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

УТВЪРЖДАВАМ,
ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

СПИСЪК
НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
ЗА 2018г.
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.01.2018г. до 31.03.2018г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
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Заповед № РД - 0008/05.01.2018г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с Покана от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция по околната среда изх. № 11755-01 от 28.12.2017г., вх. №
42/03.01.2018г.;
Заповед № РД - 0014/16.01.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване
на околната среда, във връзка с постъпила в РИОСВ жалба вх. № ОИК-2-2/27.03.2017г. –
извънредна проверка за осъществяване на контрол върху качеството на атмосферния
въздух – инсталация за производство на пелети в поземлен имот в кв. „Дудевска“, гр.
Троян;
Заповед № РД – 0015/16.01.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване
на околната среда – да се извърши извънпланова проверка на „КЕШ – Красимир Христов“
ЕТ, с. Добродан за осъществяване на последващ контрол по изпълнение на предписания,
издадени при проверка, документирана с протокол КПКД – 80/08.12.2017г. във връзка със
жалба, вх. № ОИК-2-21/28.11.2017г.;
Заповед № РД – 0017/16.01.2018г. – 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 използването на служебните автомобили на РИОСВ Плевен – определяне норма
за разход на гориво на служебен автомобил DACIA – DUSTER“;
Заповед № РД 0018/16.01.2018г. - на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и с цел
осигуряване на оперативното обслужване на служителите на РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0026/24.01.2018г. – 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 на РИОСВ плевен – определяне на длъжностно лице, което да извърши внезапна
проверка на бивши лаборатории за химически анализ и склад за химикали, находящи се в
производствен комплекс „Бета Индъстрис Корп“ АД, гр. Червен бряг;
Заповед № РД 0041/31.01.2018г. – на основание чл. 26 от Наредбата за командировките в
страната, прието с Постановление № 73/30.12.1986г. на Министерски съвет и заповед №
РД 14/09.01.2018г. на МОСВ – определяне на сума квартирни пари за нощуване в мястото
на командироване в страната на служители РИОСВ Плевен;
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Заповед № РД 0044/31.01.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх. № ОИК-37/25.01.2018г. – определяне на екип за осъществяване на извънредна проверка за
осъществяване на контрол върху качеството и факторите на околната среда, във връзка с
постъпил сигнал вх. № ОИК-3-7/25.01.2018г. – на ИП „Добив и първична преработка на
подземни богатства – строителни материали от находище „Мадлен“ и концесионна площ
„Мадлен“ в землището на с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч;
Заповед № РД 0056/01.02.2018г. – 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;
Заповед № РД 0064/08.02.2018г. - 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 № 729/29.01.2018г. на
МОСВ;
Заповед № РД 0065/12.02.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-39/31.01.2018г. – извънредна проверка за осъществяване на контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на обект: Инсталация за производство на
пелети в гр. Плевен, Източна индустриална зона, ул. „Гривишко шосе“;
Заповед № РД 0068/13.02.2018г. – на основание чл. 10а, ал. 1, във връзка с чл. 10, ал.1 и
ал. 2 от закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители - конкурс за длъжността старши експерт, дирекция
„Административни, финансови и правни дейности“, Обща администрация при РИОСВ
Плевен;
Заповед № РД 0069/13.02.2018г. – 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 комисия за провеждане на конкурсна процедура, открита със
заповед № РД 0068/13.02.2018г. на директор РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0070/13.02.2018г. – 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, относно на мерки за
отстраняване на нарушение по чл. 31, ал.1 и 2 и чл. 31а от ЗБР във връзка с чл. 10 от
наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони – предписание за административно нарушение (ПАМ) по Закона за
биологичното разнообразие на община Гулянци;
Заповед № РД 0074/13.02.2018г. - 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 № 731/05.02.2018г. на
МОСВ;
Заповед № РД 0101/19.02.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-314/13.02.2018г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол върху
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качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Инверс“ ООД, гр.
Ловеч;
Заповед № РД 0102/19.02.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с Постановление на Районна прокуратура – Ловеч от
09.02.2018г. по преписка № 330/2018г., с вх. № 997/13.02.2018г. на РИОСВ Плевен –
определяне на екип от експерти за осъществяване на извънредна проверка за
осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната
среда на обект: Ферма за отглеждане /угояване/ на патици мюлари, в землището на с.
Умаревци, община Ловеч, стопанисвана от „Амон Ра“ ООД, гр. София;
Заповед № РД 0124/27.02.2018г. – 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 на билкозаготвители – назначение на комисия със задача да разпредели
количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване,
определени за региона на РИОСВ Плевен със заповед № РД-56/01.02.2018г. на МОСВ (
ДВ. бр.18/27.02.2018г.) между билкозаготвителите, подали заявки в РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0134/07.03.2018г. – на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за лечебните
растения, заповед № РД-88/2001г. на МОСВ, заповед № РД-56/01.02.2018г. на МОСВ и
въз основа на протокол от 07.03.2018г. на комисията, назначена със Заповед № РД
0124/27.02.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – разпределение билки, получавани от
естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
за региона на РИОСВ – Плевен за 2018г., между билкозаготвители;
Заповед № РД 0135/07.03.2018г. – 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 длъжностни лица, които да
водят регулярно актовата книга на РИОСВ Плевен – на хартиен и и електронен носител за
констатирана административни нарушения на екологичното законодателство, съобразно
указанията, дадени в Заповед № РД-123/14.02.2013г. на Министъра на околната среда и
водите;
Заповед № РД 0136/07.03.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г.
– определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Яна“ АД – завод гр. Плевен;
Заповед № РД 0142/13.03.2018г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника на
Регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка със Заповед № РД89/14.02.2018г. на Министъра на околната среда и водите – запознаване на всички
служители с текста на следния документ: План за сигурност на Министерството на
околната среда и водите;
Заповед № РД 0143/13.03.2018г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с Наредба № 8121з-1225 от 27
септември 2017г. за видовете обекти по чл. 23, ал.1 от закона за противодействие на
тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за
противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за
упражняване на контрол – утвърждаване на План за сигурност на Регионална инспекция
по околната среда и водите Плевен;
Заповед № РД 0144/13.03.2018г. – 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 наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017г. за видовете обекти по чл. 23, ал.
