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ЗДОИГ-
9006/29.01.2019

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. 

X ДА/1/01.02.2019 не не не - не -

ЗДОИГ-
9139/04.02.2019

Данни за измерени 
концентрации на замърсители 
(средночасови) в атмосферния 
въздух от АИС „Изворите“ за 
2018г. 

X ДА/2/06.02.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
9749/15.02.2019

Копие на протокол № 3/2019г., 
списък на присъстващите и 
аудио запис от проведено на 
15.02.2019г. заседание на 
Експертен екологичен съвет към 
РИОСВ-Варна. 

X ДА/3/22.02.2019 не не не - не -



ЗДОИД-
9581/13.02.2019

Договор от 11.05.2000г. между 
МОСВ и общ. Генерал Тошево; 
Договор между общ. Генерал 
Тошево и „Балбок 
Инженеринг“ АД; Паспорти на 
стоманобетонови контейнери за 
съхраняване и транспортиране 
на опасни отпадъци „Б-Б 
куб“ (12 бр.); Протоколи от 
1999г. на комисия назначена 
със Заповед на Областния 
управител гр. Добрич (11 бр.); 
Протокол № 2/09.05.2000г. за 
приемане на извършена работа; 
Становище на РИОСВ-Варна с 
изх. № 2990/28.12.1999г.; Писмо 
с вх. № 2154/14.05.2003г. на 
РИОСВ-Варна; Протокол от 
15.12.2003г.; Становище на 
РИОСВ-Варна с изх. № 
1260/19.05.2003г.; Писмо с вх. 
№ 5411/05.12.2003г. на РИОСВ-
Варна; Протоколи от: 
08.10.2018г., 28.09.2017г., 
12.10.2016г., 01.10.2015г. и 
08.10.2014г., на комисия 
назначена със Заповед на 
Областния управител гр. 
Добрич 

X ДА/4/26.02.2019 не не не - не -

ЗДОИГ-
9890/21.02.2019

Поземлен имот № 051004, 
находящ се в землището на с. 
Добри дол, общ. Аврен, дали 
попада в защитени територии и 
защитени зони от екологичната 
мрежа НАТУРА 2000. 

X ДА/5/26.02.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
9957/22.02.2019

План за изпълнение на 
дейности за възстановяване на 
приоритетно природно 
местообитание 62С0* „Понто-
Сарматски степи“ на 
територията на общ. Каварна и 
Заповед № РД-93/19.02.2018г. 
на министъра на околната 
среда и водите за 
утвърждаване на същия. 

X ДА/6/01.03.2019 не не не - не -



ЗДОИД-
9546/12.02.2019

Инвестиционни предложения и 
планове, заявени, одобрени или 
в процес на одобряване на 
територията на община 
Крушари, попадащи в ЗЗ 
BG0000107 „Суха река” и ЗЗ 
BG0002048 „Суха река”, за 
периода от 2006г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация; Промишлени 
източници на летливи 
органични съединения на 
територията на община 
Крушари.

X ДА/7/06.03.2019 не не не - не с удължен срок          
не се явява в 
срок от 30 дни 

ЗДОИГ-10190/ 
01.03.2019

Отчет за постъпилите 
заявления за достъп до 
обществена информация през 
2018г. 

X - не не не - не отговорено с 
писмо 

ЗДОИГ-9979/ 
22.02.2019

Изследвания върху продукти, 
вкл. хранителни и текстилни за 
наличие на ГМО за периода 
01.01.2015г. - 22.02.2019г. 

X - не не не - не препратено по 
компетентност 

до МЗХГ 

ЗДОИД-10299/ 
06.03.2019

Информация по Приложение № 
2 към чл. 6 от Наредбата за 
условията и реда за 
извършване на оценка на 
въздействието върху околната 
среда за ИП „Отглеждане и 
стимулиране на 
възпроизводството на морски 
червеи за риболов в 
акваторията на Белославско 
езеро“ . 

