РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРЖДАВАМ,
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

СПИСЪК
НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
ЗА 2016г.
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.01.2016г. до 31.03.2016г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
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Заповед № РД - 0004/04.01.2016г. – на основание чл.9а, ал.1, т. 2 от Закона за държавния
служител и във връзка с § 13 от Допълнителна разпоредба от Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител /обн. ДВ. бр.108 от 19 декември 2008г./ определяне на длъжности по служебно правоотношение за хора с трайни увреждания при
спазване на чл.9а, ал.1, т. 2 от ЗДСл. – в администрация с обща численост на персонала от
26 до 50 души/ - 1 бр.;
Заповед № РД – 0005/04.01.2016г. – на основание чл.15, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър
и във връзка с писмо № 02.19-30/11.12.2015г. на Министерски съвет – определяна на
длъжностни лица за вписване и контролиране на данните в Административния регистър;
Заповед № РД 0018/12.01.2016г. – относно участие на специалисти от РИОСВ Плевен в
40-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици във връзка с
писмо на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (изх. №
91-00-24/05.01.2016г. на ИАОС, вх.№ 127/11.01.2016г. на РИОСВ Плевен) – определяне на
длъжностни лица, участващи в среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви
птици на територията на РИОСВ Плевен в периода от 15-ти до 17-ти януари 2016г.
включително /петък, събота и неделя/.
Заповед № РД 0022/15.01.2016г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://riew-pleven.eu/
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org
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приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г., изм. и доп., бр. 19/13.03.2015г.) и във
връзка с писмо изх. № 05-08-105/06.01.2016г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице,
което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №
658/04.01.2016г. на МОСВ;
Заповед № РД 0023/15.01.2016г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г., изм. и доп., бр. 19/13.03.2015г.) и във
връзка с писмо изх. № 05-08-105/06.01.2016г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице,
което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №
657/04.01.2016г. на МОСВ;
Заповед № РД 0024/18.01.2016г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 и чл.18, ал.2 от
Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и
водите и във връзка със заповед № РД – 853/22.12.2015г. на МОСВ – при изпълнение на
служебните си задължения служители РИОСВ Плевен с контролни и охранителни
функции да се легитимират със служебни карти, издадени от МОСВ;
Заповед № РД 0033/26.01.2016г. – на основание чл.7, т.1, т.3 и т.16 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с изпълнение на предложенията,
съдържащи се в доклад с изх.№ С-132/18.12.2015г., одобрен от министъра на околната
среда и водите;
Заповед № РД 0051/29.01.2016г. – на основание чл.148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Берлина – М“ ЕООД, площадка с.
Орешак, общ. Троян;
Заповед № РД 0059/04.02.2016г. – на основание чл.7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД-123/14.02.2013г. на
Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на контрола върху
компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат – водене на
електронен регистър „Контрол на предписанията“ и поддържане досиета и електронни
досиета на комплексните проверки по реда, определен в „Процедура за реда и начина за
извършване на контролна дейност от експертите на РИОСВ Плевен“;
Заповед № РД 0060/04.02.2016г. - на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл.15,
ал. 2 и чл.16а, ал.1, изречение второ от Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ) , и Заповед № РД-55/27.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите, с цел
подобряване дейността на служителите отговарящи за прилагането на ЗЗОИ в РИОСВ
Плевен – определяне на длъжностни лица, които да поддържат регистри на постъпилите
писмени заявления и устни запитвания по смисъла на чл.24, ал.1 от ЗДОИ;
Заповед № РД 0065/04.02.2016г. – на основание чл.9, ал. 2, т.3 от Наредба № 8121-з-647
от 01 октомври 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите за забранените места за пушене и използване на открит огън и чл. 56 от
Закона за здравето;
Заповед № РД 0083/19.02.2016г. – на основание чл.10, ал. 5 от Закона за лечебните
растения и заповед № РД-88/2001г. на МОСВ и във връзка с подадени в РИОСВ Плевен
заявления от билкозаготвители – назначаване на комисия за разпределяне на количествата
билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени за
региона на РИОСВ Плевен със заповед № РД – 77/09.02.2016г. на МОСВ – 26.02.2016г. от
10,30 часа в сградата на РИОСВ Плевен;
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Заповед № РД 0091/22.02.2016г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Николай Близнашки 75” ЕООД,
площадка в с. Бреница, община Кнежа;
Заповед № РД 0093/23.02.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с чл.69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от
Закона за управление на отпадъците – определяне на отговорно длъжностно лице за
изискване от НАП по електронен път на удостоверение за наличие или липса на
задължения по чл.87 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс;
Заповед № РД 0095/25.02.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Четпром“ ЕООД, гр. Тетевен;
Заповед № РД 0096/25.02.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ЯНА“ АД – завод Плевен;
Заповед № РД 0097/26.02.2016г. – на основание чл.10, ал.5 от Закона за лечебните
растения, зап.№ РД-88/2001г. на МОСВ, зап. № РД-77/09.02.2016г. на МОСВ и въз основа
на протокол от 26.02.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 0083/19.02.2016г.
на Директора на РИОСВ Плевен – разпределение на цвят лечебна иглика (получаван от
естествени находища на лечебна иглика – лечебно растение под специален режим на
опазване и ползване) за региона на РИОСВ Плевен за 2016г., между билкозаготвителите;
Заповед № РД 0102/26.02.2016г. – на основание чл.13, ал.3 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор – номенклатура на делата със срокове за
съхраняване /Вариант № 3/ на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен;
Заповед № РД 0103/02.03.2016г. – на основание чл.7, т. 1 от Правилника за устройството
и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите – определяне на
месечен лимит на мобилни служебни телефони към M tel, съгласно сключен договор № Д30-115/18.09.2014г. между МОСВ и M tel;
Заповед № РД 0104/02.03.2016г. – на основание чл.40, ал.1 от Закона за държавния
служител и чл.27, чл.28 от Наредбата за служебното положение на държавните служители;
Заповед № РД 0105/02.03.2016г. – на основание чл. 296, ал.1 от Кодекса на труда и чл.6,
ал.2 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло;
Заповед № РД 0107/02.03.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „АВИС“ ЕООД, гъсокланица с. Йоглав;
Заповед № РД 0112/08.03.2016г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД-0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по
изпълнение на условията в комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. на оператор
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД;
Заповед № РД 0113/08.03.2016г. – на основание чл.113, чл. 117, чл. 119 и чл. 120 от
Закона за управление на отпадъците – оправомощаване на служебни лица относно
