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;

гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://riew-pleven.eu/
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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;
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;

16. 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
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Инверс“ ООД, гр.
Ловеч;
17. 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;
18. 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;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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;
23. 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;
24. 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;

25. 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 по
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. с оператор
„Топлофикация – Плевен“ ЕАД;
26. 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.
27. 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.;
28. 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;
29. 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;
30. 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;
31. 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“;
32. 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;
33. 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“;
34. 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“;
35. 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;

