
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
  

Р е г и о н а л н а  и н с п е к ц и я  п о  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  -  П л е в е н  
 

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  

  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 
ГАБРИЕЛ  САВОВ 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН  

 
 

СПИСЪК 

НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2017г. 
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

1. Заповед № РД - 0001/03.01.2017г. – 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.; 

2. Заповед № РД 0010/06.01.2017г. –  на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за 
функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (EEС) към 
Регионалните инспекции по околната среда и водите и Правилника за изменение и 
допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични 
съвети към РИОСВ  - назначаване на експертен екологичен съвет с дневен ред: Доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за животновъдна ферма за 
отглеждане на бройлери“, с капацитет 70 000 броя птици (бройлери), в ПИ №75112.42.4, 
землището на с. Умаревци, община Ловеч, област Ловеч, с възложител: ЕООД „БИГ 
ЧИКЪН – ВАСИЛЕВИ“; 

3. Заповед № РД 0014/09.01.2017г. – относно: участие на специалисти от РИОСВ Плевен в 
41-во ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици във връзка с 
писмо на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда /изх.№ № 
5041/22.12.2016г. на МОСВ, вх. № 7149/22.12.2016г. на РИОСВ Плевен – от 13-ти до 14-ти 
януари 2017г./петък и събота/; 

4. Заповед № РД 0023/16.01.2017г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, чл. 10, ал.1 и ал. 2 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и чл. 9, ал.2 и §1, т.2 от ДР на Наредба № 7/15.08.2005г. на 
министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, за 
минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
при работа с видеодисплей и заповед № РД – 7/09.01.2017г. на МОСВ ; 

5. Заповед № РД 0024/16.01.2017г. – на основание чл. 26 от Наредбата за командировките в 
страната, приета с Постановление № 73/30.12.1986г. на Министерски съвет и Заповед № 
РД – 12/09.01.2017г. на МОСВ – определяне на сума за квартирни пари за нощуване в 
мястото на командироване на служители РИОСВ Плевен; 



6. Заповед № РД 0027/25.01.2017г. – 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, на животинските видове от 
приложение № 4 и за използване на неселективните 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 № 696/19.01.2017г. на 
МОСВ; 

7. Заповед № РД 0028/25.01.2017г. – 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, на животинските видове от 
приложение № 4 и за използване на неселективните 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 № 695/12.01.2017г. на 
МОСВ; 

8. Заповед № РД 0053/07.02.2017г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Диди -94-Диан Димитров“ гр. 
Плевен; 

9. Заповед № РД 0054/07.02.2017г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Марвел Прим“ ЕООД, гр. София; 

10. Заповед № РД 0055/09.02.2017г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл.3 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, чл.7 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ЕО на планове и програми и чл. 102 от ЗООС, във връзка със 
Заповед № РД-973/27.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите, с цел 
подобряване дейността на служителите и водене на Публичен регистър с данни за 
извършване на процедури по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на 
процедури по ЕО в РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице за водене на 
Публичните регистри по процедури по ЕО и ОВОС; 

11. Заповед № РД 0056/09.02.2017г. – на основание чл.3 и във връзка с чл.13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване на Вътрешни 
правила за заплатите в РИОСВ Плевен /Вариант № 7/; 

12. Заповед № РД 0060/09.02.2017г. – 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 със Заповед № РД-123/14.02.2013г. и с цел подобряване на контрола върху 
компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат – определяне на 
длъжностни лица, извършващи контролна дейност, да водят електронен регистър 
„Контрол на предписанията“ и да поддържат 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“; 

13. Заповед № РД 0062/09.02.2017г. – 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 писмо с изх. № 12-00-102/03.02.2017г. на МОСВ; 

14. Заповед № РД 0063/10.02.2017г.  – 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 писмо с изх. № 05-08-397//09.02.2017г. на МОСВ и изискването на бюджетните 
организации да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница – 
определяне на длъжностни лица с функции за изготвяне и публикуване на утвърден 
бюджет за съответната година на инспекцията; 

15. Заповед № РД 0065/14.02.2017г. – 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, 
нормативните изменения в чл. 20, ал. 1, т. 1 от същата Наредба и Заявление с вх. № 
766/09.02.2017г. от община Никопол – определяне на дължими отчисления по чл. 20, ал. 1, 
т. 1, буква „д“ 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 за отчетната 2017г.; 

16. Заповед № РД 0066/14.02.2017г. – 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, 
нормативните изменения в чл. 20, ал. 1, т. 1 от същата Наредба и Заявление с вх. № 
6688/10.02.2017г. от община Белене – определяне на дължими отчисления по чл. 20, ал. 1, 
т. 1, буква „д“ 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 за отчетната 2017г.; 

17. Заповед № РД 0067/14.02.2017г. – 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, 
нормативните изменения в чл. 20, ал. 1, т. 1 от същата Наредба и Заявление с вх. № 
812/10.02.2017г. от община Левски – определяне на дължими отчисления по чл. 20, ал. 1, 
т. 1, буква „д“ 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 за отчетната 2017г.; 

18. Заповед № РД 0068/14.02.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Лв“ЕООД, площадка находяща 
се в гр. Ловеч, в ПИ с идентификатор 43952.502.22; 

