистър на: 
инвестиционни намерения 
подлежащи на процедура по 
преценяване необходимостта от 
ОВОС и ЕО; издадените 
решения за преценяване 
необходимостта от ЕО за 
периода от 2013 г. до 2021 г.; 
издадените решения за 
преценяване необходимостта от 
ОВОС за периода от 2013 г. до 
2021 г; издадените становища 
по ЕО за периода от 2011 г. до 
2018 г.; издадените решения по 
ОВОС за периода от 2011 г. до 
2019г.; Становища издадени 
съгласно чл.2, ал. 2 от 
Наредбата за ОС за 2021 г.; 
Всички становища издадени 
съгласно чл.2, чл.2 от 
Наредбата за ОС 

   X ДА/41/21.09.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
7647/20.09.2021 

Уведомление вх. № 26-00-
1898/05.03.2021г. на РИОСВ-
Варна, ведно с приложения 
/нотариален акт, писмо от общ. 
Долни Чифлик, проект на ПУП и 
виза за проектиране/; Писмо до 
общ. Долни Чифлик с изх. № 26-
00-1898/А1/09.04.2021г. на 
РИОСВ-Варна; Писмо от общ. 
Долни Чифлик с вх. № 26-00-
1898/А2/27.04.2021г. на РИОСВ-
Варна; Писмо с изх. № 26-00-
1898/А3/27.05.2021г. на РИОСВ-
Варна; Писмо до РДНСК с изх. 
№ 26-00-1898/А4/27.05.2021г. на 
РИОСВ-Варна; Писмо от РДНСК 
с вх. № 26-00-
1898/А5/15.07.2021г. на РИОСВ-
Варна; Покана за изясняване на 
обстоятелствата с изх. № 26-00-
1898/А6/03.09.2021г. на РИОСВ-
Варна. 

   X ДА/42/28.09.2021 не не не - не - 



ЗДОИГ-
7705/21.09.2021 

Поземлен имот № 78519.13.1, 
находящ се в землището на с. 
Цонево, общ. Дългопол, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

 X   ДА/43/28.09.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
7449/13.09.2021 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на общ. Аксаково, 
за периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация. 

 X   ДА/44/28.09.2021 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
7976/30.09.2021 

Доклади от проведените 
орнитологически проучвания в 
местността "Момчил", община 
Балчик, в землищата на селата 
Иречек, Могилище, Селце и 
Видно, с. Белгун, общ. Каварна, 
с. Гурково, общ. Балчик и в 
района на ветропарк “Дъбрава“; 
Доклад за проучване на 
местообитания и меграция на 
прилепи в района на ВЕЦ 
„Централна Добруджа“, ВЕП 
„Генерал Тошево“; 
Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на землищата на с. 
Тригорци, с. Кремена, с. 
Стражица, община Балчик, за 
периода от 2007г. до момента, 
съгласно наличната в 
деловодната система на 
инспекцията информация. 

   X ДА/45/04.10.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
7898/29.09.2021 

УПИ I-75, кв. 5, землището на с. 
Черковна, общ. Провадия, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

 X   ДА/46/05.10.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
7829/27.09.2021 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
РИОСВ-Варна, за периода от 
2003г. до 2020г. (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 регистър на: 
инвестиционни намерения 
подлежащи на процедура по 
преценяване необходимостта от 
ОВОС и ЕО; издадените 
решения за преценяване 
необходимостта от ЕО за 
периода от 2013 г. до 2021 г.; 
издадените решения за 
преценяване необходимостта от 
ОВОС за периода от 2013 г. до 
2021 г; издадените становища 
по ЕО за периода от 2011 г. до 
2018 г.; издадените решения по 
ОВОС за периода от 2011 г. до 
2019 г.; Становища издадени 
съгласно чл.2, ал. 2 от 
Наредбата за ОС за 2021 г.; 
Всички становища издадени 
съгласно чл.2, чл.2 от 
Наредбата за ОС. 

   X ДА/47/05.10.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
8387/14.10.2021 

Информация, относно етапа на 
разработване на процедура 
„Подобряване на 
природозащитното състояние на 
степни природни местообитания 
чрез закупуване на земи“, 
свързана с изкупуване на 
недвижими имоти. 

   X - не не не - не препратено по 
компетентност до 

МОСВ 

ЗДОИГ-
8684/25.10.2021 

Имот № 48828.2.116, находящ 
се в землището на с. Могилище, 
общ. Каварна. 

 X   ДА/48/28.10.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
8590/21.10.2021 

Средно часови и средно дневни 
стойности на замърсителите в 
атмосферен въздух, отчетени в 
автоматична измервателна 
станция „Девня - Изворите“ за 
периода 01.01.2020 г. – 
31.12.2020г.; Източници на 
емисии на вредни вещества в 
атмосферния въздух от „Девня 
цимент“ АД, „Солвей Соди“ АД, 
„Агро Плант Инвест“ ЕООД, „Еко 
Сейф“ ООД, „Алифос България“ 
ЕАД, "Пластхим-Т" АД и 
"Технофос" ЕАД – 
наименование на източника, 
височина и диаметър на 
изпускащото устройство, дебит 
и температура на отпадъчните 
газове и НДЕ; Доклад за 
резултатите от собствени 
периодични измервания на шум, 
излъчван в околната среда от 
промишлени източници 

   X ДА/49/29.10.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
8786/28.10.2021 

Средно месечни стойности на 
замърсителите в атмосферен 
въздух, отчетени в автоматична 
измервателна станция „Девня - 
Изворите“ за периода 
01.01.2020 г. – 31.12.2020г. 