X - не не не - не отговорено с 
писмо 



ЗДОИГ-
10242/05.03.2019

Копие на уведомление вх. № 
26-00-4102/07.07.2016г., ведно с 
протокол № 8/21.04.2016г. и 
решение № 110 на Общински 
съвет Белослав, нотариален акт 
от 25.09.2015г. и скица на ПИ № 
27125.17.25; Копие на 
заявление вх. № 26-00-
4102/1/18.07.2016г., ведно с 
обяснителна записка за 
изработване на ПУП-ПРЗ; Копие 
на заявление вх. № 26-00-
4102/3/28.09.2016г., ведно с 
искане за преценяване на 
необходимостта от ЕО, ВиК 
схеми, предварително 
становище на „Енерго-Про 
мрежи“ АД, скица на ПИ № 
27125.17.25, становище на „ВиК 
– Варна“ ООД, протокол № 
8/21.04.2016г. и решение № 110 
на Общински съвет Белослав, 
обяснителна записка за ПУП-
ПЗ, схема за 
електроснабдяване, 
инвестиционен проект и 
обяснителна записка, 
удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност и 
застрахователна полица. 

X ДА/8/14.03.2019 не не не - не -



ЗДОИД-
10264/05.03.2019

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; 
Средно дневни стойности в АИС 
„Изворите“ за периода от 
01.01.2018г. до 31.12.2018г.; 
Доклад за резултатите от 
собствени периодични 
измервания на шум, излъчван в 
околната среда от промишлени 
източници -„Агро Плант 
Инвест“ ЕООД, ведно с 
приложение №1, протокол от 
изпитване на шум № 503/ 
28.06.2017г. и протокол № 
503/28.06.2017г. за проведени 
собствени измервания на 
нивата на шум; Доклад от 
проведени собствени 
периодични измервания на 
нивата на шум излъчван в 
околната среда от Завод за 
производство на азотни и 
фосфорни торове, стопанисван 
от „Агрополихим” АД, ведно с 
приложение №1, протокол 
№48/05.09.2017 г. за проведени 
контролни/собствени 
измервания на нивата на шум и 
протокол от изпитване № 
№48/05.09.2017 г.; Доклад за 
резултатите от собствени 
периодични измервания на шум, 
излъчван в околната среда от 
промишлени източници - 
"Солвей соди" АД – площадка 
ТЕЦ Девен, ведно с приложение 
№1, протокол от изпитване на 
шум № 614/ 18.07.2017г. и 
протокол № 614/18.07.2017г. за 
проведени собствени 
измервания на нивата на шум; 
Протокол № 77/24.02.2017г. за 
проведени собствени 
измервания на нивата на шум 

X ДА/9/18.03.2019 не не не - не -



на „Девня цимент“ АД, ведно с 
приложение №1 и протокол от 
изпитване на шум № 
77/24.02.2017г.; Доклад за 
резултатите от собствени 
периодични измервания на шум, 
излъчван в околната среда от 
промишлени източници - 
"Солвей соди" АД, ведно с 
протокол от изпитване на шум 
№ 814/ 26.09.2017г. и протокол 
№ 814/26.09.2017г. за 
проведени собствени 
измервания на нивата на шум; 
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. 

ЗДОИГ-
10914/27.03.2019

Годишен доклад за състоянието 
на околната среда през 2017г. 

X ДА/10/02.04.2019 не не не - не -

ЗДОИГ-
11024/29.03.2019

Писмо изх. № 05-09-
70/А1/29.05.2018г. на Басейнова 
дирекция „Черноморски 
район“ и писмо изх. № БХ-
776/06.06.2018г. на Областна 
дирекция по безопасност на 
храните – гр. Варна. 

X ДА/11/04.04.2019 не не не - не -

ЗДОИГ-
11062/29.03.2019

Възражение с вх. № 26-00-
9137/А3/11.03.2019г. на РИОСВ-
Варна. 

X ДА/12/04.04.2019 не не не - не -



ЗДОИД-
10584/15.03.2019

Писмо изх. № 11/21.01.2019г. на 
Обект „Шабла“ при МС; Писмо 
на Община Шабла, вх. № 08-01-
8820/22.01.2019г. на РИОСВ-
Варна; Писмо изх. № 08-01-
8820/А1/01.02.2019г. на РИОСВ-
Варна; Копие на КП № 
009232/25.01.2019г. на РИОСВ-
Варна; Копие на КП № 
009522/13.03.2019г. на РИОСВ-
Варна; Копие на КП № 
009523/13.03.2019г. на РИОСВ-
Варна; Проведени източвания 
на езерните води в ЗМ 
“Шабленско езеро” и ЗМ 
„Дуранкулашко езеро“. 

X ДА/13/05.04.2019 не не не - не с удължен срок 

ЗДОИД-
11222/03.04.2019

Писмо изх. № 08-01-
4569/1/31.07.2017г. на РИОСВ-
Варна за съгласуване 
експериментално ползване на 
многофункционална самоходна 
машина за косене на тръстика в 
ЗМ „Шабленско езеро“; Писма 
от Община Шабла с вх. № 08-
01-4569/2/10.08.2017г. и вх. № 
08-01-4569/25.07.2017г. на 
РИОСВ-Варна. 