упражняване контрол за спазване изискванията за третиране на отпадъци и на условията
по разрешението, съответно по регистрационния документ;
Заповед № РД 0114/08.03.2016г. – на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и чл.37, ал.1, буква „б“ от Закона за административните нарушения и
наказания във връзка с чл.113, ал.1 от ЗУО, както и чл. 157, ал.1, ал.2 и ал.5, чл.158 и
чл.159 от ЗУО – оправомощаване на служебни лица с правомощия да установяват с актове
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нарушения по чл. 133 – 138, чл. 140-150, чл.151, ал.1-4 и чл.152-156 от Закона за
управление на отпадъците;
Заповед № РД 0129/11.03.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Топлофикация – ПЛЕВЕН“ ЕАД, гр.
Плевен;
Заповед № РД 0130/14.03.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Четпром“ ЕООД, гр. Тетевен;
Заповед № РД 0131/14.03.2016г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл.
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за
осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС
№ 42-ПР/2011г., издадено от МОСВ за инвестиционно предложение „Изменения на
външната инфраструктура на „Регионална система за управление на отпадъците в регион
Левски (Никопол) , общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов
и Павликени, област Велико Търново;
Заповед № РД 0132/14.03.2016г. - на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл.
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за
осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС
№ 5-2/2011г., издадено от МОСВ за инвестиционно предложение „Изграждане на
регионална система за управление на отпадъците в регион Левски“, общини Никопол,
Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново;
Заповед № РД 0179/24.03.2016г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г., изм. и доп., бр. 19/13.03.2015г.) и във
връзка с писмо изх. № 05-08-1470/18.03.2016г. на МОСВ – определяне на длъжностно
лице, което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в
разрешително № 672/17.03.2016г. на МОСВ;
Заповед № РД 0180/28.03.2016г. – на основание сигнал с вх. № ОИК 3-14/14.03.2016г.,
подаден от Станислав Атанасов Павлов и Адриян Станиславов Павлов, гр. Плевен и
констативен протокол № БР-ХП-05/21.03.2016г. на РИОСВ Плевен, и на основание чл.
122, ал.2, т.4 във връзка с чл. 121 и чл.123 от Закона за биологичното разнообразие –
предписание за предотвратяване на административно нарушение (ПАМ) по Закона за
биологичното разнообразие и на вредните последици от него, както и с цел опазване на
защитено вековно дърво от вида Бяла черница;
Заповед № РД 0189/31.03.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Софарма“ АД, с. Врабево, област Ловеч;
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Заповед № РД 0320/03.06.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал. 1 от Закова
за управление на отпадъците, във връзка с чл.42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и приетият с Решение 831 на
Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на отпадъците и
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.04.2016г. до 30.06.2016г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
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Заповед № РД 0198/04.04.2016г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г., изм. и доп., бр. 19/13.03.2015г.) и във
връзка с писмо изх. № НСЗП – 64/29.03.2016г. на МОСВ – определяне на длъжностно
лице, което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в
разрешително № 674/24.03.2016г. на МОСВ;
Заповед № РД 0200/06.04.2016г. – на основание чл.128, т. 2 и т. 3 и чл. 129, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 42, ал.1, т. 3 от Наредба № 6
от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал. 2
от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с
Решение 831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на
отпадъците 2014г. – 2020г. – да бъде преустановена експлоатацията на общинско депо за
неопасни отпадъци Червен бряг, считано от 05 май 2016г.;
Заповед № РД 0201/06.04.2016г. – на основание чл.128, т. 2 и т. 3 и чл. 129, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 42, ал.1, т. 3 от Наредба № 6
от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал. 2
от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с
Решение 831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на
отпадъците 2014г. – 2020г. – да бъде преустановена експлоатацията на общинско депо за
неопасни отпадъци Тетевен, считано т 05 май 2016г.;
Заповед № РД 0202/06.04.2016г. – на основание чл.128, т. 2 и т. 3 и чл. 129, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 42, ал.1, т. 3 от Наредба № 6
от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал. 2
от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с
Решение 831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на
отпадъците 2014г. – 2020г. – да бъде преустановена експлоатацията на общинско депо за
неопасни отпадъци Луковит, считано т 05 май 2016г.;
Заповед № РД 0203/06.04.2016г. – на основание чл.128, т. 2 и т. 3 и чл. 129, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 42, ал.1, т. 3 от Наредба № 6
от 27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал. 2
от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с
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Решение 831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на
отпадъците 2014г. – 2020г. – да бъде преустановена експлоатацията на общинско депо за
неопасни отпадъци Ябланица, считано т 05 май 2016г.;
Заповед № РД 0206/08.04.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „БГ Пелетс“ ООД, в с. Калейца, община
Троян;
Заповед № РД 0189/31.03.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Обнова“, с. Черни Осъм;
Заповед № РД 0210/11.04.2016г. – на основание чл.10а, във връзка с чл.10 от Закона за
държавния служител и чл.13, ал. 1 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители – откриване на конкурсна процедура;
Заповед № РД 0211/11.04.2016г. – на основание чл.10б, ал. 2 от Закона за държавния
служител, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители – определяне на конкурсна комисия;
Заповед № РД 0218/12.04.2016г. – на основание чл. 158, т. 4, чл. 159 и чл. 160 от Закона за
опазване на околната среда и във връзка с писмо на изпълнителния директор на
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД, изх. № 1116/11.04.2016г., заведено в РИОСВ Плевен с вх.
№2331/12.04.2016г. и констативен протокол от проведена комплексна проверка от
експерти на РИОСВ Плевен, № КПКД-09 от 23.03.2016г. – да се приложи превантивна
принудителна административна мярка (ПАМ) за временно ограничаване дейността на
оператора на Инсталация за производство на топлинна енергия, намираща се на адрес: гр.
Плевен, Западна индустриална зона № 128, стопанисвана от „Топлофикация – Плевен“
ЕАД;
Заповед № РД 0223/13.04.2016г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по
изпълнението на условията в комплексно разрешително № 306-Н0/2008г. на оператора
„Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен;
Заповед № РД 0224/13.04.2016г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Боряна“ АД, гр. Червен бряг;
Заповед № РД 0228/15.04.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „БИО ЕНЕРДЖИ“ ООД, в с. Калейца,
община Троян;
Заповед № РД 0237/19.04.2016г. – на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и във връзка с т.
30 от ДДС №8 от 20.07.2015г. на Министъра на финансите, относно актуализирана
