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ЗДОИД-
149/09.01.2018

Данни за измерени концентрации на 
замърсители (средночасови) в 
атмосферния въздух от АИС „Изворите“ 
за 2017г.

X ДА/1/17.01.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
337/16.01.2018

Доклад за ОС върху защитена зона 
“Варненско-Белославско езеро” 
/BG0000106/ на ИП за “разширение на 
пристанище за обществен транспорт с 
регионално значение „пристанище – 
логистичен център Варна", и Доклад за 
ОВОС на ИП за разширение на 
„Пристанище – логистичен център 
Варна“ на територията на гр. Белослав; 
Доклад за ОС върху защитена зона 
“Варненско-Белославско езеро” 
/BG0000191/, на ИП за изграждане на 
„Интермодален терминал Варна“ и 
Доклад за ОВОС за изграждане на 
„Интермодален терминал Варна“ на 
територията на гр. Варна /ведно с 
приложения към същия/, налични на 
технически носител; Писмо/становище 
изх.№ 92-00-3892/3/16.08.2011г. на 
РИОСВ-Варна за ИП за „отглеждане и 
добив на морски червеи за риболов“ в 
акваторията на Белославско езеро; 
Решение № ВН 6 - ОС/2013г.  и 
Решение № ВН 38 - ОС/2016г. за 
преценяване на вероятната степен на 
отрицателно въздействие.

X ДА/2/29.01.2018 не не не - не
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01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
573/26.01.2018

Решение № ВА 59-ПР/2012г. за 
преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционно 
предложение „Водовземане на 
подземни води от тръбен кладенец ТК 
„Българево-Димов“ с цел напояване на 
лешникови насаждения“; Становище на 
РЗИ – Добрич с вх. № 153/6/05.04.2012г. 
на РИОСВ-Варна; Становище на БДЧР – 
Варна с вх. № 153/2/25.01.2012г. на 
РИОСВ-Варна; Протокол № 8152 за 
резултатите от химически анализ на 
вода и Фирмен документ № 
12/10.11.2011г. за качество на 
стандартен посадъчен материал.

X ДА/3/06.02.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
848/07.02.2018

Отчет на постъпилите заявления за 
достъп до обществена информация 
през 2017г.

X - не не не - не

ЗДОИГ-
796/06.02.2018

Наличните на територията на РИОСВ-
Варна асфалтови бази.

X ДА/4/09.02.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
587/26.01.2018

Решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на 
ОВОС, Решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО, 
Решения за преценяване на вероятната 
степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционни предложения и планове, 
на територията на община Девня и 
съседни общини, попадащи в ЗЗ 
BG0000191„Варненско-Белославско 
езеро“, ЗЗ BG0000104 „Провадийско-
роякско плато“, ЗЗ BG0000622 
„Варненско-Белославски комплекс“, ЗЗ 
BG0000132 „Побити камъни“ и 
BG0000635 „Девненски хълмове“ , за 
периода от 2013г. до настоящият 
момент, съгласно наличната в 
деловодната система на РИОСВ-Варна 
информация; Състояние на околната 
среда по компоненти и фактори на 
въздействие (атмосферен въздух, шум, 
отпадъчни води, почви, отпадъци; 
защитени територии и защитени зони) 
на територията на община Девня; Копия 
на Протоколи от извършени собствени 
измервания на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от 

X ДА/5/15.02.2018 не не не - не

ЗДОИД-
931/09.02.2018

Поземлени имоти по приложените към 
заявлението скици, нотариални актове и 
договори за отдаване под наем, 
находящи се в землището на гр. 
Каварна (масиви 25,41,50), с. Българево 
(масиви 29,30,31,32,44) и с. Св. Никола 
(масив 23), общ. Каварна, дали попадат 
в защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000.

X ДА/6/20.02.2018 не не не - не

ЗДОИД-
1283/19.02.2018

Методика за изчисляване височината на 
изпускащите устройства, разсейването и 
очакваните концентрации на 
замърсяващи вещества в приземния 
слой.

