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СПИСЪК 

НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2013г. 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.01.2013г. до 31.03.2013г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 

1. Заповед № РД0001/02.01.2013г. –  определяне периодичността на измерване и оценка на импеданса Zs на 
контура “фаза – защитен проводник” на електрическите съоръжения и уреди в РИОСВ Плевен; 

2. Заповед №РД0002/02.01.2013г. – на основание чл.9а, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител и §13 от 
заключителните разпоредби към ЗИД на Закона за държавния служител – определяне длъжности по 
служебно правоотношение за хора с трайни увреждания; 

3. Заповед №РД0003/02.01.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ 
за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за 
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските 
видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и 
за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 (ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№НСЗП-505/17.12.2012г. на МОСВ – определяне на експерт да 
упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №483/17.12.2012г. на МОСВ; 

4. Заповед №РД0004/03.01.2013г. – на основание чл.7, т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка с Постановление № 300/23.11.2012г. за изменение и допълнение на нормативни актове 
на Министерски съвет /ДВ.бр.94/30.11.2012г./– утвърждаване на образци, във връзка с измененията и 
допълненията в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 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 и Тарифата за таксите, 
които се събират в системата на МОСВ; 

5. Заповед №РД0008/07.01.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ 
за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за 
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските 
видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и 
за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 (ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№НСЗП-520/27.12.2012г. на МОСВ – определяне на експерт да 
упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №485/27.12.2012г. на МОСВ; 

6. Заповед№РД0009/07.01.2013г. – участие на специалисти от РИОСВ Плевен в 37-то ежегодно среднозимно 
преброяване на зимуващите водолюбиви птици; 

7. Заповед№РД0017/14.01.2013г. – на основание чл.28 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
определяне на група по условия на труд; 

8. Заповед №РД0018/14.01.2013г. – на основание чл.9 (2) т.3 от Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл.56 от Закона за здравето – 
определяне на забранените места за пушене и използване на открит огън; 

9. Заповед №РД0019/14.01.2013г. – на основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – определяне на длъжностно 
лице за отговорник по пожарна безопасност; 

10. Заповед №РД0020/14.01.2013г. – на основание чл.2, ал.2, т.1 от Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и чл.5 т.6 от Наредба № Із-2377 от 15 
септември 2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – 
определяне на видовете инструктажи; 



11. Заповед №РД0021/14.01.2013г. – на основание чл.5 т.12 и във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № Із-2377 от 15 
септември 2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – 
поддържане в изправно състояние на отоплителни уреди; 

12. Заповед №РД0022/14.01.2013г. – на основание чл.5 и чл.7 от Правилника за функциите, задачите и състава 
на експертните екологични съвети към РИОСВ – определяне състав на ЕЕС при РИОСВ Плевен; 

13. Заповед №РД0023/14.01.2013г. – на основание чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, 
както и чл.22 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда – определяне на екип от експерти по извършване на контрола по изпълнение на условията в решенията 
по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 

14. Заповед №РД0024/14.01.2013г. – на основание чл.128, ал.1 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната 
среда – определяне на екип от експерти по извършване на контрола за изпълнение на условията на 
комплексни разрешителни (КР); 

15. Заповед №РД0025/14.01.2013г. – 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; 

16. Заповед № РД 0026/14.01.2013г. – определяне на водачи на служебните автомобили на РИОСВ Плевен, с 
оглед изпълнение на служебните задължения при нужда на експертите при РИОСВ Плевен; 

17. Заповед №РД0027/14.01.2013г. – на основание чл.113 от Закона за управление на отпадъците – 
оправомощаване на длъжностни лица с правомощия  да упражняват контрол за спазване изискванията за 
третиране на отпадъци и на условията по разрешението, съответно по разрешението; да контролират 
отчетността и предоставянето на информация по глава четвърта, раздел І от Закона за управление на 
отпадъците, както и изпълнение на задълженията на кметовете на общини по глава втора, раздел ІІІ и глава 
четвърта, раздел ІV от закона, свързани с управлението на отпадъците; 

18. Заповед №РД0028/14.01.2013г. – на основание чл.114 от Закона за управление на отпадъците, 
оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да упражняват контрол за правилното начисляване и 
своевременното заплащане на продуктова такса по чл.59, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците; 