 X   ДА/50/29.10.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
8244/11.10.2021 

Извършени проверки на 
балирани RDF отпадъци на 
Пристанище Варна - Запад за 
периода 01.01.2017г. до 
настоящия момент - дата, по 
документи или на място е 
извършена проверката, брой 
проверени бали и резултати от 
проверките. 

   X ДА/51/02.11.2021 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
8653/25.10.2021 

Извършени проверки на 
„Мобилна инсталация за 
термична преработка на 
отпадъци“ на „Екосейф“ ООД, 
находяща се в гр. Девня към 
31.10.2021 г.; Съставени АУАН и 
издадени НП. 

   X ДА/52/02.11.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
8974/05.11.2021 

Средно дневни стойности на 
замърсителите в атмосферен 
въздух, отчетени в АИС „СОУ 
Ангел Кънчев “ и АИС „Чайка“ за 
2020г.; Доклад за резултатите от 
собствени периодични 
измервания на емисиите на 
вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
неподвижен източник за обект:  
Център по хидро- и 
аеродинамика – Варна, ведно с 
Протокол № 108/ 11.02.2021г. и 
Протокол от изпитване № 108/ 
12.02.2021г.; обекти с нисък или 
висок рисков потенциал; 
Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на с. Езерово, с. 
Казашко, с. Страшимирово и гр. 
Девня, за периода от 
01.04.2020г. до настоящият 
момент, съгласно наличната в 
деловодната система на 
РИОСВ-Варна информация. 

   X ДА/53/18.11.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
9032/09.11.2021 

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на община 
Крушари за периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Обекти, в които са 
налични опасни вещества по 
приложение № 3 на ЗООС. 

   X ДА/54/19.11.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
9131/А1/23.11.2

021 

Писмо с изх. № 26-00-
5865/19/12.12.2016г., ведно с 
Решение № ВА 142-ПР/2016г. за 
преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на 
въздействието върху околната 
среда на РИОСВ-Варна. 

   X ДА/55/26.11.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
9406/24.11.2021 

Поземлен имот № 30497.508.25, 
находящ се в землището на м-ст 
“Орехчето“, с. Звездица, общ. 
Варна, дали попада в защитени 
зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000. 

 X   ДА/56/30.11.2021 не не не - не - 



ЗДОИГ-
9416/24.11.2021 

Имот № 3062, находящ се в м-ст 
„Кукудива, бивша м-ст 
„Кабакум“, землището на гр. 
Варна, дали попада в защитени 
зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000. 

 X   ДА/57/01.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
9671/03.12.2021 

Поземлен имот № 07257.30.9, 
находящ се в с. Българево, 
община Каварна, област 
Добрич, дали попада в 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000, вкл. 
природно местообитание 62С0* 
„Понто-Сарматски степи“ и 
въведени ли са забрани, 
свързани с реализиране на 
жилищно строителство. 

 X   ДА/58/08.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
9704/06.12.2021 

ИП в ПИ № 16078.18.44, 
находящ се в землището на с. 
Горица, общ. Бяла и 
постановено решение и/или 
становище на РИОСВ-Варна. 

 X   ДА/59/10.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
9779/08.12.2021 

ПИ с идентификатор 
05009.501.98, находящ се в с. 
Божурец, община Каварна, дали 
попада в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000. 

   X ДА/60/10.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИД-
9752/07.12.2021 

В поземлен имот № 03719.89.12, 
находящ се в м-ст „Балтата“, 
землището на гр. Белослав, 
дали попадат природни 
местообитания и местообитания 
на видовете предмет на 
опазване в защитена зона от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000 - BG0000622  „Варненско-
Белославски комплекс“. 

   X ДА/61/16.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
9951/14.12.2021 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
РИОСВ-Варна, за периода от 
2003г. до 2020г. (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/62/20.12.2021 не не не - не - 



ЗДОИД-
9896/10.12.2021 

Ветроенергийни паркове, 
процедирани на територията на 
РИОСВ-Варна, за периода от 
2003г. до 2020г. (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 регистър на: 
инвестиционни намерения 

   X ДА/63/20.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
10061/17.12.202

1 

В поземлени имоти № 
44882.22.85, № 44882.22.86, № 
44882.22.87 и № 44882.22.88, 
находящи се в с. Ляхово, общ. 
Балчик, дали попадат природни 
местообитания и местообитания 
на видовете предмет на 
опазване в защитена зона от 
екологичната мрежа НАТУРА 
2000 - BG0000102  „Долината на 
река Батова“ и съществуват ли 
забрани за строителство и има 
ли заявени ИП. 

 X   ДА/64/23.12.2021 не не не - не - 

ЗДОИГ-
10306/31.12.202

1 

Има ли право "Енерго Про 
Мрежи" АД да извършва сезонно 
кастрене/рязане на дървета, 
растящи в населени места, вкл. 
и за защитени дървесни видове, 
по трасето на 
електропреносната мрежа; Общ. 
Долен Чифлик следва ли да 
дава/съгласува/ действията на 
енергийното предприятие за 
сезонно кастрене/рязане на 
дървета; Има ли регламент, 
стандарт или норматив за 
установяване параметри за 
щадящо сезонно 
кастрене/рязане и кой орган 
налага санкция за извършено 
престъпно рязане на защитени 
дървесни видове. 

 X          

 общо  27  43 ДА -64 НЕ- НЕ- НЕ - 0 0 14 

 

Забележка: Решение № 3 е постановено през 2021г. по заявление входирано през декември 2020г. 

 