19. Заповед № РД 0071/17.02.2017г. – на основание чл.10, ал. 5 от Закона за лечебните 
растения и заповед № РД-88/2011г. на МОСВ и във връзка с подадени заявления от 
билкозаготвители – определяне на комисия със задача разпределение количества билки от 
лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени за региона на 
РИОСВ Плевен със заповед № РД-89/03.02.2017г. на МОСВ между билкозаготвителите, 
подали заявки в РИОСВ Плевен; 

20. Заповед № РД 0076/22.02.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Марвик Енерджи“ ЕООД, гр. София с 
идентификатор 35290.9.165, местност „Троянско поле“, землището на с. Калейца, община 
Троян; 

21. Заповед № РД 0080/28.02.2017г.  – на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за лечебните 
растения, заповед № РД-89/03.02.2017г. на МОСВ и въз основа на протокол от 
28.02.2017г. на комисията, назначена със заповед № РД 0071/17.02.2017г. на Директора на 
РИОСВ Плевен – разпределение на цвят иглика (получаван от естествени находища на 
лечебната иглика – лечебно растение под специален режим на опазване и ползване) за 
региона на РИОСВ Плевен за 2017г. между билкозаготвители; 

22. Заповед № РД 0081/28.02.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Деси 75“ ЕООД на площадка, находяща 
се в с. Бристовец, община Плевен, УПИ ХІ 355, кв. 47 по плана на с. Брестовец; 

23. Заповед № РД 0128/06.03.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Вектор“ ООД, гр. Троян; 

24. Заповед № РД 0129/06.03.2017г. – 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. от ЗУО, както и чл. 157, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.7, чл.158 и 
чл.159 от ЗУО – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да установяват с 
актове нарушения по чл. 133, ал.1, т.1-3 и 5, ал.2-4, чл. 134, ал.1 и ал.2, чл. 135-138, чл.139, 
чл.140-146, чл.147, ал.1, чл.149, чл.150, чл.151, ал.1-4 и чл. 152-156 от Закона за 
управление на отпадъците; 

25. Заповед № РД 0130/06.03.2017г. – на основание чл. 113, чл. 117, чл. 119 и чл. 120 от 
Закона за управление на отпадъците -   оправомощаване на длъжностни лица с 
правомощия а упражняване контрол по спазване на изискванията за третиране на 
отпадъци и на условията по разрешението, съответно по регистрационен документ; 

26. Заповед № РД 0131/06.03.2017г. – на основание чл. 114 от Закона за управление на 
отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да упражняват контрол 
за правилното начисляване и своевременно заплащане на продуктова такса по чл.59, ал.1, 
т. 1 от Закона за управление на отпадъците; 

27. Заповед № РД 0132/06.03.2017г. – на основание чл. 70, ал. 1 от Закона за защита на 
животните – определяне на длъжностни лица с правомощия да установяват с актове 
нарушения по Закона за защита на животните; 

28. Заповед № РД 0133/06.03.2017г. – на основание чл. 120, ал.5 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда – определяне на дейността по извършване на контрола на 
изпълнение на условията на комплексни разрешителни (КР); 

29. Заповед № РД 0134/06.03.2017г. – на основание чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда, както и чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда – определяне на дейността 
по извършване на контрола по изпълнение на условията в решенията по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС); 

30. Заповед № РД 0135/06.03.2017г. – на основание чл. 5 и чл. 7 от Правилника за 
функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети (ЕЕС) към 
Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), издаден на основание чл. 
12, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и приет на Колегиум на МОСВ на 
28.04.2004г., изменен и допълнен с Правилник, приет на Колегиум на МОСВ на 
24.01.2011г. – определяне на състава на експертен екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ 
Плевен; 

31.  Заповед № РД 0141/09.03.2017г. - на основание чл. 120, ал.5 , Заповед № РД – 
806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 
0330/03.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 
осъществяване контрол по изпълнението на условията в комплексно разрешително № 35-
Н0/2007г. с оператор „Топлофикация – Плевен“ ЕАД; 

32. Заповед № РД 0142/13.03.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на Амон Ра“ ООД; 

33. Заповед № РД 0146/14.03.2017г. – на основание Заповед № РД 0134/06.03.2017г. на 
Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл. 100и 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 преценяване на необходимостта от 
ОВОС № ПН 2 ПР/2016г. за ИП „Изграждане на пристройка и преустройство на цех за 
преработка на мляко на 6т/ден“, с. Драгаш войвода, община Никопол; 

34. Заповед № РД 0151/16.03.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Яна“ АД – завод в гр. Плевен; 

35. Заповед № РД 0157/21.03.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Ваптех“ ЕООД, гр. Плевен; 

36. Заповед № РД 0158/24.03.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 



определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Дренски“ ЕООД, площадка с. Орешак; 

37. Заповед РД 0160/24.03.2017г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за 
финансово управление и контрол в публичния сектор и във връзка със Закона за 
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците – утвърждаване на 
процедури по Закона за управление на отпадъците; 

38. Заповед № РД 0162/28.03.2017г.  -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. 
– определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Репластик“ ЕООД, площадка 
гр. Тръстеник; 
 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.04.2017г. до 31.06.2017г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