19. Заповед №РД0029/14.01.2013г. – на основание чл.113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците и чл.37, 
ал.1, буква “б” от Закона за административните нарушения и наказания във връзка с чл.113, ал.1 от ЗУО, 
както и чл.157, ал.1, ал.2 и ал.5, чл.158 и чл.159 от ЗУО – оправомощаване на длъжностни лица с 
правомощия да установяват с актове нарушения по чл.133-138, чл.140-150, чл.151, ал.1-4 и чл.152-156 от 
Закона за управление на отпадъците; 

20. Заповед №РД0030/14.01.2013г. – на основание чл.9(2) т.6 от Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – осигуряване на пожарна 
безопасност на инспекцията в извънработно време; 

21. Заповед №РД 0031/14.01.2013г. - на основание чл.9 (2) т.2 от Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – редът за използване на 
отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения; 

22. Заповед №РД0042/24.01.2013г. - на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона за опазване на околната 
среда –  прилагане на принудителна административна мярка – спиране от експлоатация и пломбиране на два 
броя парни котли ПКМ-4 с местоположение: парова централа на Завод за натурални сокове “Куинс”, с 
Казачево – стопанисвани от “Тимбарк България”ЕООД; 

23. Заповед №РД0047/30.01.2013г. – на основание чл.9, ал.1 от Правилника за функциите, задачите и състава на 
експертните екологични съвети към РИОСВ – заседание на ЕЕС при РИОСВ Плевен; 

24. Заповед №РД0063/31.01.2013г. - на основание чл.3 и във връзка с чл.13, ал.3, т.4 от Закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор – Вътрешни правила за ред на достъп и опазване на активите; 

25. Заповед №РД0069/04.02.2013г. – на основание чл.15, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация, 
Заповед №РД-76 от 26.01.2010г. и във връзка със заповед №РД-868/19.11.2012г. на Министъра на околната 
среда и водите – определяне на длъжностни лица – поддържане на Регистър по ЗДОИ и изготвяне на списък 
на актовете издадени, в изпълнение на правомощията на директор РИОСВ Плевен; 

26. Заповед №0078/18.02.2013г. – на основание чл.10, ал.5 от Закона за лечебните растения и заповед №РД-
88/2001г. на МОСВ и във връзка  подадени в РИОСВ Плевен заявления от билкозаготвители, определяне на 
екип от експерти със задача: разпределение на количествата билки от лечебни растения под специален 
режим на опазване и ползване, определени за региона на РИОСВ Плевен; 

27. Заповед №РД0079/18.02.2013г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ 
за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за 
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските 
видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и 
за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 (ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№НСЗП-520/27.12.2012г. на МОСВ – определяне на експерт да 
упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №НСЗП-42/08.02.2013г. на 
МОСВ; 

28. Заповед №РД0083/18.02.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и 123 от Закона за биологичното 
разнообразие относно прилагане на мерки за отстраняване на нарушение по чл.31, ал.1 и ал.2 и чл.31а от 
Закона за биологичното разнообразие 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 – за преустановяване на административно нарушение по Закона за 
биологичното разнообразие и на вредните последици от него, както и с цел запазвания на местообитания 
видове: Лалугер, Добруджански (среден) хомяк, Степен пор и Пъстър пор, предмет на опазване в защитена 
зона “Обнова – Караман дол, да не се извършва разораване на поземлени имоти; 

29. Заповед №РД0084/18.02.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и 123 от Закона за биологичното 
разнообразие относно прилагане на мерки за отстраняване на нарушение по чл.31, ал.1 и ал.2 и чл.31а от 
Закона за биологичното разнообразие 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 – за преустановяване на административно нарушение по Закона за 
биологичното разнообразие и на вредните последици от него, както и с цел запазвания на местообитания 
видове: Лалугер, Добруджански (среден) хомяк, Степен пор и Пъстър пор, предмет на опазване в защитена 
зона “Обнова – Караман дол, да не се извършва разораване на поземлени имоти; 

30. Заповед №РД0086/19.02.2013г. – 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 експерт за извършване на 
текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Алуком” АД; 