X ДА/14/09.04.2019 не не не - не не се явява в 
срок от 30 дни 

ЗДОИД-
11404/09.04.2019

Поземлени имоти №№ 015105, 
015106, 015107, 015108, 015109,
015110, 015111, 015112, 015113,
015115, 015117, 015119,
015120, 015121, 015122, 015124,
015125, 015126, 015127, 015144,
015145, 015146, 015147, 015168,
015169, 015170, 015171, 015176,
015180, 015185, 015186, 015187,
015188 и 015189, находящи се в 
землището на с. Цонево, общ. 
Дългопол, дали попадат в 
защитени територии и защитени 
зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000.

X ДА/15/11.04.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
229/16.04.2019

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

X ДА/16/19.04.2019 не не не - не -



ЗДОИГ-
328/18.04.2019

Поземлен имот № 
05009.511.501, находящ се в 
землището на с. Божурец, общ. 
Каварна, дали попада в 
защитени територии и защитени 
зони от екологичната мрежа 
НАТУРА 2000. 

X ДА/17/23.04.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
532/30.04.2019

Проект на Общ устройствен 
план на Община Девня. 

X ДА/18/14.05.2019 не не не - не не се явява в 
срок от 30 дни 

ЗДОИГ-
887/15.05.2019

Информация предоставена на 
възложителя „Русгеоком 
БГ“ ЕАД с решение № 
31/13.05.2015г. за предоставяне 
на достъп до обществена 
информация. 

X ДА/19/21.05.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
946/16.05.2019

Становище на Изпълнителна 
агенция „Морска 
администрация“ – дирекция 
Варна по ДОВОС на ИП за 
доизграждане на „Пристанище 
за обществен транспорт с 
регионално значение за горива 
– Варна“ с възложител 
„Газтрейд“ АД.

X ДА/20/21.05.2019 не не не - не -

ЗДОИГ-
1118/23.05.2019

Регистрирани изхвърлени тела 
на делфини на територията на 
РИОСВ-Варна през 2018г. 
(местоположение, дата, вид, 
дължина, заседнал жив или 
мъртъв-степен на разлагане, 
причина за смъртта, следи от 
човешка намеса). 

X ДА/21/27.05.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
1052/20.05.2019

Депа за отпадъци, източници на 
замърсяване с твърди отпадъци 
и сметища на територията на 
РИОСВ-Варна. 

X ДА/22/12.06.2019 не не не - не с удължен срок 



ЗДОИД-
1455/05.06.2019

Инвестиционни предложения, 
планове, програми и проекти, 
процедирани на територията на 
защитена зона BG0000106 
„Хърсовска река” за опазване на 
природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, за 
периода от 2007г. до 
настоящият момент, съгласно 
наличната в деловодната 
система на РИОСВ-Варна 
информация. 

X ДА/23/13.06.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
1756/14.06.2019

Протоколи за извършени 
собствени измервания на 
вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от 
неподвижни източници, ведно с 
Протоколи oт изпитване на 
вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от 
неподвижни източниции и 
Доклад за резултатите от 
собствени периодични 
измервания на емисиите на 
вредни вещества в 
атмосферния въздух от 
организирани неподвижни 
източници на “Старт” АД и 
„КСЕЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 
Средно дневни стойности от 
АИС «Добрич-ОУ Хан Аспарух» 
за периода 01.01.2018г. до 
31.12.2018г. 

X ДА/24/27.06.2019 не не не - не -

ЗДОИД-
1991/24.06.2019

Източници на замърсяване с 
твърди отпадъци и сметища на 
територията на РИОСВ-Варна. 

X - не не не - не отговорено с 
писмо 

ЗДОИГ-
1966/21.06.2019

Регистрирани изхвърлени тела 
на делфини на територията на 
РИОСВ-Варна през 2014г.  

X

ЗДОИД-
2116/27.06.2019

Планове за управление на ЗМ 
"Дуранкулашко езеро", ЗМ 
"Шабленско езеро", ЗЗ 
„Дуранкулашко езеро“ за 
опазване на дивите птици и ЗЗ 
"Езеро Дуранкулак" за опазване 
на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна.

X



ЗДОИГ-
2145/28.06.2019

Доклад и 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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