X ДА/7/20.02.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
1385/23.02.2018

Инвестиционни предложения и планове, 
заявени, одобрени или в процес на 
одобряване в землището на с. Любен 
Каравелово, общ. Аксаково, за периода 
от 2005г. до настоящият момент, 
съгласно наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна информация.

X ДА/8/01.03.2018 не не не - не

ЗДОИД-
931/2/13.03.2018

Описаните в заявлението поземлени 
имоти, находящи се в землището на гр. 
Каварна, с. Българево и с. Св. Никола, 
общ. Каварна, дали попадат в защитени 
зони от екологичната мрежа НАТУРА 
2000.

X ДА/9/20.03.2018 не не не - не

ЗДОИД-
1844/20.03.2018

Протоколи от изпитване, съдържащи 
данни за основните замърсители 
характеризиращи качеството на 
атмосферния въздух на общ. Белослав 
за 2015г.

X ДА/10/23.03.2018 не не не - не

ЗДОИД-
1856/21.03.2018

Налични на територията, контролирана 
от РИОСВ-Варна депа за драгажни 
утайки.

X ДА/11/22.03.2018 не не не - не

ЗДОИД-
1901/22.03.2018

Копие на протокол от проведено на 
27.02.2018г. заседание на Експертен 
екологичен съвет при РИОСВ-Варна.

X ДА/12/23.03.2018 не не не - не

ЗДОИД-
1957/23.03.2018

Списък на производствени обекти с 
пречиствателни станции и без 
пречиствателни станции, заустващи 
отпадъчни води на територията на общ. 
Девня; Списък на производствените 
обекти с констатирани и санкционирани 
нарушения на територията на общ. 
Девня.

X ДА/13/05.04.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
2231/03.04.2018

Поземлен имот № 10135.2517.398, 
находящ се в землището на м-ст 
«Манастир тепе», гр. Варна, дали 
попада в защитени територии и 
защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000.

X ДА/14/10.04.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
2347/10.04.2018

Източници на емисии на вредни 
вещества в атмосферния въздух от 
„Девня цимент“ АД, „Агрополихим“ АД, 
„Солвей Соди“ АД (вкл. ТЕЦ Девен) и 
„Агро Плант Инвест“ ЕООД – 
наименование на източника, височина и 
диаметър на изпускащото устройство, 
дебит и температура на отпадъчните 
газове и НДЕ.

X ДА/15/23.04.2018 не не не - не

ЗДОИД-
2380/12.04.2018

Източници на емисии на вредни 
вещества в атмосферния въздух от 
„Девня цимент“ АД, „Агрополихим“ АД, 
„Солвей Соди“ АД (вкл. ТЕЦ Девен) и 
„Агро Плант Инвест“ ЕООД – 
наименование на източника, височина и 
диаметър на изпускащото устройство, 
дебит и температура на отпадъчните 
газове и НДЕ.

X ДА/16/23.04.2018 не не не - не

ЗДОИД-
2419/16.04.2018

Собствени периодични измервания на 
шум от промишлени обекти на 
територията на гр. Девня -„Девня 
цимент“ АД, „Агрополихим“ АД, „Солвей 
Соди“ АД и „Агро Плант Инвест“ ЕООД 
(наименование на обекта, предмет на 
дейност, режим на работа, период на 
извършване на измерванията, средно 
измерено ниво на шума, гранична 
стойност и ниво на обща звукова 
мощност за измерителния контур), за 
периода от 2015г. до 2017г., съгласно 
наличната в РИОСВ-Варна 
информация.

X ДА/17/24.04.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
2435/16.04.2018

Уведомление за инвестиционно 
предложение, Информация по 
Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС, Ситуация на 
площадката, Сондажни колонки на МС-
1, МС-2, МС-3 и МС-4, Доклад за 
инженерно-геоложко проучване, 
Протокол от изпитване и резултати от 
изпитване, Таблица за 
физикомеханичните показатели на 
литоложките разновидности, относими 
за инвестиционно предложение 
„Площадка за сепариране на смесени 
битови отпадъци и подобни на тях 
отпадъци, в т.ч. подготовката им с други 
видове неопасни отпадъци, с 
последващо оползотворяване с 
производства на алтернативна енергия“ 
в землището на с. Падина, общ. Девня.