39. Заповед № РД 0162/28.03.2017г.  -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. 
– определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Мебели Тодоров“ ЕООД – обект в с. 
Белиш, община Троян; 

40. Заповед № РД 0168/04.04.2017г. – на основание чл. 113 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), чл. 37, ал.1, буква „б“ от Закона за административните нарушения и 
наказания и във връзка с необходимостта от извършване на проверки на всички общини 
на територията на РИОСВ Плевен по отношение поддържане чистотата на населените 
места, пътищата, реките и принадлежащите им земи; 

41. Заповед № РД 0178/05.04.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
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; 

42. Заповед № РД 0181/07.04.2017г. – 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 експертите екологични съвети към 
РИОСВ  - определяне на експертен екологичен съвет към РИОСВ Плевен при дневен ред: 
Доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на многофункционални спортно игрище за волейбол, 
футбол, баскетбол, тенис и други с размери 22х42м. с изкуствена настилка и съпътстващи 
го помещения и сервизни помещения“ в ПИ№ 40261-106.1, местност „Над лозята“ 
землище с. Крушуна, община Летница, с възложител: „Еклипс Агро“ ЕООД, с. Крушуна; 

43. Заповед № РД 0183/10.04.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Велде България“ АД, гр. Троян; 

44. Заповед № РД 0186/12.04.2017г. – на основание чл. 122, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 121, 
чл. 123 и чл. 119, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – за преустановяване 
на административното нарушение (ПАМ) по Закона за биологичното разнообразие и на 
вредните последици от него, а именно да не се нарушава т. 6.2. от Заповед № РД -
555/05.09.2008г. на МОСВ, с което се забранява превръщането на пасища и мери в 
обработваеми земи, в защитена зона BG 0002096 „Обнова“ – община Пордим да упражни 
контрол в качеството си на собственик на поземлен имот (ПИ) № 00000, землище на с. 
Обнова, община Левски, област Плевен, като възстанови ползването на посочения имот по 
начин за трайно ползване (имотът е с начин на трайно ползване „пасище“, „мера“).; 

45. Заповед № РД 0190/24.04.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 



определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Спарки Елтос“ АД, гр. Ловеч; 

46. Заповед № РД 0191/24.04.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ГЛОБЪЛ ДАЙНАМИКС“ ЕООД, 
площадка в землището на с. Добродан, община Троян; 

47. Заповед № РД 0197/25.04.2017г. – 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 постоянна инвентаризационна комисия – бракуване на материални активи; 

48. Заповед № РД 0199/27.04.2017г. – 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-74/21.04.2017г. на МОСВ 
– определяне на длъжностно лице за упражняване контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 709/13.04.2017г. на МОСВ; 

49. Заповед № РД 0200/28.04.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Екофер“ ЕООД, площадка гр. Априлци; 

50. Заповед № РД 0201/28.04.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Плевен – Мес“ ООД, в с. Ясен, община 
Плевен; 

51. Заповед № РД 0206/02.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Пластойл“ ООД, с. Обнова, община 
Левски; 

52. Заповед № РД 0208/02.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Марица олио“ АД, с. Ясен, област 
Плевен; 

53. Заповед № РД 0210/02.05.2017г. – относно прилагането на глава VІІ, раздел І 
„Предотвратяване на големи аварии“ от Закона за опазване на околната среда – на 
основание чл. 158, т. 4 и във връзка с чл. 159, ал.2, ал.3 и чл. 160, ал.1 от Закона за 
опазване на околната среда – с цел предотвратяване на административно нарушение да се 
приложи принудителна административна мярка (ПАМ) на „Рафинерия Плама“ АД, с 
местонахождение на площадка гр. Плевен, западна индустриална зона на оператор 
„Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив; 

54. Заповед № РД 0211/03.05.2017г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с писмо с изх. № 2523/03.05.2017г. на 
директор РИОСВ Плевен – изменение на Заповед № РД 0190/24.04.2017г. в частта дата на 
проверка текста „на 15.05.2017г.“ става „на 29.05.207г.“ – останалата част на заповедта 
остава непроменена; 

55. Заповед № РД 0212/04.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на  ЕТ „МАРК – Ц- Цветан Василев – Кунка 
Иванова“, площадка в гр. Тетевен; 



56. Заповед № РД 0213/05.05.2017г. – 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 и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ Плевен, 
утвърден със Заповед № РД -223/06.04.2015г. на Министъра на околната среда и водите – 
експертен екологичен съвет към РИОСВ Плевен с цел: доклад по екологична оценка на 
Общ устройствен план на община Априлци“; 

57. Заповед № РД 0214/05.05.2017г. – във връзка с издадено Удостоверение за регистрация 
№44/13.12.2013г. на директора на РИОСВ Плевен по чл. 30л, ал.3 от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух и на основание чл.30л, ал.18 и ал.19 – заличаване от Регистъра по 
чл.30л, ал.1 от ЗЧАВ – Ателие за химическо чистене с рег. Код PVN 00044 към фирма 
„Палашун – Борис Събев“; 

58. Заповед № РД 0215/05.05.2017г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ – оправомощаване на длъжностно лице с право да 
предоставя с електронен подпис информация за предвидените и направените от РИОСВ 
Плевен разходи в областта на електронното управление; 