функционалност на „Регистър на бюджетните организации“ в СЕБРА и писмо с изх. № 0508-1946 от 11.04.2016г. на МОСВ;
Заповед № РД 0249/25.04.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 10, ал.2 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор и Заповед № РД-2015/18.04.2016г. – определяне на длъжностни
лица, които да подават необходимата информация за РИОСВ Плевен в дирекция
„Вътрешен
одит“,
във
връзка
с
поддържането
на
„Регистър
на
препоръките/предписанията, дадени от външни за МОСВ контролни органи“;
Заповед № РД 0250/26.04.2016г. – относно: прилагането на глава VІІ, Раздел І
„Предотвратяване на големи аварии“ - на основание чл. 158, т. 4 във връзка с чл.159,
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ал.2, ал.3 и чл.160, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и подадено уведомление
от „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр. Ловеч уведомление по чл.103, ал.5, т.4 от ЗООС
постъпило с вх.№ към УК-108/11.04.2016г. в МОСВ за преустановяване на дейност в
„Петролна база Плевен“, гр. Плевен и искане отмяна на разрешително за експлоатация №
15/2006г. по чл.104, ал. 1 от ЗООС, изменено с решение № 01-15/2010г. на предприятие с
висок рисков потенциал „Петролна база Плевен“, гр. Плевен – да се приложи
принудителна административна мярка (ПАМ) , с цел предотвратяване на
административно нарушение;
Заповед № РД 0251/28.04.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „БАЛКАН ПАРКЕТ“ ООД в с. Българене,
община Ловеч;
Заповед № РД 0252/28.04.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Скалар Еко“, ЕООД, площадка в гр.
Левски, община Левски;
Заповед № РД 0256/03.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Марица олио“ АД, с. Ясен, област
Плевен;
Заповед № РД 0257/03.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Норд БГ“ ЕООД, площадка гр.
Плевен;
Заповед № РД 0258/03.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Балканфарма – Троян“ АД, гр. Троян;
Заповед № РД 0259/03.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „МАРК – Ц- Цветан Василев – Кунка
Иванова“, площадка в гр. Тетевен;
Заповед № РД 0260/03.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „КОСТОВ МЕГА МЕТАЛС“ ЕООД,
площадка в с. Златна Панега, община Ябланица;
Заповед № РД 0266/09.05.2016г. - - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. но Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен - определяне на екип от експерти за осъществяване контрол по
изпълнение на условията в КР № 174-Н0/2007г. (изменено с Решение № 174-Н0-И1А0/2015г., актуализирано с Решение № 174-Н0-И1-А1/2015г.), с оператор „Пилигрим ГМ“
ЕООД;
Заповед № РД 0267/09.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Ракита – Р“ ЕООД,
Млекопреработвателно предприятие, с. Лесидрен;
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Заповед № РД 0268/09.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Велде България“ АД, гр. Троян;
Заповед № РД 0272/10.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Балкан“ АД, площадка гр. Ловеч;
Заповед № РД 0273/10.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Палмекс – 03“ ЕООД, гр. Червен бряг;
Заповед № РД 0286/16.05.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и с цел осъществяване на контрол във връзка с
изпълнението на условията от Комплексно разрешително № 440-Н1/2015г., издадено на
„Полихим – СС“ ЕООД, за площадката, находяща се в гр. Луковит, Северозападна
промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139, област Ловеч, както и за установяване на
нарушения – определяне на екип от експерти, които при необходимост да извършват
извънредни проверки в извънработно време на площадката на „Полихим – СС“ ЕООД,
находяща се в гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139;
Заповед № РД 0290/16.05.2016г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД- 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен - определяне на екип от експерти за осъществяване
контрол по изпълнение на условията в КР № 444-Н0/2012г. с оператор „Петокладенци“
ООД;
Заповед № РД 0298/18.05.2016г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г., изм. и доп., бр. 19/13.03.2015г.) и във
връзка с писмо на МОСВ с вх. № 3047/16.05.2016г. на РИОСВ Плевен – определяне на
длъжностно лице, което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени
в разрешително № 667/14.05.2016г. на МОСВ;
Заповед № РД 0304/26.05.2016г. - на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД- 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен - определяне на екип от експерти за осъществяване
контрол по изпълнение на условията в КР № 83-Н1/2008г. с оператор „Винербергер“
ЕООД, гр. Луковит, област Ловеч;
Заповед № РД 0310/30.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „БОНМИКС“ ЕООД, гр. Ловеч;
Заповед № РД 0311/30.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ФУРАЖНИ ХРАНИ“ ООД в гр. Ловеч;
Заповед № РД 0311/30.05.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Сартен България“;
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Заповед № РД 0314/01.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с
чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за осъществяване на контрол върху изпълнението на условия в Решение по
ОВОС № 2-1/2011г., издадено от МОСВ за ИП „реконструкция на съществуваща поточна
линия и монтаж на нова машина за производство на хартии тип „тишу“ в „Джи Еф Еф“
АД, гр. Никопол;
Заповед № РД 0318/01.06.2016г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във
връзка с организираната на 04.06.2016г. национална кампания „Да изчистим България
заедно!“ – организиране на работна група по почистване на територията на община Долна
Митрополия – защитена местност „Коридорите“, землище на с. Биволаре, община Долна
Митрополия;
Заповед № РД 0319/02.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с
чл. 100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условия в Решение
по ОВОС № 39-ПР/2010г., издадено от МОСВ за ИП „Частично изграждане на
канализационна мрежа и ПСОВ и рехалибитация на съществуваща водопроводна мрежа
на гр. Белене“, в ПИ № 03366.128.1, гр. Белене, с възложител община Белене;
Заповед № РД 0320/03.06.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г., за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, §4, ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и приетият с Решение 831 на
Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на отпадъците 20142020г. – включване на община Никопол в Регионална система за управление на
отпадъците за регион Левски (Никопол);
Заповед № РД 0321/03.06.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г., за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, §4, ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и приетият с Решение 831 на
Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на отпадъците 20142020г. – включване на община Белене в Регионална система за управление на отпадъците
за регион Левски (Никопол);
Заповед № РД 0322/03.06.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г., за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, §4, ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и приетият с Решение 831 на
Министерски съвет от 22.12.2014г. Национален план за управление на отпадъците 20142020г. – включване на община Левски в Регионална система за управление на отпадъците
за регион Левски (Никопол);
Заповед № РД 0323/03.06.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на община Тетевен, ПСОВ с. Гложене;
Заповед № РД 0324/03.06.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на община Тетевен, ПСОВ с. Глогово;