1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели
разработват и прилагат мерки на противодействие на тероризма, минималните изисквания
към тези мерки и реда за упражняване на контрол – определяне на лице за връзка със
сигурността;
Заповед № РД 0148/14.03.2018г. – 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
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по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. с оператор
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД;
Заповед № РД 0151/20.03.2018г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 12, ал.1 от Закона за финансово
управление и контрол – актуализация на работната група по управление на риска.
Заповед № РД 0152/21.03.2018г. – 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. 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
преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 61 ПР/2017г.;
Заповед № РД 0189/21.03.2018г. – 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
2018г. 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 35 ПР/2017г. за ИП „Закриване и
рекултивация на общинско депо за твърди в ПИ № 000463, гр. Ябланица, местността
„Зейков рът“ с възложител община Ябланица;
Заповед № РД 0190/21.03.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Ваптех“ ЕООД, гр. Плевен;
Заповед № РД 0193/21.03.2018г. – на основание чл. 9а, ал. 2 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във
връзка с чл. 10 от Наредбата за административното обслужване – определяне на работно
време на звеното за административно обслужване;
Заповед № РД 0194/21.03.2018г. - 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
2018г. 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 57 ПР/2015г. за ИП „Изграждане на
мандра „Драгана“ в УПИ V 144, кв. 9 на с. Драгана, община Угърчин, област Ловеч“;
Заповед № РД 0198/26.03.2018г. – 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 – определяне на състава на
експертния екологичен съвет към РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0199/26.03.2018г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за
функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) - определяне на
експертен екологичен съвет към РИОСВ Плевен за осъществяване на разглеждане на
Доклад по екологична оценка за „Общ устройствен план на Искър“;
Заповед № РД 0200/28.03.2018г. - 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
2018г. 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 57 ПР/2015г. за ИП „Изграждане на
мандра „Драгана“ в УПИ V 144, кв.9 на с. Драгана“;
Заповед № РД 0204/30.03.2018г. – на основание чл.148 и чл. 156 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на извънредна проверка
на „Феникс – Инверс“ ООД, гр. Ловеч;

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.04.2018г. до 30.06.2018г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
36. Заповед № РД 0209/03.04.2018г. - на основание чл.148 и чл. 156 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на площадка
на „МБАЛ Кнежа“ ЕООД в гр. Кнежа;
37. Заповед № РД 0210/03.04.2018г. – 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;
38. Заповед № РД 0211/03.04.2018г. – на основание чл. 120, ал. 5 и чл. 148, ал. 3 от Закона за
опазване на околната среда – определяне длъжностни лица по извършване на контрола за
изпълнение на дейността по извършване на дейността по извършване на контрола за
изпълнение на условията на комплексни разрешителни;
39. Заповед № РД 0212/03.04.2018г. – на основание чл. 113 от закона за управление на
отпадъците, чл. 37, ал.1, буква „б“ от ЗААН 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;
40. Заповед № РД 0213/03.04.2018г. – на основание чл. 114 от Закона за управление на
отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да упражняват контрол
върху правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктова такса по ЗУО;
41. Заповед № РД 0214/03.04.2018г. – на основание чл. 113, чл. 117, чл. 119 и чл. 120 от
закона за управление на отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица за
упражняване на контрол по спазване на изискванията за третиране на отпадъци и
условията по разрешението, съответно по регистрационния документ;
42. Заповед № РД 0215/03.04.2018г. – на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на
отпадъците и чл. 37, ал.1, буква б от ЗААН във връзка с чл. 113, ал. 1 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
да установяват с актове нарушения по Закона за управление на отпадъците;
43. Заповед № РД 0216/03.04.2018г. – на основание чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за
опазване на околната среди , както и чл. 22 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда – определяне на екип от
експерти по извършване на контрол по изпълнение на условията в решенията по оценка
на въздействието върху околната среда;
44. Заповед № РД 0217/03.04.2018г. – 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 -123/14.03.2013г. на
Министъра на околната среда и водите и с цел подобряване на контрола върху
компонентите на околната среда – поддържане на електронен регистър „Контрол на
предписанията“ в РИОСВ Плевен;
45. Заповед № РД 0218-03.04.2018г. – на основание чл. 7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите –
определяне на длъжностни лица, отговорни за регулярно водене на актовата книга на
хартиен носител за констатирани административни нарушения на екологичното
законодателство на основание чл. 69 от ЗООС, както и Регистър на наложени санкции за
превишени норми/емисионни ограничения/ по ЗООС - води (колони 13-26/ и водене
Регистър на наложени санкции за превишени норми/емисионни ограничения по ЗООС –
въздух (колони 1-12);
46. Заповед № № РД 0225/10.04.2018г. - на основание чл.148 и чл. 156 от Закона за опазване
на околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Уолтопия“
АД, гр. Летница;
47. Заповед № РД 0226/10.04.2018г. – 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
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среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол
по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 354-Н0/2008г. на оператор
„Нора“ АД, за инсталация за производство на метилови естери;
Заповед № 0232/16.04.2018г. – 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 околна
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по
изпълнение на условията в комплексно разрешително № 62/2005г. на оператора „Елмаз“
ООД;
Заповед № РД 0233/16.04.2018г. - на основание чл.148 и чл. 156 от Закона за опазване на
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Мелница
Левски – 2004“ ООД, гр. Левски;
Заповед № РД 0235/17.04.2018г. – 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
2018г. 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 преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 52 ПР/2017г. на ИП „Изменение на
дейността на съществуваща площадка за ИУ МПС и ИУЕЕО, землище с. Български извор,
община Тетевен“;
Заповед № РД 0237/19.04.2018г. - на основание чл.148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и сигнал вх. № ОИК-3-35/17.04.2018г. – определяне на екип от експерти за
извършване на проверка за текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите
на околната среда на нераглементирани сметища и сеч в зони Натура 2000, по поречието
на река Вит в землището на с. Рибен, община Долна Митрополия;
Заповед № РД 0238/19.04.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г.
– определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху
качеството на компонентите и факторите на околната среда в „Белсма Фърничър“ ЕООД;
Заповед № РД 0240/20.04.2018г. – 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 – експертен екологичен съвет към
РИОСВ Плевен по Доклад по оценка на въздействието върху околната среда на ИП
„Изграждане на 15 броя нови тръбни кладенци в землището на с. Брест, община Гулянци,
област Плевне, с цел водовземане от подземни води за напояване на 7 500 дка царевица“,
с възложител „Агро – Бел 2001“ ЕООД;
Заповед № РД 0246/23.04.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Плевен – мес“ООД, с. Ясен, община
Плевен;
Заповед № РД 0247/23.04.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
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;
Заповед № РД 0248/23.04.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Бонмикс“ЕООД, гр. Ловеч;
Заповед № РД 0251/26.04.2018г. – на основание чл. 7 т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 35,
чл.41, §2, ал.2, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)]

58. Заповед № РД 0263/02.05.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазването
на околната среда, във връзка с постъпила в РИОСВ – Плевен жалба вх. № ОИК-27/23.04.2018г. – определяне на екип от експерти за извършване на извънредна проверка за
осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната
среда, във връзка с постъпила в РИОСВ Плевен жалба, с вх. № ОИК-2-7/23.04.2018г. на
обект: предприятие за производство на оцет в гр. Долни Дъбник, стопанисвано от „Веда“
ООД;
59. Заповед № 0264/02.05.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
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;
60. Заповед № РД 0266/02.05.2018г. – 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 и водите План за
контролната дейност на РИОСВ през 2018г. 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 № РН 2-2/2017г. за ИП
„Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол,
тенис и др.“, местност „Над лозята“, землище на с. Крушуна, община Летница;
61. Заповед № 0267/02.05.2018г. – 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 КР № 306-Н0/2008г. на оператора „Хибриден
център по свиневъдство“ АД, Шумен;
62. Заповед № РД 0268/08.05.2018г. – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ, във връзка с получено писмо изх. № 04-0462/27.04.2018г. на Главен секретар на МОСВ с вх. № 2300/03.05.2018г. – всеки служител
чрез електронен портал на МВР да извърши проверка за издадени и влезли в сила
наказателни постановления, фишове и електронни фишове за нарушения по Закона за
движението по пътищата;
63. Заповед № РД 0269/08.05.2018г. – 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 – да извърши контрол по изпълнение на условията в КР
№ 21/2004г. с оператор „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив;
64. Заповед № РД 0272/08.05.2018г. – 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 получено писмо изх. № 12-00-508/27.04.2018г. на Главен секретар МОСВ вх. №
2506/30.04.2018г. – определяне на комисия от служители РИОСВ Плевен във връзка с
въвеждането и използването на деловодната система АКСТЪР и включването в системата
за междуведомствен електронен обмен на документи;
65. Заповед № РД 0273/08.05.2018г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, 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 КР № 276 – Н0/2008г. с оператор „ВТПГ-Консулт“ ООД, гр. Велико Търново;
66. Заповед № РД 0277/10.05.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Премиум Фууд България“ ООД;
67. Заповед № РД 0283/10.05.2018г. – 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 Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., в сила от 25 май 2018г., относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и в изпълнение на Заповед № РД 240/27.04.2018г.,
издадена от министъра на околната среда и водите изпълнение на приоритетна задача по
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привеждане на дейността на РИОСВ Плевен – администратор на лични данни, в
съответствие с новите нормативни изисквания за защита на лични данни – определяне на
екип от експерти и длъжностно лице по защита на личните данни;
Заповед № РД 0284/10.05.2018г. – 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 Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., в сила от 25 май 2018г., относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и в изпълнение на Заповед № РД 240/27.04.2018г.,
издадена от министъра на околната среда и водите изпълнение на приоритетна задача по
привеждане на дейността на РИОСВ Плевен – утвърждаване и въвеждане на Вътрешни
правила за защита на лични данни на РИОСВ Плевен“ Вариант № 3;
Заповед № РД 0285/10.05.2018г. – 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 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., в сила от 25 май 2018г. и предприемане на необходимите технически и
организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица . утвърждаване и
въвеждане на „Политика за защита на личните данни на РИОСВ Плевен“ – Вариант 1;
Заповед № РД 0286/10.05.2018г. – 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 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., в сила от 25 май 2018г., относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение за такива данни и в
изпълнение на Заповед № РД 240/27.04.2018г., издадена от министъра на околната среда и
водите - утвърждаване и въвеждане на Етичен кодекс за поведение на администраторите
на лични данни – Вариант №1;
Заповед № РД 0287/10.05.2018г. – 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 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение за такива данни и в изпълнение на Заповед № РД
240/27.04.2018г. , издадена от министъра на околната среда и водите – утвърждаване и
въвеждане в РИОСВ Плевен на „Инструкция за техническите и организационните мерки
за защита на лични данни съгласно Регламент 2016/679 в РИОСВ Плевен“ – вариант 1;
Заповед № РД 0288/15.05.2018г. – 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 методи за улавяне и
убиване от приложение № 5 и във връзка с писмо с изх. № НСЗП-164/10.05.2018г. на
МОСВ – определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол върху изпълнението
на условията, посочени в разрешително № 748/10.05.2018г. на МОСВ;
Заповед № РД 0292/15.05.2018г. – на заповед 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, 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 2018г. и
Заповед № РД-0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен –определяне на екип от
експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС №
ПН58ПР/2017г. за ИП „Поставяне на мобилна, трошачно – миялна и сортировъчна
инсталация“ – с. Девенци, община Червен бряг;
Заповед № РД 0293/15.05.2018г. – на заповед 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, 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 2018г. и
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Заповед № РД-0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от
експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС №
ПН 1-1/2015г.;
Заповед № РД 0298/15.05.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне
на екип от експерти за извършване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно
разрешително № 282-Н1/2016г. с оператор община Ловеч;
Заповед № РД 0305/18.05.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
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;
Заповед № РД 0304/15.05.2018г. – на основание чл. 122, ал.2, т.4 чл.121 и чл.123 от
Закона за биологичното разнообразие – предписание за преустановяване на
административно нарушение (ПАМ) по Закона за биологичното разнообразие, както и с
цел запазване на местообитания на видове – ЕТ „Росагрофонд“ ООД;
Заповед № РД 0311/18.05.2018г. – 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 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., в сила от 25 май 2018г. утвърждаване и въвеждане на политики във връзка с
Регламент (EС) 2016/679.
Заповед № РД 0312/18.08.2018г. – 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 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016г., в сила от 25 май 2018г. – утвърждаване и въвеждане в РИОСВ Плевен на
процедури по регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни;
Заповед № РД 0317/21.05.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
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;
Заповед № РД 0319/23.05.2018г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството
и дейността на РИОСВ и във връзка с извършването на извънпланово контролно
измерване на показателите за шум в околната среда съгласно писмо с изх. № 3-45 от
17.05.2018г. на РИОСВ Плевен – извършване на извънпланово контролно измерване на
показателите за шум в околната среда в „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, гр. Плевен;
Заповед № РД 0322/29.05.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Мебели Тодоров“ ЕООД;
Заповед № РД 0331/01.06.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „БоКо-Боряна Костадинова“, гр.