59. Заповед № РД 0219/09.05.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. 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 № 21/2004г. с оператор 
„Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив; 

60. Заповед № РД 0227/12.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на консервна фабрика „Пелтина“ – гр. 
Искър; 

61. Заповед № РД 0228/12.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Балканфарма – Троян“ АД, гр. Троян; 

62. Заповед № РД 0239/16.05.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол 
върху изпълнението на условията на Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. с 
оператор община Ловеч; 

63. Заповед № РД 0241/16.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на “Абламилк“ ЕООД, гр. Луковит; 

64. Заповед № РД 0242/18.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на обект: завод за автомобили, с. Баховица 
на „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД, („Литекс моторс“ АД, с. Баховиця – заличен 
клон); 

65. Заповед № РД 0243/19.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Чонков – Христо Атанасов- Веска 
Никифорова“ – с. Аспарухово, община Левски; 

66. Заповед № РД 0244/19.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 



компонентите и факторите на околната среда на „Универсалстрой“ ООД, гр. Троян, 
площадка в с. Дълбок дол; 

67. Заповед № РД 0247/25.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ВИСА 1“ ЕООд, с. Български извор, 
община Тетевен; 

68. Заповед № РД 0251/29.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Унитрейд 2011“ ООД, площадка гр. 
Луковит, УПИ, кв. 253 по плана на града; 

69. Заповед № РД 0253/29.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на Грос Мебел“ ЕООД, гр. Тръстеник; 

70. Заповед № РД 0254/30.05.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Белсмна Фърничър“ ЕООД; 

71. Заповед № РД 0261/05.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Сартен България“ ООД, гр. Плевен; 

72. Заповед № РД 0265/05.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Ракита – Р“ ЕООД, 
млекопреработвателно предприятие с. Лесидрен; 

73. Заповед № РД 0266/06.06.2017г. – 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 и Заповед № РД 
0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по 
изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС № ПН 32 ПР/2011г. за инвестиционно предложение „Галванична линия за 
блестящо никелиране на малогабаритни месингови детайли“ в ПИ № 56722.666.92“ гр. 
Плевен с възложител „УНИПОС“ ООД; 

74. Заповед № РД 0267/08.06.2017г. – 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 а контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2017г. 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 1-1/2015г. за ИП „Добив на 
строителни материали /пясък и чакъл/ от находище „Девенци“, в землищата на с. 
Деветаки, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг /алтернатива2/, с възложител 
„МЛ- Консулт 2009“ ЕООД; 

75. Заповед № РД 0268/08.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Софарма“ АД, с. Врабево, област Ловеч; 

76. Заповед № РД 0269/08.06.2017г. – 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 – 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите Плевен- определяне на екип от експерти за извършване на 



контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешение № 430-Н1/2014г. с 
оператор „Джи Еф Еф“ АД; 

77. Заповед № РД 0270/08.06.2017г. – 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 – 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите Плевен- определяне на екип от експерти за извършване на 
контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешение № 440-Н1/2015г. с 
оператор „Полихим – СС“ ЕООД, гр. София; 

78. Заповед № РД 0274/12.06.2017г. – на основание Заповед № РД 0134/06.03.2017г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда – 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 на условия в Решение за преценяване на 
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПН 57 
ПР/2016г. за ИП „Изграждане на 5 броя халета- хоризонтални складове за зърно, в 
съществуващ ПИ №287031 и новообразуваните  ПИ №287033, 287035 в землището на с. 
Глава, община Червен бряг, изграждане на офис сгради, за санитарно битово обслужване 
на работниците, за обществено хранене и търговия с хранителни продукти в 
новообразувания ПИ №287034, 287037, землището на с. Главан, община Червен бряг и 
изграждане на овцеферма в новообразувания ПИ№287036, землището на с. Глава, община 
Червен бряг; 

79. Заповед № РД 0275/12.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Динимекс“ ООД, гр. Троян; 

80. Заповед № РД 0280/14.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2017г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Премиум Фууд България“; 

81. Заповед № 0283/15.06.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. 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 № 306-Н0/2008г. на 
„Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен; 

82. Заповед № РД 0286/19.06.2017г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
писмо с изх. № 3116/19.06.2017г. на директора на РИОСВ Плевен – изменение на датата 
на проверка на оператор „Джи Еф Еф“ комплексно разрешително № 430-Н1/2014г.; 

83. Заповед № РД 0287/19.06.2017г. – 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-87/13.06.2017г. на МОСВ 
– определяне на длъжностно лице за упражняване контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 711/12.06.2017г. на МОСВ; 

84. Заповед № РД 0289/23.06.2017г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на хотел „Балкан“ в с. 
Чифлик – Вилна зона, община Троян – собственост на „ДАД“ ООД, гр. Троян; 

85. Заповед № РД 0303/30.06.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. 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 № 140-Н1/2009г. с оператор 
„Славяна“ АД, гр. Славяново; 

86. Заповед № РД 0304/30.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Олива“ АД, гр. Кнежа; 

87. Заповед № РД 0305/30.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ВиК ЕООД, Плевен, 
ГПСОВ с. Божурица; 