Заповед № РД 0325/03.06.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
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компонентите и факторите на околната среда на „Маргет 2013“ ЕООД, ферма за патици с.
Йоглав, община Ловеч;
Заповед № РД 00332/08.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с
чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № 33/2010г., издадено от РИОСВ Плевен, за ИП „Завод за производство на автомобили“, с.
Баховица, община Ловеч;
Заповед № РД 00333/08.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с
чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ПН
2-2/2009г. за ИП „добив на инертни материали от динамичните запаси на р. Искър“ в
местността Пладнището;
Заповед № РД 00334/08.06.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от закона за опазване
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „НОВИЛЕС“ ООД, в гр. Троян, кв.
„Ливадето“;
Заповед № РД 0340/13.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка с чл.
100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС №
ПН 37 ПР/2012г., издадено от РИОСВ Плевен за ИП „Модернизиране на кланица за
водоплаващи птици и създаване на нови мощности с цел производство на нови продукти
за пазара“, находяща се в ПИ с идентификатор 34093.113.11, с. Йоглав, област Ловеч;
Заповед № РД 0345/14.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка с чл.
100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда - определяне на екип от
експерти за осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № 9-4/2011г., издадено от МОСВ за ИП „Изграждане на регионален
център за управление на отпадъците с регионално депо за битови отпадъци на
територията на община Луковит, Ябланица и Тетевен – област Ловеч, община Червен бряг
– Област Плевен, община Роман – област Враца“ на площадка № 14 в землището на гр.
Луковит и изграждане на претоварна станция в ПИ №104008, местността „Байнов поток“,
землището на с. Гложене, община Тетевен;
Заповед № РД 0348/16.06.2016г. – на основание чл.27, ал. 10 от Наредба № 7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ., бр. 111 от 27.12.2013г.),
във връзка с чл.27, ал.1, т.1 и ал.5 от същата Наредба и заявление с вх. № 3240/30.05.2016г.
на община Белене – разрешение за намаляване на дължимите отчисления по чл.20, ал.1,
т.1, буква „г“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, от
община Белене, област Плевен, с 50 на сто от отчетната 2016г. и определяне в размер на
18 лв./тон депониран отпадък на регионалното депо за неопасни отпадъци в регион
Левски (Никопол);
Заповед № РД 0349/16.06.2016г. – на основание чл.27, ал. 10 от Наредба № 7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ., бр. 111 от 27.12.2013г.),
във връзка с чл.27, ал.1, т.1 и ал.5 от същата Наредба и заявление с вх. № 3294/31.05.2016г.
от община Левски, област Плевен – разрешение за намаляване на дължимите отчисления
по чл.20, ал.1, т.1, буква „г“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, от община Левски, област Плевен, с 50 на сто от отчетната
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2016г. и определяне в размер на 18 лв./тон депониран отпадък на регионалното депо за
неопасни отпадъци в регион Левски (Никопол);
Заповед № РД 0350/16.06.2016г. – на основание чл.27, ал. 10 от Наредба № 7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ., бр. 111 от 27.12.2013г.),
във връзка с чл.27, ал.1, т.1 и ал.5 от същата Наредба и заявление с вх. № 3279/31.05.2016г.
от община Никопол – разрешение за намаляване на дължимите отчисления по чл.20, ал.1,
т.1, буква „г“ от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, от
община Левски, област Плевен, с 50 на сто от отчетната 2016г. и определяне в размер на
18 лв./тон депониран отпадък на регионалното депо за неопасни отпадъци в регион
Левски (Никопол);
Заповед № РД 0351/16.06.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Ово – Бул“ ЕООД, площадка гр. Искър;
Заповед № РД 0352/16.06.2016г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен- определяне на екип от експерти за осъществяване на
контрол по изпълнение на условията в КР № 440-Н1/2015г. с оператор „Полихим – СС“
ЕООД, гр. София;
Заповед № РД 0353/16.06.2016г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен- определяне на екип от експерти за осъществяване на
контрол по изпълнение на условията в КР № 246-Н0/2008г. с оператор „Българска
Петролна Рафинерия“ ЕООД, гр. София;
Заповед № РД 0356/16.06.2016г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен- определяне на екип от експерти за осъществяване на
контрол по изпълнение на условията в КР № 140-Н1/2009г. с оператор „Славяна“ Ад, гр.
Славяново;
Заповед № РД 0364/21.06.2016г. – на основание Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с
чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 1-ПР/2011г., за ИП
„Изграждане на инсталация за компостиране и Център за предаване на отпадъци на
площадката на Регионален център за третиране на отпадъци в регион Плевен – за
общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци,
издадено от МОСВ с възложител община Плевен;
Заповед № РД 0357/16.06.2016г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал.3 от Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр. 21 от 10.03.2006г.) и
във връзка с указания на МОСВ за действия на РИОСВ при участие в държавни
приемателни комисии и установяване на единен подход при осъществяване на
контролната дейност по Закона за управление на отпадъците в областта на масово
разпространени отпадъци – утвърждаване на „Процедура за реда и начина за извършване
на контролна дейност от експерти на РИОСВ Плевен“ – Вариант № 6;
Заповед № РД 0358/16.06.2016г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал.3 от Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр. 21 от 10.03.2006г.) и
във връзка с указания на МОСВ за действия на РИОСВ при участие в държавни
приемателни комисии и установяване на единен подход при осъществяване на
контролната дейност по Закона за управление на отпадъците в областта на масово
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разпространени отпадъци – утвърждаване на „Процедура за заверка на отчетни книги“ –
Вариант № 4;
Заповед № РД 0365/24.06.2016г. – на основание чл. 11, ал.1 от Правилника за функциите,
задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ ), (приет на Колегиум на МОСВ на 28.05.2013г.,
утвърден със Заповед № РД-467/28.05.2013г. на Министъра на околната среда и водите), и
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава
на експертните екологични съвети към РИОСВ (приет на Колегиум на МОСВ на
09.03.2015г., утвърден със Заповед № РД – 223/06.04.2015г. на Министъра на околната
среда и водите – назначение на експертен екологичен съвет (ЕЕС) към Регионална
инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен – 05.07.2016г. от 11,00 часа при дневен
ред: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „Реконструкция
и модернизация на съществуваща птицеферма в село Обнова“, в землището на с. Обнова,
община Левски, област Плевен, с възложител: ЕТ „Боко – Боряна Костадинова“ ЕИК
203469624;
Заповед № РД 0372/27.06.2016г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД- 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в КР № 282-Н0/2008г. с оператор община Ловеч;
Заповед № РД 0380/29.06.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, ГПСОВ с.
Божурица;
Заповед № РД 0381/29.06.2016г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на
контрол по изпълнение на условията в КР № 430-Н1/2014г. с оператор „Джи Еф Еф“ АД;