X ДА/18/26.04.2018 не не не - не

ЗДОИД-
2482/17.04.2018

Доклад за оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционно 
предложение “Разработка и усвояване 
на газово находище “Спасово” в блок 
„Добрич”, включващо четири участъка: 
„Рогозина“, „Рогозина Изток“, 
„Чернооково“ и „Калина“” за проучване и 
добив на природен газ на територията 
на обл. Добрич, ведно с приложения, 
Доклад за оценка за съвместимост и 
Нетехническо резюме на Доклада за 
ОВОС.

X ДА/19/27.04.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
2716/26.04.2018

Описаните поземлени имоти в 
приложения списък към заявлението, 
находящи се в землището на гр. Девня, 
гр. Белослав, м-ст „Налбанка“ и м-ст 
„Малка Чайка“, гр. Варна, дали попадат 
в защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000; Заповед № РД-
128/10.02.2012г. на министъра на 
околната среда и водите, включваща 
забраните в ЗЗ BG0000191 ”Варненско-
Белославско езеро” за опазване на 
дивите птици.

X ДА/20/04.05.2018 не не не - не

ЗДОИД-
2359/11.04.2018

Инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти, процедирани на 
територията на следните защитени 
зони: за опазване на дивите птици - ЗЗ 
BG0000191 ”Варненско-Белославско 
езеро”, ЗЗ BG0002060 ”Галата”, ЗЗ 
BG0002039 ”Хърсовска река”, ЗЗ 
BG0002048 ”Суха река”, ЗЗ BG0002038 
”Провадийско-Роякско плато” и за 
опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна - ЗЗ 
BG000103 ”Галата”, ЗЗ BG000132 
”Побити камъни”, ЗЗ BG000569 
”Кардам”, ЗЗ BG000107 ”Суха река”, ЗЗ 
BG000104 ”Провадийско-Роякско плато”, 
ЗЗ BG000501 ”Голяма Камчия” и ЗЗ 
BG000106 ”Хърсовска река”, за периода 
от 2007г. до настоящият момент, 
съгласно наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна информация.

X ДА/21/04.05.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
2643/24.04.2018

Инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти, процедирани на 
територията на община Девня, 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 (вкл. ТЕЦ Девен) 
и „Агро Плант Инвест“ ЕООД – 
наименование на източника, височина и 
диаметър на изпускащото устройство, 
дебит и температура на отпадъчните 
газове и НДЕ.

X ДА/22/04.05.2018 не не не - не

ЗДОИД-
2694/25.04.2018

Случай на установяване на нелегален 
трафик, риболов и търговия на хайвер и 
рибни продукти от есетрови риби за 
периода 2015г.-2017г.

X - не не не - не

ЗДОИГ-
2911/08.05.2018

Данни за измерени концентрации на 
замърсители в атмосферния въздух от 
АИС „Добрич – ОУ Хан Аспарух“, „Девня - 
Изворите“, „Старо Оряхово-ЕС3“, 
„Чайка“ и „СОУ Ангел Кънчев“ за 
периода от 01.12.2017г. до 31.03.2018г.

X ДА/23/15.05.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
2925/09.05.2018

Документация, касаеща  инвестиционно 
предложение “Разработка и усвояване 
на газово находище “Спасово” в блок 
„Добрич”, включващо четири участъка: 
„Рогозина“, „Рогозина Изток“, 
„Чернооково“ и „Калина“” за проучване и 
добив на природен газ на територията 
на обл. Добрич

X - не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
2754/27.04.2018

Състояние на околната среда по 
компоненти и фактори на въздействие 
(атмосферен въздух, шум, отпадъчни 
води, почви, защитени територии и 
защитени зони) в община Генерал 
Тошево; Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или в 
процес на одобряване на територията 
на община Генерал Тошево, попадащи в 
ЗЗ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и 
фауна BG0000570 „Изворово-Краище“, 
BG0000569 “Кардам”, BG0000130 
„Крайморска Добруджа” и BG0000572 
“Росица-Лозница”, за периода от 2006г. 
до настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната система на 
РИОСВ-Варна информация.