88. Заповед № РД 0306/30.06.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ВиК Стенето ЕООД, 
ГПСОВ Троян; 

89. Заповед № РД 0307/30.06.2017г. - 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 0133/06.03.2017г. 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 № 104-Н1/2010г. на оператора 
„Пордим Ойл“ ЕООД, гр. София; 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.07.2017г. до 30.09.2017г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

90. Заповед № РД 0316/05.07.2016г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Явор ДД“ ЕООД, 
предприятие за производство на мебели в гр. Тетевен; 

91. Заповед № РД 0317/06.07.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „МУЛТИИМПЕКС“ 
ЕООД, гр. Троян; 

92. Заповед № РД 0318/06.07.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Хари Велев – 90“, гр. 
Троян; 

93. Заповед № РД 0322/10.07.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ПДНГ“ АД, гр. София, с 
местонахождение на обекта в гр. Долни Дъбник, област Плевен; 

94. Заповед № РД 0323/10.07.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Кондов Екопродукция“ 
ЕООД, млекопреработвателно предприятие в с. Старо село; 

95. Заповед № РД 0330/13.07.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх. № ОИК-3-
52/06.07.2017г. – определяне на екип от експерти да извърши извънредна проверка за 
осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната 



среда на „САВЕЛ“ ЕООД, предприятие за производство на мебели, находящо се в гр. 
Троян, ул. „Криволак“ № 18; 

96. Заповед № РД 0347/27.07.2017г. - 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 0133/06.03.2017г. 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 № 444-Н0/2012г. на оператор 
„Канарини“ ЕООД; 

97. Заповед № РД 0363/01.08.2017г. - 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 0133/06.03.2017г. 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 № 265-Н0/2008г. на оператор 
община Троян; 

98. Заповед № РД 0367/04.08.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, 
ГПСОВ-Ловеч; 

99. Заповед № РД 0371/08.08.2017г. – на основание чл. 95 от Закона за държавния служител 
– определяне на дисциплинарен съвет в РИОСВ Плевен; 

100. Заповед № РД 0375/09.08.2017г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, във връзка с т. 3 от Заповед № РД – 477/17.07.2017г. 
на Министъра на околната среда и водите – определяне на длъжностни лица, които да 
попълват и поддържат публичен електронен регистър с данни за предприятие/съоръжения 
с висок и нисък рисков потенциал; 

101.  Заповед № РД 0381/09.08.2017г. – на основание чл.3, ал.3 от Закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор – въвеждане на „Вътрешни правила за 
предоставяне достъп до обществена информация“  – Вариант № 3; 

102. Заповед № РД 0382/11.08.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Осъм инженеринг“ АД, 
гр. Ловеч; 

103.  Заповед № РД 0383/16.08.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Златна Панега 
цимент“АД; 

104.  Заповед № РД 0388/21.08.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на кооперация „Обнова“, с. 
Черни Осъм; 

105. Заповед № РД 0390/24.08.2017г. – на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ на 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 изх. І НСЗП-174/17.08.2017г. на МОСВ 
– определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 717/17.08.2017г. на МОСВ; 

106. Заповед № РД 0391/24.08.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 



качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Звезда“ АД, гр. Долна 
Митрополия; 

107. Заповед № РД 0398/30.08.2017г. – 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 
среди и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2017г. – определяне на 
екип от експерти за извършване на проверка по условията в Решение за преценяване от 
необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 18 ПР/2017г. за ИП „Кравеферма за 400 
месодайни крави и 200 телета за угояване, в местността „Бельово нивище“, стопански 
двор, в землището на с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч с възложител „София 
96“ ООД; 

108. Заповед № РД 0399/30.08.2017г. – 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 
среди и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2017г. – определяне на 
екип от експерти за извършване на проверка по условията в Решение за преценяване от 
необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 32 ПР/2011г. за ИП „Комплекс за спорт и 
развлечения – мултифункционално игрище за тенис на корт, баскетбол и волейбол, 
обслужваща сграда, детска площадка и паркинг в ПИ № 52218.471.12 по КК на гр. 
Априлци“, с възложител „Априлци Инвест“ АД; 

109.  Заповед № РД0401/30.08.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Елица -3“ ЕООД; 

110. Заповед № РД0402/30.08.2017г. – 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 – 0133/06.03.2017г.на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип 
от експерти за осъществяване контрол по изпълнението на условията в Комплексно 
разрешително № 500-Н0/2014г. на оператор община Никопол; 

111. Заповед № РД0409/07.09.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Уолтопия“ Ад, гр. 
Летница; 

112.  Заповед № РД 0410/07.09.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване контрол по изпълнение 
на условията в Комплексно разрешително № 76/2005г. с оператор „Златна Панега 
Цимент“ АД, с. Златна Панега, област Ловеч; 

113. Заповед № РД0411/07.09.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Българска петролна 
рафинерия“ ЕООД, гр. София, площадка в с. Дисевица; 

114.  Заповед № РД 0419/11.09.2017г. - на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ на 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 изх. № НСЗП-204/25.08.2017г. на МОСВ 
– определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 718/25.08.2017г. на МОСВ; 