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.07.2016г. до 30.09.2016г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

97.

98.

99.

Заповед № РД 0382/04.07.2016г. – на основание чл. 11, ал.1 от Правилника за функциите,
задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ ), (приет на Колегиум на МОСВ на 28.05.2013г.,
утвърден със Заповед № РД-467/28.05.2013г. на Министъра на околната среда и водите), и
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава
на експертните екологични съвети към РИОСВ (приет на Колегиум на МОСВ на
09.03.2015г., утвърден със Заповед № РД – 223/06.04.2015г. на Министъра на околната
среда и водите – изменение на Заповед № РД 0364/24.06.2016г. за назначаване на
Експертен екологичен съвет (ЕЕС) към Регионална инспекция по околната среда и водите.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД 0364/24.06.2016г.;
Заповед № РД 0383/04.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „МУЛТИИМПЕКС“ ЕООД, гр. Троян;
Заповед № РД 0393/06.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ХЕС – 2014“ ЕООД;
100. Заповед № 0394/06.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „КАМ“ ООД;
101. Заповед № РД 0396/06.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на МБАЛ Кнежа ЕООД;
102. Заповед № РД 0401/07.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Пламси“ ООД, площадка за дейности с
отпадъци в гр. Белене;
103. Заповед № РД 0402/08.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ВЕКО „ ЕООД, гр. Троян;
104. Заповед № РД 0403/11.07.2016г. – на основание чл. 3 във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор и във връзка с чл.7, ал. 1 от
правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и
водите – въвеждане на „Приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС за
уведомления за инвестиционни предложения“ – Вариант № 4 (2016г.)]
105. Заповед № РД 0407/11.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на ПСОВ Червен бряг;
106. Заповед № РД 0410/11.07.2016г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 87/2005г. с оператор „Тера“ АД,
гр. Червен бряг;
107. Заповед № РД 0414/12.07.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и във връзка с
писмо с изх. № 05-08-3179/07.07.2016г. на МОСВ – във връзка с навременно въвеждане на
счетоводна информация в прилагания специализиран продукт АС 2012 на фирма „Алгос“
ООД в МОСВ;
108. Заповед № РД 0417/13.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Олива“ Ад, гр. Кнежа;
109. Заповед № РД 0421/18.07.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Кондов Екопродукция“ ЕООД,
млекопреработвателно предприятие с. Старо село;
110. Заповед № РД 0424/19.07.2016г. – на основание чл. 11, ал.1 от Правилника за функциите,
задачите и състава на експертните екологични съвет (ЕЕС) към Регионалните инспекции
по околната среда и водите и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
функциите, задачите и състава на ЕЕС – определяне на състав на експертен екологичен
състав към РИОСВ Плевен – доклад по екологична оценка за „Общ устройствен план на
община Кнежа“ с възложител община Кнежа;

111. Заповед № РД 0453/01.08.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Дочо Ковачев“, с. Шипково, община
Троян;
112. Заповед № РД 0454/01.08.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл.19,
ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл.20, ал.6 от Наредба за вида ,
размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната
среда над допустимите норми и ограничения и утвърдена от МОСВ Инструкция за
определяне разстоянието на разпространение на неприятни миризми – определяне на
комисия за проверка на обект на 03.08.2016г. в 12,00 часа пред бензиностанция „Лукойл“
в кв. „Мондешко“ гр. Троян – обход на предприятие „Винппром Троян“ АД, гр. Троян;
113. Заповед № РД 0455/03.08.2016г. – на основание чл.12, ал.2, т.4 във връзка с чл.121, чл.123
и чл.119, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие – предписание за преустановяване
на административно нарушение (ПАМ) по Закона за биологичното разнообразие и на
вредните последици от него, а именно да не се нарушаван т. 6.2 от Заповед № РД-841 на
МОСВ, с което се забранява превръщането на пасища и мери в обработваеми земи, в ЗЗ
„Никополско плато“ BG 0002074 – община Никопол да упражни в качеството си на
собственик на поземлени имоти ПИ №№ 51723.12.36, землище на гр. Никопол, 071001 и
083017, землище на с. Драгаш войвода; 000141, 000175, 000224, 000029, 000032 и 038002,
землища на с. Евлогиево; 178001, землище на с. Лозица, община Никопол, област Плевен,
като възстанови ползването на посочените имоти по начин на трайно ползване – срок
27.03.2017г.;
114. Заповед № РД 0456/04.08.2016г. – на основание чл.7, т. 1 от Правилника за устройството
и дейността на РИОСВ и във връзка с Решение № 593 от 20 юли 2016г. за разплащанията
на разпоредители с бюджет по договори, указание относно прилагането на Решение с изх.
№ УК-2/29.07.2016г. на Министерство на финансите и писмо на МОСВ с изх. № 05-083312/03.08.2016г. – оправомощаване на длъжностни лица със задължение по Решение №
593 от 20 юли 2016г.;
115. Заповед № РД 0458/05.08.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Матев – Млекопродукт“ ЕООД, с. Горан,
община Ловеч;
116. Заповед № РД 0459/05.08.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Витекс – Троян“ АД, гр. Троян
117. Заповед № РД 0458/05.08.2016г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Винпром Троян“ АД, гр. Троян;
118. Заповед № РД 0462/08.08.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във
връзка с чл.12, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор –
сформиране на работна група по управление на риска в РИОСВ Плевен;
119. Заповед № РД 0463/08.08.2016г. – на основание чл.12, ал. 3 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор, във връзка със Заповед № РД – 369/01.07.2016г.
на Министъра на околната среда и водите и писмо с изх. № 05-08-3224/15.07.2016г. на
МОСВ – съгласуване на Регистър за идентифицираните рискове на Регионална инспекция
по околната среда и водите за 2016г. /съгласно Приложение № 3 от Стратегията за
управление на риска в системата на Министерството на околната среда и водите 20162019г., утвърдена от Министъра на околната среда и водите;