X ДА/24/21.05.2018 не не не - не

ЗДОИД-
3315/23.05.2018

Протоколи от изпитване № 04-132/ 
15.03.2016г., № 04-0497/21.06. 2016г., № 
04-0758/10.09.2016г., № 04-
0973/10.11.2016г., № 11-0080/01.03. 
2016г., № 11-0294/22.06.2016г. ведно с 
протоколи за вземане на извадки от 
атмосферен въздух № 152/2016г., № 
548/2016г., № 852/2016г., № 1088/ 
2016г.; Протоколи от изпитване на водни 
проби №№ 04-0152/04.04. 2017г., 04-
0153/04.04.2017г., 04-0753/ 20.11.2017г., 
04-0754/20.11.2017г., 04-
0267/11.04.2018г., 04-0266/11.04. 2018г.

X ДА/25/30.05.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
3569/05.06.2018

Писмо изх. № 26-00-1471/5/18.04.2018г. 
на РИОСВ-Варна; Писма от „Еко сейф“ 
ООД с вх. №№ 26-00-
1471/14/02.05.2018г., 26-00-
1471/15/02.05.2018г., 26-00-
1471/16/02.05.2018г. ведно с инженерно-
геоложко проучване, 26-00-
1471/17/02.05.2018г; Декларация на 
възложителя за достоверност на 
данните; Възражение вх. № 26-00-
1471/19/0.05.2018г., ведно с 
пълномощно; Писмо изх. № 26-00-
1471/20/08.05.2018г. на РИОСВ-Варна; 
Писмо вх. № 26-00-1471/А3/14.05.2018г. 
от „Еко сейф“ ООД; Писмо вх. № 26-00-
1471/А4/15.05.2018г. от „Еко сейф“ ООД 
относно постъпила жалба; Писмо вх. № 
26-00-1471/А5/15.05.2018г. от общ. 

X ДА/26/08.06.2018 не не не - не

ЗДОИД-
3587/05.06.2018

Съществуващи и нови 
предприятия/съоръжения 
класифицирани с висок или нисък 
рисков потенциал по реда на глава 
седма, раздел I на ЗООС, които да 
попадат в обхвата на трасетата на 
газопроводите, съгласно приложения 
цифров носител.

X - не не не - не

ЗДОИД-
3758/11.06.2018

Инвестиционни предложение, планове, 
програми и проекти с постановени 
индивидуални административни актове, 
съгласно Глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и Глава 
втора от Закона за биологичното 
разнообразие на територията на 
община Аврен.

X ДА/27/22.06.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
3862/13.06.2018

Решение № 03-ДО-635-00/18.04.2017г. 
за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци на „Нас-Агро“ 
ЕООД; Становища на Областна 
дирекция „Земеделие“ – гр. Варна и 
Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ по проект за рекултивация на ПИ 
№ 10135.5013.41, в землището на кв. 
Галата, гр. Варна; Писмо с вх. № 
4554/2/15.10.2009г. на РИОСВ-Варна и 
становище изх. № 4554/1/25.09.2009 г. 
на РИОСВ-Варна.

X ДА/28/26.06.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
4075/21.06.2018

Поземлен имот № 10135.5214.19, 
находящ се в землището на м-ст «Малка 
Чайка», гр. Варна, дали попада в 
защитени територии и защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000.

X ДА/29/26.06.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
4076/21.06.2018

Поземлен имот № 10135.4044.43, 
находящ се в землището на м-ст 
«Налбанка», гр. Варна, дали попада в 
защитени територии и защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000.

X ДА/30/26.06.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
4483/06.07.2018

Поземлени имоти №№ 37099.61.31, 
37099.61.43, 37099.61.46, 37099.61.47,
37099.61.54, 37099.61.68, 37099,61.80,
37099.61.81, 37099.61.84 и 
37099.61.213, находящи се в землището 
на с. Кичево, общ. Аксаково, дали 
попадат в защитени зони от 
екологичната мрежа НАТУРА 2000.