115.  Заповед № РД 0420/11.09.2017г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел подобряване 



организацията на работата на РИОСВ Плевен – въвеждане на „Процедура за реда и 
начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ Плевен“ – Вариант 7; 

116. Заповед № РД 0421/11.09.2017г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел подобряване 
организацията на работата на РИОСВ Плевен – въвеждане на „Вътрешни правила за 
работа с жалби и сигнали за нарушаване на екологичното законодателство, постъпили в 
РИОСВ Плевен“ – вариант № 6; 

117. Заповед № РД 0422/11.09.2017г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел подобряване 
организацията на работата на РИОСВ Плевен – въвеждане на „Правила за провеждане на 
административнонаказателна процедура по чл. 69 от Закона за опазване на околната 
среда“ – Вариант 2; 

118. Заповед № РД 0424/14.09.2017г. – 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)  и Правилника за 
изменение и  допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните 
екологични съвети към РИОСВ, утвърден със Заповед № РД – 223/06.04.2015г. на 
Министъра на околната среда и водите – назначаване на експертен екологичен съвет към 
РИОСВ Плевен  при дневен ред: Доклад по екологична оценка за Общ устройствен план 
на община Левски; 

119.  Заповед № РД 0430/18.09.2017г. – 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 Доклад на Инспектората на МОСВ за извършена проверка за спазване 
изискванията на Наредбата за административното обслужване при предоставяне на 
административни услуги в МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета 
на министерството – утвърждаване на допълнителни мерки по спазване на изискванията 
на Наредбата за административно обслужване в РИОСВ Плевен; 

120. Заповед № РД 0431/18.09.2017г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и в 
изпълнение на приоритет Превенция на корупцията в административни структури на 
МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджет /ВРБ/ и в частност административни 
дейности с антикорупционна насоченост – определяне на длъжностно лице по докладване 
за изпълнение на задълженията за подаване в срок от служителите на РИОСВ Плевен 
декларации по чл. 29, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса 
на труда за съответната година; 

121. Заповед № РД 0432/19.09.2017г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството 
и дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството, т. 32 от 
ДДС № 4/2011г., и чл. 335 от Счетоводната политика на МОСВ Заповед № РД 
753/28.12.2016г. и чл. 1, ал. 2 от утвърдените със заповед № РД – 751/13.11.2015г. 
Вътрешни правила за извършване на инвентаризации на активите и пасивите в 
Министерство на околната среда и водите – определяне на комисия за извършване на 
всички активи и пасиви на РИОСВ Плевен в присъствието на МОЛ. 

122.  Заповед № РД 0433/19.09.2017г. – 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 през 2017г. 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 58 ПР/2016г. за ИП „Реновиране 
(основен ремонт) на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици, находяща се в 
землището на гр. Славяново, община Плевен“; 

123. Заповед № РД 0435/19.09.2017г. – на основание чл. 7, т.1 от Правилника на РИОСВ и във 
връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството, т. 32 от ДДС № 4/2011г. и чл. 335 от 
Счетоводната политика на МОСВ Заповед № РД 753/28.12.2016г., чл. 1, ал.2 от 
утвърдените със заповед № РД -751/13.11.2015г. Вътрешни правила за извършване на 
инвентаризации на активите и пасивите – определяна на комисия за извършване на 
инвентаризация на всички вземания и задължения по АНД; 



124. Заповед № РД 0438/21.09.2017г. – 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 през 2017г. и Заповед № РД 
– 0319/02.06.2015г. – определяне на екип от експерти за осъществяване проверка по 
изпълнение на условията в Решение по ОВОС №  ПН 36 ПР/2016г., за ИП „Добив и 
първична преработка на строителни материали – пясък и чакъл, подземни богатства по чл. 
2, т. 5 от закона за подземните богатства, от находище „Плачище“, землище на гр. Искър, 
област Плевен“, с възложител „МЛ – Консулт 2009“ ЕООД; 

125. Заповед № РД 0439/21.09.2017г. – 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. 16, ал. 7 от Наредбата за административно обслужване – определяне на 
конкретно длъжностно лице за осъществяване на контрол и установяване на нарушения 
на задълженията на администрацията, предвидени по чл. 16 от Наредбата за 
административно обслужване; 

126.  Заповед № РД 0442/25.09.2017г. – 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 подаден сигнал в РИОСВ Плевен вх. № ОИК 3-74/25.09.2017г., както и с цел 
осъществяване на контрол във връзка с изпълнението на условията в 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; 

127.  Заповед № РД 0443/25.09.2017г. – 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 и Заповед № РД – 
0319/02.06.2015г. – изменение на Заповед № РД 0433/19.09.2017г. ; 

128.  Заповед № РД 0446/25.09.2017г. – 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 със Заповед № РД -123/14.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите с 
цел оптимизиране на административно-наказателната дейност на РИОСВ – определяне на 
длъжностно лице, което да води регулярно актовата книга (на хартиен и електронен 
носител) за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство, 
съобразно указанията, дадени в Заповед № РД-123/14.02.2013г. на Министъра на околната 
среда и водите; 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.10.2017г. до 31.12.2017г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