120. Заповед № РД 0465/08.08.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Лора – Милко Янков“, с. Буковлък,
община Плевен;
121. Заповед № РД 0466/08.08.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ЕЛИЦА – 3“ ЕООД;
122. Заповед № РД 0469/08.08.2016г. – на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 – определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол
върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 687/02.08.2016г. на МОСВ;
123. Заповед № РД 0476/15.08.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Стратеш – строител – 99“ АД, гр. Ловеч;
124. Заповед № РД 0482/19.08.2016г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на
контрол по изпълнение на условията в КР № 76/2005г. с оператор „Златна Панега Цимент“
АД, с. Златна Панега;
125. Заповед № РД 0484/22.08.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ГАЕА- Зелена Алтернативна Енергия“
ЕАД, площадка в с. Златна Панега, община Ябланица, ул. „Шипка“ № 2 на територията на
„Златна Панега цимент“ АД;
126. Заповед № РД 0485/22.08.2016г. – на основание чл. 22, ал.3, т.1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г., изм. и доп., бр. 19/13.03.2015г.) и във
връзка с писмо изх. № НСЗП-239/11.08.2016г. на МОСВ – определяне на длъжностно
лице, което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в
разрешително № 688/09.08.2016г. на МОСВ;
127. Заповед № РД 0486/23.08.2016г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 265-Н0/2008г. на оператор
община Троян, гр. Троян;
128. Заповед № РД 0484/22.08.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на община Луковит, ПСОВ, гр. Луковит;
129. Заповед № РД 0493/01.09.2016г. – на основание чл. 11, ал.1 от Правилника за функциите,
задачите и състава на ЕЕС към РИОСВ – назначаване на ЕЕС към РИОСВ Плевен със
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задача: доклад по ЕО за „Общ устройствен план на община Летница“ с възложител
община Летница на 11.09.2016г. от 11.00 часа;
Заповед № РД 0495/02.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Ансда“ ЕООД, гр. Кнежа;
Заповед № РД 0502/07.09.2016г. – на основание Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с
чл. 100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от
експерти за извършване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение за
преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 75 ПР/2012г. за ИП „Засаждане на
сливова градина, изграждане и монтаж на капково напояване, стопанска постройка със
селскостопанско предназначение, ограда на ПИ № 0001036 и ПИ № 001039, с. Петревене,
община Луковит, както и закупуване на селскостопанска техника за обработка на овощна
градина“;
Заповед № РД 0503/08.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ДИНИМЕКС“ ООД, гр.
Троян;
Заповед № РД 0504/09.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на Консервна фабрика
„Пелтина“ – гр. Искър, собственост на „Пелтина“ ЕООД;
Заповед № РД 0510/12.09.2016г. – на основание чл.7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД-123/14.02.2013г. на
Министъра на околната среда и водите с цел оптимизиране на административно
наказателната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице, което да води
регулярно актовата книга;
Заповед № РД 0511/12.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на предприятие с инсталации
за производство на циментов кликер в ротационни пещи и технологични и горивни
инсталации с оператор „Златна Панега Цимент“ АД, в с. Златна Панега, ул. „Шипка“ № 2;
Заповед № РД 0512/13.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Пелтина“ – гр. Искър,
собственост на „Пелтина“ ЕООД;
Заповед № РД 0521/14.09.2016г. – на основание чл. 160, ал. 1 във връзка с чл. 158, т.3 и т.
4, чл. 159, ал.2, ал.3 и чл. 164в), ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда с цел
недопускане на предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване
или увреждане на здравето или имуществото на хората и предотвратяване или
преустановяване на административно нарушение, свързани с опазването на околната среда
и във връзка с писма на РИОСВ Плевен с изх. № №7851/29.12.2015г., 115/11.01.2016г.,
1278/24.02.2016г., 1278/13.05.2016г., 4214/18.07.2016г., 4214/01.08.2016г. и писма на
МОСВ с вх. №№ 1278/23.02.2016г., към 1278/10.05.2016г., 3442/07.06.2016г.
4214/12.07.2016г. и към 4214/16.08.2016г. – налагане на принудителна административна
мярка (ПАМ) – спиране на производствена дейност на „Петролна база Сомовит“, с.
Сомовит с местонахождение с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен на оператор
„Литекс“ АД, гр. София;
Заповед № РД 0522/14.09.2016г. – на основание чл. 158, т. 3 и т. 4, чл. 159, ал.2, ал.3 и чл.
164в), ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда с цел недопускане на предпоставки
за възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на здравето или
имуществото на хората и предотвратяване или преустановяване на административно
нарушение, свързани с опазването на околната среда и във връзка с писма на РИОСВ
Плевен
с
изх.
№
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1278/13.05.2016г., 4214/18.07.2016г., 4214/01.08.2016г. и писма на МОСВ с вх. №№
1278/23.02.2016г., към 1278/10.05.2016г., 3574/14.06.2016г. 4214/12.07.2016г. и към
4214/16.08.2016г. – налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране
на производствена дейност на „Петролна база Левски“, гр. Левски с местонахождение гр.
Левски, Индустриална зона на оператор „Литекс“ АД, гр. София;
Заповед № РД 0524/14.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „“Новема – Цанко Цанев“
ЕТ;
Заповед № РД 0527/14.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ПСОВ Белене;
Заповед № РД 0528/14.09.2016г. – на основание чл.7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД
– 0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за извършване на проверка по
изпълнение на условията в Решение № ПН 29 ПР/2013г. за ИП „Изземване на наносни
отложения от динамичните запаси на река Осъм, от участък в землищата на с. Дойренци и
с. Деветаки“, с възложител „ВИНИ“ ЕООД;
Заповед № РД 0529/14.09.2016г. – на основание чл.7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД
– 0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за извършване на проверка по
изпълнение на условията в Решение № ПН 30 ПР/2013г. за ИП „Изземване на наносни
отложения от динамичните запаси на река Осъм, от участък в землището на с. Йоглав“, с
възложител: „ВИНИ“ ЕООД, гр. Ловеч;
Заповед № РД 0530/14.09.2016г. – на основание чл.13, ал. 3 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор – въвеждане на Вътрешни правила за
управление на цикъла на обществените поръчки на РИОСВ Плевен – вариант № 3;
Заповед № РД 0532/14.09.2016г. – на основание чл.7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по
изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 49
ПР/2013г. за ИП „Планирани промени в работата на инсталациите на площадката на
„Златна Панега Цимент“ АД, с възложител „Златната Панега Цимент“ АД;
Заповед № РД 0533/14.09.2016г. – на основание чл.7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по
изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 24
ПР/2010г. за ИП „Добив на варовици и мергели от находище „Златна Панега – участък
ИЗТОК“, в ПИ №№55041, 55008, в землището на с. Брестница, община Ябланица, с
възложител „Златна Панега Цимент“ АД;
Заповед № РД 0532/14.09.2016г. – на основание чл.7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по
изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № 128/2012г. за ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна“, в землището на гр.
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Ябланица и с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител „Златна Панега
Цимент“ АД;
Заповед № РД 0536/26.09.2016г. – на основание чл. 3 във връзка с чл. 14, т. 3 от Закона за
финансово управление и контрол в публичния сектор – въвеждане на актуализирана
процедура – „Вътрешни правила за предварителен финансов контрол“ – Вариант № 4;
Заповед № РД 0537/26.09.2016г. – на основание чл.13, ал.3, т.5 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор – определяне на длъжностно лице,
изпълняващо функцията финансов контрольор в РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0538/26.09.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите план за контролната дейност на РИОСВ и Заповед № РД 0319/02.06.2015г.
– определям екип от експерти за извършване проверка по изпълнение на условията в
Решение за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС № ПН 24 ПР/2010г.
за ИП „Добив на варовици и мергели от находище „Златна Панега – участък ИЗТОК“;
Заповед № РД 0539/26.09.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите план за контролната дейност на РИОСВ и Заповед № РД 0319/02.06.2015г.
– определям екип от експерти за извършване проверка по изпълнение на условията в
Решение за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС № ПН 1-1/2015г. за
ИП „Добив на строителни материали /пясък и чакъл/ от находище „Девенци“;
Заповед № РД 0540/26.09.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Спарки – Елтос“ АД, гр.
Ловеч;
Заповед № РД 0541/26.09.2016г. – на основание чл.13, ал. 3, т. 11 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор – въвеждане на актуализиран „Етичен кодекс на
служителите в РИОСВ Плевен“ – Вариант № 2;
Заповед № РД 0543/26.09.2016г. – на основание чл. 7, т.1 от Правилника за устройството
и дейността на РИОСВ и във връзка с Покана от директора на Национален парк
„Централен Балкан“ за участие на официална церемония по случай 25-годишнината от
създаването на Национален парк „Централен Балкан“ ;
Заповед № РД 0544/26.09.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка с жалба с вх. № ОИК -2-30/16.09.2016г. – определяне на екип
от експерти за осъществяване на проверка на „Елоди – Холидейз“ ЕООД, гр. Априлци;
Заповед № РД 0552/29.09.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с Решение
831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. – Национален план за управление на
отпадъците 2014- 2020г. – в изпълнение на нормата чл. 49 от Закона за управление на
отпадъците включване на община Плевен в Регионалната система за управление на
отпадъците за регион Плевен;
Заповед № РД 0553/29.09.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с Решение
831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. – Национален план за управление на
отпадъците 2014- 2020г. – в изпълнение на нормата чл. 49 от Закона за управление на
отпадъците включване на община Гулянци в Регионалната система за управление на
отпадъците за регион Плевен;