Русе;
Заповед № РД 0332/01.06.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
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;
Заповед № РД 0336/07.06.2018г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите –
оправомощаване на длъжностно лице за оправомощаване за предоставяне с електронен
подпис информация за планираните и направените от РИОСВ плевен разходи в областта
на електронното управление;
Заповед № РД 0337/07.06.2018г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ Плевен чл.1, т.1.1.4 и чл.2.5. от Процедурата за реда
и начина на извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ Плевен –

определяне на екип от експерти за осъществявате на извънпланова проверка на
площадката на „Полихим – СС“ ООД, находяща се в гр. Луковит, Северозападна
промишлена зона;
87. Заповед № РД 0348/11.06.2018г. – 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
през 2018г. и Заповед № РД -0319/02.06.2015г. на Директор РИОСВ Плевен – определяне
на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение
по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 41 ПР/2015г. за ИП
„Добив на подземни богатства – пясък и чакъл за строителни материали, чрез
разработване на находище „Гарговското“, землището на с. Славовица, община Долна
Митрополия, област Плевен;
88. Заповед № РД 0349/11.06.2018г. - за преустановяване на административно нарушение
(ПАМ) по Закона за защитените територии и на вредните последици от него, а именно да
не се нарушава точка „а“ от заповед № 3039/03.10.1974 на МТОПС, с която се забранява
изкореняването на всякакви растения – СЗДП ТП ДГС Плевен да упражни контрол в
качеството си на собственик на подотдел 131-1, като възстанови ползването на пототдела
като поляна;
89. Заповед № РД 0350/11.06.2018г. – на основание чл. 79, ал. 2 т.4, във връзка с чл. 78 от
закона за защитените територии и на вредните последици от него, а именно да не се
нарушава точка „а“ от Заповед № 3039/03.10.1974г. на МГОПС, с която се забранява
изкореняването на всякакви растения – община Долна митрополия да упражни контрол в
качеството си на собственик на поземлен имот № 53655.0.442, землище на с. Ореховица,
община Долна Митрополия, като възстанови ползването на посочения имот по начин на
трайно ползване;
90. Заповед № РД 0355/13.06.2018г. – 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 - 0211/03.04.2018г. 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;
91.
Заповед № РД 0364/18.06.2018г. – 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. 8, ал.
3 и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация
от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат – определяне на
длъжностно лице да попълва данни и да публикува информация в отворен формат на Портала
на отворени данни, поддържан от администрацията на Министерски съвет;
92.
Заповед № РД 0365/19.06.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Практикер Ритейл“ ЕООД, хипермаркет
„Практикер“ гр. Плевен;
93.
Заповед № РД 0367/19.06.2018г. – 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, 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 2018г. и Заповед № РД0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за
осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 21
ПР/2017г. за ИП „Изграждане на автоморга, автокъща, автомивка и административно – битова
сграда“, местността „Край село“, землище с. Буковлък, община Плевен;
94. Заповед № РД 0368/25.06.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-63/15.06.2018г.
– извънредна проверка за осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и
факторите на околната среда на Цех за производство на мебели от масивна дървесина,
стопанисван от „Тоникс 96“ ООД;

95. Заповед № РД 0369/25.06.2018г. – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ, чл.1, т. 1.1.4. и чл. 25 от Процедура за реда и начина за
извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ Плевен – определяне на екип от
експерти за извършване на внезапна проверка на площадка за производство на дървени
въглища и дейността за това на „Виса 1“ ЕООД, находяща се в местността „Боаза“, с.
Български извор;
96. Заповед № РД 0374/27.06.2018г. – на основание чл. 37, ал.1, буква „б“ от Закона за
административните нарушения и наказания във връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от закона за
защита на вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) –
оправомощаване на длъжностни лица, които да осъществяват контрол в случаите по чл. 25,
ал.1, т.3-9, 13, 14,15-17а, 27-31 и 33, както и чл. 25, ал.2, т.1 от ЗЗВВХВС, с цел опазване на
околната среда и да съставят актове за установяване на административни нарушения и
наказания по чл. 25 от ЗЗВВХВС;
97. Заповед № РД 0375/27.06.2018г. – за прилагане на преустановителна принудителна
административна мярка (ПАМ) – спиране на производството и пускането на пазара на гасена
вар и варов разтвор, които се произвеждат ЕТ „Суматоха – Димитър Лаков“, с. Телиш;
98. Заповед № РД 0382/27.06.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и
водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на
условията в Комплексно разрешително № 174-Н0/2007г., оператор „Полигрим ГМ“ ЕООД;
99. Заповед № РД 0383/28.06.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. 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 № 104-Н1/2010г. на оператора „Пордим
Ойл“ ЕООД, гр. София;
100. Заповед № РД 0386/28.06.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка
с получено писмо изх. № 12-00-508/27.04.2018г. на Главен секретар на МОСВ вх. №
2506/30.04.2018г. и заповед № РД 0272/08.05.2018г. на директор на РИОСВ Плевен –
въвеждане в дейността на РИОСВ Плевен на следните процедури: „Правила за работа на
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен в система за електронен обмен на
съобщения“ – вариант № 1 и „Правилник за организацията на документооборота, деловодната
и архивна дейност в РИОСВ Плевен“ – вариант № 4;
101. Заповед № РД 0387/28.06.2018г. – 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 2018г. и Заповед
№ РД -0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за
осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2012г.