X ДА/31/11.07.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
4502/09.07.2018

Поземлени имоти №№ 036007, 036008, 
036009, 036010, 036011, 036012,
036013, 036014, 036015, 036030,
036031, 036032, 036033, 036034,
036035, 036036, 036040, 036041,
035014, 035015, 035016 и 035017, 
находящи се в землището на гр. 
Дългопол, и Поземлени имоти №№ 
626013, 626014, 626016, 626023,
626024, 626018 и 626021, находящи се в 
землището на с. Цонево, общ. 
Дългопол, дали попадат в защитени 
зони от екологичната мрежа НАТУРА 
2000.

X ДА/32/11.07.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
5066/01.08.2018

Писмо с вх. № 04-00-3388/28.05.2018г. 
на РИОСВ-Варна и писмо изх. № 04-00-
3388/А1/04.06.2018г. на РИОСВ-Варна.

X ДА/33/07.08.2018 не не не - не

ЗДОИД-
4929/25.07.2018

Данни за измерените концентрации на 
ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в пунктовете за 
мониторинг на територията на РИОСВ-
Варна за периода от 2014 г. до 2017 г.; 
Собствени периодични измервания на 
емисиите на вредни вещества в 
атмосферния въздух от организирани 
неподвижни източници на територията 
на общ. Варна, ведно с протоколи, за 
периода от 2014г. до 2018г.; 
Неорганизирани източници и Регистър 
на всички обекти, подлежащи на 
контрол от РИОСВ-Варна на 
територията на община Варна, съгласно 
наличната в РИОСВ-Варна 
информация.

X ДА/34/08.08.2018 не не не - не

ЗДОИД-
5158/06.08.2018

Данни за измерените концентрации на 
ФПЧ10 в ПМ на територията на РИОСВ-
Варна; Средно дневни стойности в 
„Старо Оряхово-ЕСЗ“ за периода от 
2017г. до момента, съгласно наличната 
в РИОСВ-Варна информация.

X ДА/35/08.08.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
5621/28.08.2018

Уведомление за инвестиционно 
предложение, ведно с приложения; 
Писмо с изх. № 26-00-7425/3/09.02. 
2018г. на РИОСВ-Варна; Искане за 
преценяване на необходимостта от 
ОВОС, ведно с приложения; Писмо изх. 
№ 08-01-7425/5/19.03.2018г. на РИОСВ-
Варна; Писмо вх. № 08-01-
7425/6/23.03.2018г. на РИОСВ-Варна; 
Писмо до РЗИ-Варна с изх. № 08-01-
7425/7/27.03.2018г.; Писмо до възло 
жителя с изх. № 08-01-7425/8/28.03. 
2018г.; Становище на РЗИ-Варна вх. № 
08-01-7425/9/03.04.2018г.; Писма с вх. № 
08-01-7425/10/04.04.2018г. и № 08-01-
7425/11/13.04.2018г. на РИОСВ-Варна; 
Писма с изх. № 08-01-7425/12/ 
20.04.2018г. и № 08-01-7425/13/27.04. 
2018г. на РИОСВ-Варна; Писмо вх. № 08-
01-7425/А1/09.05.2018г., ведно с 
математическо моделиране; Възраже 
ние/жалба вх. № 08-01-7425/А2/15.05. 
2018г.; Писмо от общ. Девня, ведно с 
протокол от осигурения обществен 
достъп до информацията по 
приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата 
за ОВОС; Писмо до възложителя с изх. 
№ 08-01-7425/А5/25.05.2018г.; Отговор 
от възложителя с вх. № 08-01-

X ДА/36/10.09.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
2909/А1/11.09.20

18

Разяснение/тълкуване по предоставена 
информация

X - не не не - не

ЗДОИД-
6205/26.09.2018

Програма за изчисляване височината на 
комина на дестилерия с парен котел на 
нафта (PLUME).