157. Заповед № РД 0554/29.09.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с Решение
831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. – Национален план за управление на
отпадъците 2014- 2020г. – в изпълнение на нормата чл. 49 от Закона за управление на
отпадъците включване на община Долна Митрополия в Регионалната система за
управление на отпадъците за регион Плевен;
158. Заповед № РД 0555/29.09.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с Решение
831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. – Национален план за управление на
отпадъците 2014- 2020г. – в изпълнение на нормата чл. 49 от Закона за управление на
отпадъците включване на община Долни Дъбник в Регионалната система за управление на
отпадъците за регион Плевен;
159. Заповед № РД 0556/29.09.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с Решение
831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. – Национален план за управление на
отпадъците 2014- 2020г. – в изпълнение на нормата чл. 49 от Закона за управление на
отпадъците включване на община Искър в Регионалната система за управление на
отпадъците за регион Плевен;
160. Заповед № РД 0557/29.09.2016г. – на основание чл. 128, т.2 и т.3 и чл. 129, ал.1 от Закона
за управление на отпадъците, във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Наредба № 6 от 27 август
2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, § 4, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на същата Наредба и приетият с Решение
831 на Министерски съвет от 22.12.2014г. – Национален план за управление на
отпадъците 2014- 2020г. – в изпълнение на нормата чл. 49 от Закона за управление на
отпадъците включване на община Пордим в Регионалната система за управление на
отпадъците за регион Плевен;
161. Заповед № РД 0558/29.09.2016г. – на основание чл.7 т.1 от Правилника за устройството и
дейността на РИОСВ и във връзка с необходимостта от изготвяне на обяснителна записка
съгласно изискванията на Министерство на финансите дирекция „Държавни разходи“ в
съответствие с Раздел ХІІ от ДР № 1/12.01.2016г., чл. 22 от Закона за счетоводството и
утвърдени „Вътрешни правила за извършване на инвентаризации на активите и пасивите в
МОСВ – определяне на комисия за извършване на всички вземания и задължения по
Административно наказателната дейност;
162. Заповед № РД 0559/29.09.2016г. – на основание чл. 22 от Закона за счетоводството и
утвърдени Вътрешни правила за извършване на инвентаризации в МОСВ, и във връзка с
годишното счетоводно приключване – определяне на комисия за извършване на
инвентаризация на всички активи и пасиви на РИОСВ Плевен.

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.10.2016г. до 31.12.2016г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
163. Заповед № РД 0562/03.10.2016г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 440-Н1/2015г. на оператор
„Полихим – СС“ ЕООД, гр. София;
164. Заповед № РД 0563/03.10.2016г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 132 на оператор „Старткерамик“
ООД, с. Михалци;
165. Заповед № РД 0566/05.10.2016г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 500-Н0/2014г. на оператор
община Никопол, гр. Никопол;
166. Заповед № РД 0569/10.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Феникс Норд БГ“
ЕООД, площадка находяща се в индустриалната зона на гр. Левски;
167. Заповед № РД 0570/10.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Полихим СС“ ЕООД,
гр. Луковит;
168. Заповед № РД 0575/12.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „АДГ-73“ ЕООД, гр.
Тетевен;
169. Заповед № РД 0576/12.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „ВЕЛГА“ ООД, гр.
Ловеч;
170. Заповед № РД 0579/13.10.2016г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 518-Н0/2015г. с оператор
община Луковит за „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“;
171. Заповед № РД 0581/14.10.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и с цел осъществяване на контрол във връзка с
изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., издадено на
„Джи Еф Еф“ АД, с. Черковица, Индустриална зона, община Никопол, област Плевен,
както и за установяване на нарушения – определям длъжностни лица, които при
необходимост да извършват извънредни проверки в извънработно време на
15.10.2016г./събота/ и 16.10.2016г. /неделя/ на площадката на „Джи Еф Еф“ АД, находяща
се в с. Черковица, Индустриална зона, община Никопол, област Плевен – в следствие на
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подаден сигнал за замърсяване на р. Осъм, на около 300 м. от мястото на вливане в р.
Дунав, в близост до площадката на дружеството;
Заповед № РД 0584/17.10.2016г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилник за функциите,
задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ) и Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към
РИОСВ – назначение на експертен екологичен съвет към РИОСВ Плевен – със задача:
доклад по екологична оценка на „Общ устройствен план на община Долна Митрополия“ с
възложител: община Долна Митрополия;
Заповед № РД 0586/17.10.2016г. – поддържане в изправно състояние на отоплителни
уреди /климатици/ и съоръжения, извършване на проверки за състоянието им, ремонт и
почистване преди настъпване не есенно – зимния период 2016-2017г., както и периодично
за осигуряване на пожарната им безопасност и на основание чл.5 т.14 и във връзка с чл.7,
ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за правилата и нормите на пожарна
безопасност при експлоатация на обектите – проверка и удостоверяване на проверката с
протокол на състоянието на отоплителните уреди на РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0590/20.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Алуком“ АД, площадка
в гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе“ № 6;
Заповед № РД 0591/20.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Марвел Прим“ ЕООД,
площадка в гр. Летница, ул. „Шипка“;
Заповед № РД 0599/24.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Звезда“ АД, Долна
Митрополия;
Заповед № РД 0600/24.10.2016г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД- 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване
контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 439-Н0/2012г. на
оператор на „Феникс – Инверс“ ООД;
Заповед № РД 0604/26.10.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД
– 0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 10-4/2012г. за ИП „Разработка и
усвояване на газокондензатно находище „Койнаре“, в блок „А-Ловеч“, включващо 4
участъка: „Борован“, „Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“, с възложител : „Дайрект
Петролиум България“ ЕООД;
Заповед № РД 0605/26.10.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД
– 0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 64 ПР/2013г. за ИП „Разработка и
експлоатация на газокондензатно находище „Искър Запад“, община Кнежа, област
Плевен“, с възложител „ПДНГ“ АД;
Заповед № РД 0608/27.10.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Плевен – Мес“ в с.
Ясен, община Плевен;