за ИП „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали (пясъчници) от
находище „Кошарата“, землище на с Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч;

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.07.2018г. до 30.09.2018г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
102. Заповед № РД 0392/03.07.2018г. – на основание чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка
с получено писмо изх. № 12-00-508/27.04.2018г. на Главен секретар на МОСВ вх. №
2506/30.04.2018г. и Заповед № РД 0272/08.05.2018г. на директор РИОСВ Плевен –
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утвърждаване на Правилник за организацията на документооборота, деловодната и архивната
дейност в РИОСВ Плевен /Вариант №5/;
Заповед № РД 0409/12.07.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Премиер Плевен“;
Заповед № РД 0398/06.07.2018г. – на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда във връзка с чл.4, ал.1 и чл.6, ал.2 от Правилника за устройството и дейността
на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и доклад на заместникминистъра на околната среда с изх. №95-00-4143/03.07.2018г. , утвърден от Министъра на
околната среда и водите, както и с оглед ефективно упражняване на правомощията на РИОСВ
Плевен при осъществяване провеждането на държавната политика по опазване на околната
среда на регионално равнище – упълномощаване и оправомощаване на длъжностно лице при
отсъствие на директор РИОСВ Плевен по обективни причини да изпълнява правомощията и
функциите на директор РИОСВ Плевен;
Заповед № РД 0420/18.07.2018г. – на основание чл. 122, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 111, ал.1,
т.1 и ал.2 от Закона за биологичното разнообразие, относно предотвратяване на нарушение,
което може да доведе до увреждане или влошаване физиологичното състояние на защитено
дърво обявено със Заповед № РД-3/02.01.2014г. на Министъра на околната среда и водите –
предписание за предотвратяване на административното нарушение по Закона за биологичното
разнообразие (ПАМ) и на вредните последици от него, както и с цел запазване на защитено
дърво, обявено със Заповед № РД-3/02.01.2014г. на Министъра на околната среда и водите;
Заповед № РД 0421/18.07.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
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 с . Старо село;
Заповед № РД 0422/18.07.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „В и К“ Стенето ЕООД, ГПСОВ Троян;
Заповед № РД 0423/18.07.2018г. – на основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка
с настъпили промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 6 от
26.03.1999г. по реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии;
Заповед № РД 0435/31.07.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и Указ за
печатите;
Заповед № РД 0441/01.08.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Топливо Инвест“ ЕООД, площадка в гр.
Ловеч, местност „Музговото“;
Заповед № РД 0442/02.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „УНИВЕРСАЛСТРОЙ“ ООД, площадка в с.
Дълбок дол, община Троян;
Заповед № РД 0444/03.08.2018г. – относно прилагането на глава VІІ, Раздел І
„Предотвратяване на големи аварии“ от Закона за опазване на околната среда и 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) –„Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти“ гр.
Плевен, с оператор „Рафинерия Плама“ АД;

113. Заповед № РД 0449/08.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ“Васко Балкански“, гр. Луковит;
114. Заповед № РД 0450/08.08.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. 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 № 265-Н0/2008г. на оператор община Троян, гр. Троян;
115. Заповед № РД 0457/13.08.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 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 – определяне на екип от експерти за водене
на електронен регистър „Контрол на предписанията“;
116. Заповед № РД 0465/14.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „ТОП – АУТО – 76“ ЕООД, площадка н гр.
Троян;
117. Заповед № РД 0466/14.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. и във
връзка с писмо вх. №4043/1//09.08.2018г. – 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;
118. Заповед № РД 0467/14.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Сартен България“;
119. Заповед № РД 0468/15.08.2018г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за функциите,
задачите и състава на експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по
околната среда и водите – назначаване на ЕЕС към РИОСВ Плевен със задача „Доклад по
оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Реконструкция на съществуваща
инсталация за производство на отливки от чугун и стомана“ и монтаж на формовъчна линия
DISA № 2 в действащ формовъчен цех“ на производствена площадка на „Осъм“ АД;
120. Заповед № РД 0478/16.08.2018г. – 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 определяне на длъжностни лица, които да упражняват контрол върху изпълнението на
условията, посочени в разрешителни на МОСВ, издадени на основание чл. 49, ал.1, т.1 и т.5,
във връзка с чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие.;
121. Заповед № РД 0480/20.08.2018г. – на основание чл. 6, ал. 1, т.1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 41, ал. 1
от ЗПКОНПИ, във връзка с прилагането на §2, ал.3 от ДР на ЗПКОНПИ – утвърждаване на
образци на Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ, Публичен регистър на
декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ и Списък на задължените лица, неподали в срок
декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ;
122. Заповед № РД 0481/20.08.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите във връзка с
пар.2, ал.1, ал.2 и ал.3 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество и във връзка с чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 и ал.4 от ЗПКОНПИ;
123. Заповед № РД 0482/20.08.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с постъпила в РИОСВ Плевен жалба срещу инвестиционно
предложение – определяне на екип от експерти за осъществяване на извънредна проверка за
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осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда,
във връзка с постъпила в РИОСВ Плевен жалба срещу инвестиционно предложение, вх. №
3892/2//08.08.2018г. на Макролайн ЕООД, предприятие за производство на пелети в махала
„Калейца“, община Троян;
Заповед № РД 0488/20.08.2018г. – на основание чл. 6, ал.1 от Правилника за устройството и
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка с писмо 03-0094/23.04.2018г. на МОСВ, и писмо 0244-43/22.08.2018г. на заместник министър – председател
за предприемане на действия за достъп до системата на ЕССС – определяне на длъжностно
лице с право: да има достъп чрез квалифициран електронен подпис до системата на заявяване
и получаване на електронно служебно свидетелство за съдимост при нужда на РИОСВ
Плевен;
Заповед № РД 0492/21.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Надин Комерс 456“ ЕООД, находяща се в с.