129.  Заповед № РД 0451/02.10.2017г. - на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ на 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 изх. № НСЗП-200/26.09.2017г. на МОСВ 
– определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 722/25.09.2017г. на МОСВ; 

130.  Заповед № РД  0453/02.10.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. на Директор РИОСВ Плевен . определяне на екип от 
експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно 
разрешително № 132/2006г. с оператор „Старткерамик“ ООД, с. Михалци; 

131. Заповед № РД 0457/04.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 



2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на Феникс Норд БГ ЕООД, 
площадка в гр. Долна Митрополия; 

132. Заповед № РД 0461/06.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ИЛКО“ ЕООД, гр. Троян; 

133.  Заповед № РД 0462/06.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Рико Стил“; 

134. Заповед № РД 0463/06.10.2017г. - 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 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване контрол по изпълнение 
на условията в Комплексно разрешително № 87/2005г. с оператор „Тера“ АД, гр. Червен 
бряг; 

135. Заповед № РД 0464/06.10.2017г.  – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилник за функциите, 
задачите и състава на експертните екологични съвети – определяне на експертен 
екологичен съвет по Доклад по екологична оценка за Общ устройстевен план на община 
Долни Дъбник 

136.  Заповед № РД 0467/10.10.2017г. - 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 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване контрол по изпълнение 
на условията в Комплексно разрешително № 518-Н-0/2015г. с оператор община Луковит 
за „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“; 

137.  Заповед № РД 0470/11.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Рафинерия Плама“ АД, 
гр. Плевен; 

138.  Заповед № РД 0479/16.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Норд БГ“ ЕООД, 
площадка в гр. Плевен, Индустриална зона; 

139.  Заповед № РД 0480/17.10.2017г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството 
и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка със 
заповед № РД 0432/19.09.2017г. и направено предложение с вх. № 5155 от 16.10.2017г. на 
определената инвентаризационна комисия – назначаване на комисия за организация и 
извършване на брак на ДМА в РИОСВ Плевен; 

140. Заповед № РД 0481/17.10.2017г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, във връзка с писмо с изх.№ 03-00-266/07.09.2017г. 
на МОСВ, заповед № РД 0430/18.09.2017г. на Директор РИОСВ Плевен и необходимостта 
от откриване на терминално устройство ПОС за безкасови плащания в административната 
сграда на РИОСВ плевен – въвеждане на Вътрешни правила за работа с ПОС – 
терминални устройства – вариант № 1; 

141.  Заповед № РД 0482/17.10.2017г. – на основание чл. 13, ал. 3, т. 11 от Закона за 
финансово управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване и въвеждане на 
„Етичен кодекс на служителите от Регионална инспекция по околната среда и водите 
Плевен“ /Вариант № 3/; 

142.  Заповед № РД 0483/17.10.2017г. – 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-0133/06.03.2017г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип 



от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно 
разрешително № 439-Н0/2012г. с оператор „Феникс Инверс“ ООД; 

143. Заповед № РД 0484/17.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Феникс ДННД“ ЕООД, 
находяща се в с. Ябланица, област Ловеч; 

144. Заповед № РД 0490/23.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Метаком СЛЗ Инвест“ 
АД, гр. Плевен; 

145.  Заповед № РД 0491/23.10.2017г. – на основание чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда, както и чл. 22 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда – определяне на екип от 
експерти за осъществяване на дейността по извършване на контрола по изпълнение на 
условията в решенията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в 
РИОСВ Плевен; 

146. Заповед № РД 0492/23.10.2017г. – на основание чл.5 е чл.7 от Правилника за функциите, 
задачите и състава на Експертните екологични съвети (EEС) към Регионалните 
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), издаден на основание  чл.12, ал. 3 от 
Закона за опазване на околната среда и приет на Колегиум на МОСВ на 28.04.2004г., 
изменен и допълнен с Правилник, приет на Колегиум на МОСВ на 24.01.2011г. – 
определяне на екип от експерти включени в състава на ЕЕС в РИОСВ Плевен; 

147. Заповед № РД 0493/23.10.2017г. – на основание чл. 120, ал. 5 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на 
дейността по извършване на контрола за изпълнение на условията на Комплексни 
разрешителни (КР);  

148. Заповед № РД 0494/23.10.2017г. - 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 0133/06.03.2017г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване контрол по изпълнение 
на условията в Комплексно разрешително № 127-H1/2010г. с оператор „Рубин Трейдинг“ 
АД; 

149. Заповед № РД 0496/23.10.2017г. – на основание чл. 7, т. 1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и чл. 21 
от Наредбата за административното обслужване – въвеждане на актуализираната 
процедура „Харта на клиента“ – вариант № 3; 

150.  Заповед № РД 0497/23.10.2017г. – на основание чл. 3 от закона за финансово управление 
и контрол в публичния сектор, в изпълнение на писмо с изх.№03-00-266/07.09.2017г. на 
МОСВ и във връзка с откриване на терминално устройство ПОС за безкасови плащания в 
административната сграда – определяне на длъжностни лица, които да работят и приемат 
чрез терминално устройство ПОС, инсталирано в административната сграда на РИОСВ 
Плевен; 