X ДА/37/04.10.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИГ-
6141/21.09.2018

Констативни протоколи (описани в 
приемо-предавателен протокол № 38) 
от извършени проверки на обекти, 
находящи се на територията на с. 
Езерово, общ. Белослав за периода от 
01.01.2012г. до 12.08.2018г.

X ДА/38/12.10.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
6913/26.10.2018

Копия на Решение по оценка на 
въздействието върху околната среда № 
ВА-7/2018 г. за “одобряване” 
осъществяването на инвестиционно 
предложение „мобилна инсталация за 
термична преработка на отпадъци” в 
землището на гр. Девня, общ. Девня; 
Решение № ПИ - 2/2018 г. за допускане 
на предварително изпълнение на 
Решение по ОВОС № ВА-7/2018 г.; 
Протокол № 8/2018г. от заседание на 
ЕЕС към РИОСВ-Варна и Заявление за 
издаване на разрешение за извършване 
на дейности по изгаряне и съвместно 
изгаряне на отпадъци от „ВИ ПИ 
ЕКОСОЛЮШЪНС” ООД.

X ДА/39/06.11.2018 не не не - не

ЗДОИД-
7060/01.11.2018

Протокол от изпитване № 04-0876 от 
25.09.2018г. ведно с Протокол за 
вземане на извадки от атмосферен 
въздух № 896/20-25.09.2018г.

X ДА/40/07.11.2018 не не не - не

ЗДОИД-
7230/08.11.2018

Поземлени имоти №№ 031011, 031012, 
031014, 031015, 031018, 031019,
031020, 031021, 031022, 031023,
031024, 031025, 031026, 031027,
031028, 031029, 032015, 032016, 032018
и 032019, находящи се в землището на 
с. Рояк, общ. Дългопол, дали попадат в 
защитени зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000.

X ДА/41/16.11.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
7256/12.11.2018

Копие на Констативен протокол № 
007753/07.10.2018г. от извършена 
проверка на „Екоинвест Асетс“ АД, с. 
Езерово, общ. Белослав.

X ДА/42/16.11.2018 не не не - не



01.01.2012-30.06.2012

ЗДОИД-
6934/26.10.2018

Ветроенергийни паркове, процедира ни 
на територията на област Добрич и 
общините Каварна, Шабла и Балчик, за 
периода от 2003г. до настоящият 
момент (възложител, местополо жение, 
брой ВГ, № на постановено решение по 
преценяване на необ ходимостта от 
ОВОС и решение по ОВОС, изградени, в 
давност (не е изтекъл срока на 
валидност), съгласно наличната в 
деловодната система на РИОСВ-Варна 
информа ция; Доклад за мониторинг и 
Доклад за проучване на пролетната 
миграция на птиците, Доклад за 
проучване на местообитания и миграция 
на прилепи и Доклад за видов състав и 
динамика на числеността на 
зимуващите птици в района на с. 
Пролез и с. Горичане, общ. Шабла; 
Междинни резултати от проведените 
орнитологически проучвания през 

X ДА/43/16.11.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
7301/13.11.2018

Източници на емисии на вредни 
вещества в атмосферния въздух от 
„ТЕЦ Варна“ ЕАД– наименование на 
източника, височина и диаметър на 
изпускащото устройство, дебит и 
температура на отпадъчните газове, 
замърсители, вид гориво и НДЕ; Доклад 
за резултатите от собствени периодични 
измервания на шум, излъчван в 
околната среда от промишлени 
източници, Протокол от изпитване на 
шум № 485/12.09.2014г., Протокол № 
485/12.09.2014г. за проведени 
собствени измервания на нивата на шум 
и Легенда-приложение към техническо 
задание на „ТЕЦ Варна“ ЕАД.

X ДА/44/19.11.2018 не не не - не

ЗДОИГ-
7556/26.11.2018

Резултати от ЕО на Работен проект за 
търсене и проучване на суров нефт и 
природен газ в площ "Блок 1-11 
Вранино, разположена на територията 
на обл. Добрич.

X - - - - - -
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