Български извор, област Ловеч, община Тетевен, местност „Будевец“ УПИ І-109006;
Заповед № РД 0493/23.08.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на Пречиствателна станция за отпадъчни води
на гр. Ябланица, стопанисвана от В и К АД гр. Ловеч;
Заповед № РД 0503/28.08.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
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;
Заповед № РД 0506/29.08.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на Пречиствателна станция за отпадъчни води
гр. Плевен, стопанисвана от ВиК гр. Плевен;
Заповед № РД 0507/29.08.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на Пречиствателна станция за отпадъчни води
гр. Кнежа, стопанисвана от Аспарухов вал ЕООД, гр. Кнежа;
Заповед № РД 0508/03.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № ПН 57 ПР/2017г. за ИП „Изграждане на база за преработка и съхранение
на плодове и зеленчуци“, землище на с. Горни Дъбник;
Заповед № РД 0517/03.09.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен
бряг;
Заповед № РД 0520/04.09.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица;
Заповед № РД 0523/04.09.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
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;

134. Заповед № РД 0520/04.09.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Матев – Млекопродукт“;
135. Заповед № РД 0525/10.09.2018г. – на основание чл. 19, ал. 9 от Закона за администрацията,
чл. 6, ал.1, т.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по
околната среда и водите и във връзка с изпълнение на разпоредбите на Решение №
592/21.08.2018г. на Министерски съвет и писмо № 05-08-2934/30.08.2018г. на МОСВ –
определяне на служители оправомощени да регистрират/изпращат на уведомление в
„Информационна система РМС- Плащания“;
136. Заповед № РД 0533/10.09.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. 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. на оператор „Златна Панега Цимент“ АД, с. Златна Панега;
137. Заповед № РД 0534/10.09.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. 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 № 500-Н0/2014г. на оператор община Никопол, гр. Никопол;
138. Заповед № РД 0535/10.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение за преценяване необходимостта от ОВОС № ПР/2017г. за ИП „Цех за преработка на
месо и административно складова част“, местност „Тушковица“, с. Сопот, община Угърчин,
област Ловеч с възложител „НИКСТЕЛТ“ ООД;
139. Заповед № РД 0536/14.09.2018г. – на основание чл. 6, т.1 и т.5 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка
с организираната на 15.09.2018г. национална кампания „Да изчистим България заедно“ –
почистване на брега на река Дунав (Пристанище), находящо се в с. Байкал, община Долна
Митрополия, област Плевен;
140. Заповед № РД 0537/14.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № 50 ПР/2017г. за ИП „Актуализация на проект за изграждане на трета
клетка на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) за община Троян и община Априлци“, с
възложител община Троян;
141. Заповед № РД 0538/14.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № ПН 67 ПР/2007г. за ИП „Проектиране и изграждане на допълнителна
инфраструктура за развитие на Регионална система за управление на отпадъците на регион
Троян, вкл. Община Троян и община Априлци в ПИ № 35290.8.34, землището на с. Калейца,
община Троян;
142. Заповед № РД 0544/19.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. и Заповед
№ РД -0216/03.04.2018г. на директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за
осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 24 ПР/2010г.
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за ИП „Добив на варовици и мергели от находище „Златна Панега – участък ИЗТОК“, в
землището на с. Брестница, община Ябланица, с възложител „Златна Панега Цимент“ АД;
Заповед № РД 0545/19.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № 12-08/2010г. на ИП „Цялостен проект за развитие на кариера
„Коритна“, в землищата на гр. Ябланица и с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч“, с
възложител „Златна Панега Цимент“ АД;
Заповед № РД 0546/19.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № 17 ПР/2017г. за ИП „Разширение на инсталациите на производствена
площадка на „Златна Панега“ АД, с възложител „Златна Панега Цимент“ АД;
Заповед № РД 0547/19.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в
Решение по ОВОС № 15 ПР/2015г. за ИП „Предстоящи промени в работата на инсталациите
на площадката на „Златна Панега Цимент“ АД, с възложител „Златна Панега Цимент“ АД;
Заповед № РД 0550/20.09.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на
компонентите и факторите на околната среда на „Олива“ АД и „АНСДА“ ЕООД, Кнежа;
Заповед № РД 0552/20.09.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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, 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 2018г. – определяне на екип от
експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в решение за преценяване
на необходимостта от ОВОС № ПН 2 ПР/2016г. на ИП „Изграждане на пристройка и
преустройство на цех за преработка на мляко до 6т/ден“, с. Драгаш войвода, община Никопол;
Заповед № РД 0558/25.09.2018г. – на основание чл. 38, ал.1 и ал.2 от Закона за защитените
територии, във връзка с постъпилото предложение на д-р Росен Цонев, доцент в катедра
„Екология и опазване на природната среда“ в биологически факултет на СУ „Свети Климент
Охридски“ и д-р Георги Иванов, доцент в Институт за гората на БАН, за обявяване на
защитена местност „Парковото“ в землището на с. Върбица, община Плевен, съгласно писмо
на МОСВ с изх.№94-00-268/06.08.2018г. (вх. № 4119/09.08.2018г. на РИОСВ Плевен) –
определяне на комисия, със задача преглед на документацията по предложението за обявяване
на ЗМ „Парниковото“, община Плевен и вземане на решение на основание чл. 38, ал.3 от
Закона за защитените територии.;
Заповед № РД 0554/21.09.2018г. – на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда във връзка с чл. 4, ал.1 и чл. 6, ал. 2 от Правилника за устройството и
дейността на РИОСВ и доклад на заместник – министъра на околната среда и водите, както и
с оглед ефективно упражняване правомощията на РИОСВ Плевен при осъществяване
провеждането на държавна политика по опазване на околната среда на регионално равнище –
упълномощаване и оправомощаване на длъжностно лице.
Заповед № РД 0560/27.09.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 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 2018г. и Заповед
№ РД-0216/03.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Плевен – определяне на екип за
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осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение № ПН 64 ПР/2013г. за ИП
„Разработка и експлоатация на газокондензатни находище „Искър Запад“, община Кнежа,
област Плевен;
Заповед № РД 0561/27.09.2018г. – на основание чл. 6 т.1 от Правилника за устройството и
дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 28, ал.1 от Закона за счетоводството, ДДС №
10/28.12.2017г., и чл. 335 чл. 2 т.5 Счетоводната политика на МОСВ Заповед № РД
859/29.12.2017г., 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 Министерството на
околната среда и водите – извършване инвентаризация на паричните средства в РИОСВ;
Заповед № РД 0562/27.09.2018г. – на основание чл. 6 т.1 от Правилника за устройството и
дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 28, ал.1 от Закона за счетоводството, ДДС №
10/28.12.2017г., и чл. 335 чл. 2 т.5 Счетоводната политика на МОСВ Заповед № РД
859/29.12.2017г., 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 Министерството на
околната среда и водите – извършване на инвентаризация на всички разчети отчитани в раздел
4 Сметки за разчети – вземания и задължения.
Заповед № РД 0561/27.09.2018г. – на основание чл. 6 т.1 от Правилника за устройството и
дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 28, ал.1 от Закона за счетоводството, ДДС №
10/28.12.2017г., и чл. 335 чл. 2 т.5 Счетоводната политика на МОСВ Заповед № РД
859/29.12.2017г., 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 Министерството на
околната среда и водите – извършване на всички материални запаси;
Заповед № РД 0563/27.09.2018г. – на основание чл. 6 т. 1 от Правилника за устройството и
дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за счетоводството, ДДС №
10/28.12.2017г., и чл. 335 чл. 2 т.5 Счетоводната политика на МОСВ Заповед № РД
859/29.12.2017г., 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 Министерството на
околната среда и водите – извършване на инвентаризации на всички материални запаси;
Заповед № РД 0564/27.09.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „Олива“ АД и „АНСДА“ ЕООД, гр. Кнежа
за текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда;

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА
от 01.10.2018г. до 31.12.2018г.
ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН
156. Заповед № РД 0570/03.10.2018г. – на основание чл. 158, т. 4 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и констативен протокол № КР – 22/12.09.2018г. на РИОСВ – Плевен, с
цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения, свързани с опазване
на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези
нарушения – спиране изграждането на Пропан – бутан газово стопанство с издадено
Разрешение за строеж № 5/09.05.2018г. на „Джи Еф Еф“, до представянето в РИОСВ Плевен
на: Актуализирано от Изпълнителния директор на ИАОС комплексно разрешително (КР) по
смисъла на чл. 120 от ЗООС на „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица, община Никопол - прилагане
на преустановителна принудителна административна мярка (ПАМ).
157. Заповед № РД 0571/03.10.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и
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водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение
на условията в КР № 21/2004г. с оператор „Тера“ АД, гр. Червен бряг;
Заповед № РД 0572/03.10.2018г. – 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 0211/03.04.2018г. 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 № 518-Н0/2015г. с оператор община Луковит;
Заповед № РД 0575/04.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „Композит Х“ АД, гр. Летница;
Заповед № РД 0578/08.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „Винпром Троян“, гр. Троян;
Заповед № РД 0579/08.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „КАМ“ ООД в община Троян, с. Калейца,
местност „Ройнижа“;
Заповед № РД 0580/08.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „Марвик Енерджи“ ЕООД, площадка за
производство на дървени въглища, намираща се в землището на с. Калейца, община Троян;
Заповед № РД 0581/08.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „Вектор“ ООД, гр. Троян;
Заповед № РД 0582/08.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на
екип от експерти за осъществяване на проверки на „САВЕЛ“ ЕООД, предприятие за
производство на мебели, намиращо се в гр. Троян;
Заповед № РД 0586/09.10.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. 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 № 83-Н1/2008г. с оператор „Винербергер“ ЕООД, гр. Луковит, област
Ловеч;
Заповед № РД 0594/15.10.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. 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 № 21/2004г. с оператор „Рубин Трейдинг“ ЕАД;
Заповед № РД 0598/17.10.2018г. - на основание чл. 6, т.1 и т.5 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 2018г. и Заповед № РД0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за
осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1
ПР/2016г. за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма в с. Обнова“,
възложител ЕТ „Боко – Боряна Костадинова“;
Заповед № РД 0602/17.10.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 148 и
чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на
РИОСВ – Плевен през 2018г. – изменение на Заповед № РД 0581/08.10.2018г. в частта дата на
проверка от „19.10.2018г.“ се изменя на „05.11.2018г.“;
Заповед № РД 060/22.10.2018г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 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 2018г. и Заповед № РД-
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0319/02.06.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип за извършване на
проверка по изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от
извършване от ОВОС № ПН 77 ПР/2017г. за ИП „Разширение и реконструкция на мандра и
пречиствателна станция в УПИ ІХ-362, кв. 36, с. Лесидрен, община Угърчин, с възложител
„РАКИТА Р“ ЕООД;
Заповед № РД 0610/22.10.2018г. 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 – определяне на ЕЕС към РИОСВ Плевен относно Доклад по оценка
на въздействието върху околната среда за ИП „Реконструкция и модернизация на
съществуващи работни помещения и възстановяване на дейността на свинекомплекс“ .- с
възложител „Свинекомплекс Дунав“ АД, гр. Ловеч;
Заповед № РД 0611/24.10.2018г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка със сигнал, вх. № ОИК-3-67/15.10.2018г. , получен чрез
Министерството на околната среда и водите – определяне на екип от експерти за
осъществяване на проверка на „Драгевит“ ООД, с. Рупци, община Червен бряг;
Заповед № РД 0612/24.10.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. 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 № 132/2006г. с оператор „Старткерамик“ ООД, с. Михалци;
Заповед № РД 0613/24.10.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. 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 № 439-Н0/2012г. с оператор „Феникс Инверс“ ООД;
Заповед № РД 0615/25.10.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. 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 0616/25.10.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. и заповед
№ РД – 0216/03.04.2018г. 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 № 63 ПР/2017г.;
Заповед № РД 0617/25.10.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. 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 0622/31.10.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите във връзка с
чл. 16 ал. 1 т.9 от Закона за счетоводството – утвърждаване въвеждането на „Вътрешни
правила за организацията и документооборота на счетоводните документи в РИОСВ Плевен“
– Вариант № 4;
Заповед № РД 0623/31.10.2018г. – на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ – Плевен и във връзка с постъпил Доклад вх. № - 456 от
20.07.2018г. на Министъра на околната среда и водите – мерки за предприемане изпълнението
на препоръките по Доклада;
Заповед № РД 0629/02.11.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и
водите – Плевен – определяне на екип от експерти да се извърши извънредна проверка във
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връзка с контрол по изпълнение на условие 3.5. от КР № 430-Н1/2014г. с оператор „Клеърс“
ЕООД, с. Черковица;
Заповед № РД 0630/02.11.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 и т. 18 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и с цел
подобряване 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 на РИОСВ Плевен“ – вариант № 9;
Заповед № РД 0631/02.11.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 и т. 18 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и с цел
подобряване организацията на работата на Регионална инспекция по околната среда и водите
Плевен – утвърждаване на въвеждането на „Вътрешни правила за работа с жалби и сигнали за
нарушаване на екологичното законодателство, постъпили в РИОСВ Плевен“ – Вариант № 7;
Заповед № РД 0632/02.11.2018г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във
връзка с писмо изх. № 5061/24.10.2018г. на директора на РИОСВ Плевен – изменение на
Заповед № РД 0613/24.10.2018г. на оператор „Феникс Инверс“ ООД;
Заповед № РД 0633/02.11.2018г. - 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 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и
водите – Плевен – определяне на екип от експерти да се извърши контрол по изпълнение на
условията в КР № 304-Н0/2008г. с оператор община Плевен;
Заповед № РД 0637/05.11.2018г. – на основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и чл. 10, във
връзка с §3 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда
за извършване на проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси – Вариант
№ 1;
Заповед № РД 0641/05.11.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите 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, във връзка с
Препоръка по т. 16 в Доклад от извършена комплексна проверка на РИОСВ Плевен (изх. №
95-00-5724/11.10.2018г. на МОСВ) – утвърждаване на Вътрешни правила за организация и
обща координация при установяване на административни нарушения на екологичното
законодателство, налагане на административни наказания, обжалването и изпълнението им –
Вариант № 2;
Заповед № РД 0645/05.11.2018г. – на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор, във връзка с чл. 7, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната по околната среда и водите
– въвеждане на приложима процедура по реда на глава шеста, раздел ІІІ на ЗООС за
уведомления за инвестиционно предложение (ИП) – вариант 5 (2018г.)]