151. Заповед № РД 0498/23.10.2017г. – на основание чл. 3 от Закона за финансово управление 
и контрол в публичния сектор, в изпълнение на писмо с изх. № 03-00-266/07.09.2017г. на 
МОСВ и във връзка с Вътрешните правила за работа с ПОС терминал – определяне на 
длъжностни лица, които ежедневно да приемат СПРАВКА – ПРОТОКОЛ Приложение № 
4 към Вътрешните правила за с ПОС терминални устройства на извършените транзакции 
през ПОС терминалното устройство; 

152. Заповед № РД 0499/30.10.2017г. - на основание чл. 13 от Закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор – въвеждане на Вътрешни правила за 
организацията на административното обслужване в РИОСВ Плевен – вариант № 3; 

153. Заповед № РД 0500/30.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 



2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „КАМ“ ООД; 

154. Заповед № РД 0501/30.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „МЕД Индъстри“ ЕООД, 
гр. Белене; 

155. Заповед № РД 0504/30.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Полихим СС“ ЕООД, гр. 
Луковит; 

156. Заповед № РД 0505/30.10.2017г. – поддържане в изправно състояние на отоплителните 
уреди /климатици/ и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и 
почистване преди настъпване на есенно – зимния период, както и периодично за 
осигуряване на пожарната им безопасност за есенно – зимния период 2017г. – 2018г.; 

157.  Заповед № РД 0506/31.10.2017г. – на основание чл. 7 т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, 
Заповед № РД 01-703/15.09.2017г. на Министъра на труда и социалната политика и във 
връзка с номинираните кандидати по Процедура за кандидатстване за работните места в 
централните ведомство по програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2018г. в РИОСВ 
Плевен; 

158.  Заповед № РД 0507/31.10.2017г. – 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 т. 8 от Процедурата за кандидатстване за работните места в централните 
ведомства по Програма „Старт на кариерата“ за заетост през 2018г. – Приложение № 2 
към Заповед № РД 01-703 от 15.09.2017г. на Министъра на труда и социалната политика – 
определяне на комисия по програма „Старт на кариерата“ 2018г.; 

159.  Заповед № РД 0508/31.10.2017г. – 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 2018г.; 

160.  Заповед № РД 0510/31.10.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Боги – Богдан Тинков- 
Емил Тинков“, гр. Плевен; 

161. Заповед № РД 0525/14.11.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Гранде Ауто“ ЕООД, гр. 
Плевен; 

162.  Заповед № РД 0528/20.11.2017г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството 
и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка с писмо 
с изх. № 95-00-6695/15.11.2017г. на МОСВ – заповед № РД 756/14.11.2017г. на Министъра 
на околната среда и водите и Указания за деловото облекло на служителите на МОСВ; 

163.  Заповед № РД 0529/22.11.2017г. – 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 0133/06.03.2017г. 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 № 304-Н0/2008г. община Плевен; 

164.  Заповед № РД 0530/22.11.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 



качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Савел“ ЕООД, 
предприятие за производство на мебели, намиращо се в гр. Троян; 

165.  Заповед № РД 0532/24.11.2017г. – 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 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 
2017г. и Заповед № РД-0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – 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“; 

166.  Заповед № РД 0533/24.11.2017г. - 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 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 
2017г. и Заповед № РД-0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 
на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение 
по ОВОС № 12-8/2012г. за ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна“ в 
землището на гр. Ябланица и с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител 
„Златна Панега Цимент“ АД; 

167.  Заповед № РД 0535/27.11.2017г. – 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 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 
2017г. и Заповед №РД-0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на 
екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Решение по 
ОВОС № ПН 1-1 ПР/2016г. на ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващата 
ферма в село Обнова“, с възложител ЕХ „Боко – Боряна Костадинова“; 

168.  Заповед № РД 0558/05.12.2017г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен 
през 2017г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „КЕШ – Красимир 
Христов“, с. Добродан; 

169.  Заповед № РД 0565/11.12.2017г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите чл.1, т. 
1.1.4 и чл. 2.5. от Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от 
експерти РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на внезапна 
проверка на площадка „Полихим-СС“ ЕООД, находяща се в гр. Луковит; 

170.  Заповед № РД 0566/11.12.2017г. –  на основание чл. 3 и във връзка с чл. 13, ал. 3 от 
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел подобряване на 
организацията на работата на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен – 
утвърждаване на Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от 
експерти РИОСВ Плевен – Вариант № 8; 

171.  Заповед № РД 0609/14.12.2017г. – 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, ал.3 и 
ал.4 от същата Наредба и Заявление с вх. № 5872/29.11.2017г. от община Левски; 

172. Заповед № РД 0610/14.12.2017г. – 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, ал.3 и 
ал.4 от същата Наредба и Заявление с вх. № 5867/29.11.2017г. от община Белене; 

173. Заповед № РД 0611/14.12.2017г. - 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, ал.3 и 
ал.4 от същата Наредба и Заявление с вх. № 5848/28.11.2017г. от община Никопол; 

174.  Заповед № РД 0619/20.12.2017г. – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, във връзка със Заповед № РД-807/08.12.2017г. на 



Министъра на околната среда и водите – изменение на Заповед № РД 0375/09.08.2017г. на 
Директора на РИОСВ Плевен. 

 