181. Заповед № РД 0611/31.10.2016г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД- 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване
контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 127-Н1/2010г. на
оператор „Рубин Трейдинг“ АД;
182. Заповед № РД 0612/01.11.2016г. – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във
връзка с чл. 42 от Закона за обществените поръчки – утвърждаване на „Вътрешни правила
за поддържане на профил на купувача на Регионална инспекция по околната среда и
водите Плевен“ – Вариант № 1;
183. Заповед № РД 0613/01.11.2016г. – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във
връзка с чл. 4 от Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача на РИОСВ
Плевен – определяне на отговорно длъжностно лице за поддържане на профила на
купувача на РИОСВ Плевен;
184. Заповед № РД 0616/02.11.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Никром – тръбна
мебел“ АД, гр. Ловеч;
185. Заповед № РД 0617/02.11.2016г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и
водите и Заповед № РД- 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване
контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 304-Н0/2008г. на
оператор община Плевен;
186. Заповед № РД 0619/07.11.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и водите План за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД –
0319/02.06.2015г. – определям екип от експерти за осъществяване на проверка по
изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2008г. за „Реконструкция и
модернизация на машинно ванен цех № 3, изграждане (модернизация) на Ванна пещ № 5
за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на Материален цех към „Рубин“ АД, гр.
Плевен, с възложител „Рубин Трейдинг“ АД;
187. Заповед № РД 0620/07.11.2016г. – на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от Наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 и във връзка с писмо изх. № НСЗП-358/31.10.2016г. на МОСВ
– определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол върху изпълнението на
условията, посочени в разрешително № 692/31.10.2016г. на МОСВ;
188. Заповед № РД 0626/08.11.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „ПРАКТИКЕР
РИТЕЙЛ“ ЕООД, хипермаркет „Практикер“, гр. Плевен;
189. Заповед № РД 0635/11.11.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка с жалба с вх. № ОИК-2-33/02.11.2016г. – определяне на екип
от експерти за осъществяване на проверка на „Амон Ра“ ООД, ферма за отглеждане на
патици в землището на с. Умаревци, община Ловеч;
190. Заповед № РД 0638/14.11.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
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среда и водите План за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и заповед № РД –
0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по
изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 2-2/2012г. за „Преустройство и
модернизиране ( в т.ч. доставяне и оборудване) на съществуваща ферма и инсталация за
отглеждане на 144 000 бр. птици (бройлери), в ПИ № 189004, местността „Селището“,
землище на с. Петокладенци, община Белене“, с възложител „Канарини“ ЕООД;
Заповед № РД № 0639/15.11.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2016г. и Заповед № РД0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на комплексна
проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 86 ПР/2013г. за ИП
„Изграждане на електроцентрала на биогаз с мощност 1,5 MW в новообразуван поземлен
имот (УПИ) ХV-510005, отреден за производство на биоенергия в чисто производствена
устройствена зона по действащия ПУП – ПРЗ на „Бета“ АД, в землището на с. Рупци,
община Червен бряг, с възложител „Грийнко“ ООД;
Заповед № РД 0645/21.11.2016г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за функциите,
задачите и състава на експертните екологични съвети ( ЕЕС) към Регионалните инспекции
по околната среда и водите (РИОСВ) – назначение на експертен екологичен съвет към
РИОСВ Плевен на 29.11.2016г. за доклад по екологична оценка за „Общ устройствен
план на община Никопол“;
Заповед № РД 0646/22.11.2016г. – на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) с цел предотвратяване на административно нарушение, свързан с
опазване на околната среда, както и предотвратяване на вредни последици от него, във
връзка с констативен протокол № КПКД-10/14.11.2016г.
и жалба, вх. № -233/02.11.2016г.;
Заповед № РД 0657/02.12.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2016г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „БГ Пелетс“ ООД, с.
Калейца;
Заповед № РД 0661/02.12.2016г. – на основание чл. 7 от Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и
чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на околната
среда и План за контролната дейността на РИОСВ Плевен през 2016г. и Заповед № РД –
0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на комплексна
проверка по изпълнение на условията в Решение № ПН 63 ПР/20111г. за ИП
„Производство на миещи и почистващи препарати“ с. Дебнево, община Троян;
Заповед № РД 0690/08.12.2016г. - на основание чл. 148 , чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка със сигнал вх. № 3-73/29.11.2016г. – определяне на екип от
експерти за осъществяване на проверка на нерегламентирана площадка за дейности с
ИУМПС, обект на сигнал с вх. № ОИК-3-73/29.11.2016г.;
Заповед № РД 0726/15.12.2016г. – на основание чл. 27, ал. 10 от Наредба № 7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл.27, ал.1, т.1 и ал. 5
от същата Наредба и Заявление с вх. № 6579/25.11.2016. на община Никопол;
Заповед № РД 0727/15.12.2016г. – на основание чл. 27, ал. 10 от Наредба № 7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл.27, ал.1, т.1 и ал. 5
от същата Наредба и Заявление с вх. № 6608/28.11.2016. на община Левски;
Заповед № РД 0728/15.12.2016г. – на основание чл. 27, ал. 10 от Наредба № 7 от
19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл.27, ал.1, т.1 и ал. 5
от същата Наредба и Заявление с вх. № 6688/01.12.2016. на община Белене;
Заповед № РД 0729/19.12.2016г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ,

201.

202.

203.

204.

205.

Заповед № РД 01-737/21.10.2016г. на Министъра на труда и социалната политика и във
връзка с номинираните кандидати по Процедура за кандидатстване за работните места в
централните ведомства по програма Старт на кариерата за заетост през 2017г. в РИОСВ
Плевен – стартиране на процедура за набиране на кандидати за работа по програма старт
на кариерата 2017г.;
Заповед № РД 0730/19.12.2016г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с т. 8 от Процедурата за кандидатстване
за работните места в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата“ за заетост
през 2017г. – Приложение № 2 към Заповед № РД 01-737 от 21.10.2016г. на Министъра на
труда и социалната политика – назначаване на комисия за провеждане на интервю с
насочени кандидати;
Заповед № РД 0731/19.12.2016г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите –
определяне на длъжностно лице, което да отговаря за спазване на изискванията на
Процедура за кандидатстване за работните места в централните ведомства по програма
„Старт на кариерата“ за заетост през 2017г.;
Заповед № РД 0732/21.12.2016г. – на основание чл. 22, ал.3, т.1 от наредба №
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 и във връзка с писмо на МОСВ с вх. № 7073/19.12.2016г. на
РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице да упражни контрол върху
изпълнението на условията по т. 2 – т. 6, посочени в Разрешително № 694/44.12.2016г. за
събиране на материал от 19 защитени растителни вида, във връзка с изпълнение на
дейностите по проект „Опазване на редки и застрашени растителни видове в България,
чрез изпълнение на дейности от утвърдени планове за действие“;
Заповед № РД 0733/21.12.2016г. – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите , във
връзка с оптимизиране на контролната дейност на РИОСВ Плевен и представени проекти
на план график за 2017г. на директор дирекции – утвърждаване на график за ползване на
платен годишен отпуск за 2017г.;
Заповед № РД 0734/21.12.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 44
от Закона за счетоводството и във връзка със Заповед № РД-751/13.11.2015г. на
Министъра на околната среда и водите – РИОСВ Плевен да извършва инвентаризации
спазвайки „Вътрешните правила за извършване на инвентаризации на активите и пасивите
в МОСВ“, утвърдени със заповед № РД-751/13.11.2015г. на Министъра на околната среда
и водите;