Заповед № РД 0646/05.11.2018г. - на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор, във връзка с чл. 7, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната по околната среда и водите
– въвеждане на приложима процедура по реда на глава шеста, раздел ІІ на ЗООС за
уведомления за планове и програми (П/П) – вариант (2018г.);
Заповед № РД 0653/09.11.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 2018г. 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 №
ПН 1-1/2017г. на ИП „Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери“, землище на с.
Умаревци, община Ловеч, с възложител „БИГ ЧИКЪН – ВАСИЛЕВИ“ ЕООД;
Заповед № РД 0660/19.11.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда, във връзка с постъпил сигнал към вх. № ОИК – 3-52/13.11.2018г. – определяне
на екип от експерти за осъществяване на проверка на „САВЕЛ“ ЕООД;

190. Заповед № РД 0670/20.11.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „ВАЯ – 7 ХОЛДИНГ“;
191. Заповед № РД 0671/20.11.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2018г. –
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД,
гр. Ловеч;
192. Заповед № РД 0672/20.11.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка със сигнал, вх. № ОИК – 3-124/15.11.2018г., получен в РИОСВ
Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по сигнал, постъпил в
РИОСВ Плевен с вх. № ОИК 3-124/15.11.2018г., за разлив с дължина 100м. и ширина 10 м. на
бяло – зелена пенлива течност в землище на село Дисевица;
193. Заповед № РД 0674/21.11.2018г. – участие на експерти от РИОСВ Плевен в съвместни
проверки с представители на ТП ДГС – Никопол и БДЗП – Свищов в защитена зона
„Свищовско – Беленска низина“ BG 0002083- ключов район за опазване на световно
застрашената червеногуша гъска, с цел превенция на отстрела на защитени видове птици през
настоящият ловен сезон, и във връзка с писмо на МОСВ (изх. № 26-00-983/13.11.2018г. на
МОСВ, вх. № 5351/13.11.2018г. на РИОСВ Плевен;
194. Заповед № РД 0679/28.11.2018г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и т.ІІ.1.1.4 от
Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ –
Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на внезапна проверка на
Промишлена инсталация за производство на хартия и свързаните с нея съоръжения, по
смисъла на издадено от ИАОС Комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. и всички
актуализации и изменения, в с. Черковица, Индустриална зона, община Никопол, с оператор
„КЛЕЪРС“ ЕООД, за осъществяване на контрол върху формираните отпадъчни води;
195. Заповед № РД 0684/03.12.2018г. – на основание чл. 13 от Закона за финансово управление на
контрол в публичния сектор и във връзка с чл. 19 от Правилника за устройството и дейността
на регионалните инспекции по околната среда и водите – Правилник за вътрешния ред в
РИОСВ Плевен – вариант № 5;
196. Заповед № РД 0685/03.12.2018г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 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 и водите, утвърден от
Министъра на околната среди и водите План за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за
2018г. 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 № РН 70 ПР/2017г. за ИП „Преустройство на
съществуваща сграда (цех за преработка и пакетиране на сушени гъби) в цех за
млекопреработка (мандра), в ПИ № 05445,150,10009, с. Борима, с възложител „ИБРЯМОВ“
ЕООД;
197. Заповед № РД 0701/03.12.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3126/30.11.2018г. – определяне на екип за извършване на извънредна проверка за
осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда
на обект: шивашки цех в гр. Червен бряг, стопанисван от „Калинел“ ЕООД;
198. Заповед № РД 0711/05.12.2018г. – 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. № 5550/28.11.2018г. от община Белене;
199. Заповед № РД 0712/05.12.2018г. – 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. № 5534/27.11.2018г. от община Никопол;
200. Заповед № РД 0713/05.12.2018г. – 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,
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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. № 5522/26.11.2018г. от община Левски;
Заповед № РД 0714/05.12.2018г. - 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 - определяне на експертен екологичен съвет към РИОСВ Плевен по
Доклад по екологична оценка (ЕО) на „Общ устройствен план на община Гулянци“;
Заповед № РД 0745/05.12.2018г. – на основание чл. 6, т.1 и т.5 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 2018г. и Заповед № РД0216/03.04.2018г. 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 46 ПР/2015г. за ИП „Изграждане на модулна мандра за
преработка на мляко“ в ПИ№ 03558.300.105, землището на с. Белиш, община Троян;
Заповед № РД 0748/12.12.2018г. - 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 - определяне на експертен екологичен съвет към РИОСВ Плевен по
Доклад по екологична оценка (ЕО) на „Общ устройствен план на община Гулянци“ на
17.12.2018г.;
Заповед № РД 0751/17.12.2018г. – на основание чл. 160, ал. 1 във връзка с чл. 158, т. 3 и т. 4 и
чл. 159, ал.2 и ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, както и с цел преустановяване и
предотвратяване на административни нарушения по чл. 40 и чл. 41 от Закона за опазване на
околната среда, както и вредните последици от тези нарушения, които създават предпоставки
за възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда
или за увреждане на здравето на хората, и във връзка с изброените по т. ІІ от настоящата
заповед фактически констатации – налагане на ПАМ на „Драгевит“ ЕООД, извършваща
дейности с отпадъци на площадка с местонахождение в с. Рупци;
Заповед № РД 0752/17.12.2018г. – 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 длъжност по служебно правоотношение за хора с трайни увреждания при
спазване на чл. 9а, ал.1, т. 2 в администрация с обща численост на персонала от 26 до 50
души/ за 2019г. – 1 бр.;
Заповед № РД 0753/17.12.2018г. – определяне платен годишен отпуск на служители РИОСВ
Плевен по служебни правоотношения на основание чл. 56 от Закона за държавния служител за
2019г.;
Заповед № РД 0754/17.12.2018г. - определяне платен годишен отпуск на служители РИОСВ
Плевен по трудови правоотношения на основание чл. 155 от Кодекса на труда за 2019г.;
Заповед № РД 0755/27.12.2018г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на
околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх. № ОИК- 3128/14.12.2018г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на извънредна проверка
за осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната
среда – къща за гости „Орешака“, в с. Орешак;