31. Заповед №РД0087/21.02.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
определяне на екип от експерти за извършване контрол по изпълнение на условията в комплексно 
разрешително №35-Н0/2007г., Топлофикация – Плевен, ЕАД; 

32. Заповед №РД0089/22.02.2013г. - 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 извършване на 
текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Осъм” АД; 

33. Заповед№РД0090/22.02.2013г. – 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 извършване на 
текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Гадевски” ООД; 

34. Заповед №РД0093/28.02.2013г. – на основание чл.10, ал.5 от Закона за лечебните растения, заповед № РД - 
88/2001г. на МОСВ, заповед № РД - 65/28.01.2013г. на МОСВ и въз основа на протокол от 28.02.2013г. на 
комисията, назначена със заповед №РД 0078/18.02.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен – разпределение 
на билките, получавани от естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и 
ползване за региона на РИОСВ Плевен за 2013г. между билкозаготвителите; 

35. Заповед №РД0099/05.03.2013г. – 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 извършване на 
текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите та околната среда на “Хове” ООД, с. 
Муселиево, община Никопол; 

36. Заповед №РД0100/05.03.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. – определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Мебеликс” ООД, гр. Троян 

37. Заповед №РД0101/05.03.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. – определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “МБАЛ 
– проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Ловеч; 

38. Заповед №РД0102/07.03.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ 
за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за 
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските 
видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение № 4 и 
за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№НСЗП-520/27.12.2012г. на МОСВ – определяне на експерт да 
упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № НСЗП - 68/28.02.2013г. на 
МОСВ – определяне на експерт да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочено в 
разрешително №503/28.02.2013г.; 

39. Заповед №РД0103/08.03.2013г. – на основание чл.117, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и във 
връзка с §98, т.2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за опазване на околната среда – отмяна на процедура по издаване на КР по чл.117, ал.3 от Закона за 
опазване на околната среда – вариант №1; 

40. Заповед № РД0108/11.03.2013г. -  на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух – определяне на отговорно лице 
за поддържане на публичния регистър на инсталациите на територията на РИОСВ Плевен, извършващи 
дейности по приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на 
летливи органични съединения, изпускани в околната среда; 

41. Заповед № РД0109/11.03.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСМ във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците – определяне на отговорно лице за 
получаване и регистриране на банкови гаранции по чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците; 

42. Заповед № РД0110/11.03.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.60, ал.2, т.3 и чл.69, ал.1, т.12 от Закона за управление на отпадъците – определяне 



на отговорно лице за получаването и регистрирането на банкови гаранции по чл.60, ал.2, т.3 и чл.69, ал.1, 
т.12 от Закона за управление на отпадъците; 

43. Заповед №РД0111/11.03.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците – разделно събиране на масово 
разпространение отпадъци от служители РИОСВ Плевен в административната сграда на Инспекцията; 

44. Заповед №Р№0112/11.03.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. – определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Вектор” 
ООД, гр. Плевен; 

45. Заповед №РД0113/12.03.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка със Заповед № РД -667/23.08.2012г. на МОСВ – изменение и допълнение състав 
оперативната експертна група за действия при аварийни ситуации, свързани със значителното замърсяване 
на компонентите на околната среда; 

46. Заповед №РД0116/12.03.2013г. – на основание чл.7 т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите – определяне на длъжностно лице за поддържане на 
Регистър за жалби и сигнали на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен; 

47. Заповед № РД0117/12.03.2013г. – на основание чл.7 т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка с чл.3 от Закона за финансово управление 
и контрол в публичния сектор – определяне на отговорно длъжностно лице за поддържане на Регистър за 
сключени договори на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен; 

48. Заповед № РД0118/12.03.2013г. – на основание чл.7 т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите – определяне на отговорно длъжностно лице за 
поддържане на Регистър на заповеди на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен; 

49. Заповед № РД0119/12.03.2013г. – на основание чл.7 т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка с чл.9, ал.1 от Наредбата за изчисляване и 
изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване – определяне на 
длъжностно лице за поддържане на Регистър на представени документи при осигурителя за изчисляване и 
изплащане на парични обезщетения от ДОО” РИОСВ Плевен; 

50. Заповед №РД 0120/13.03.2013г. – на основание чл.9а, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите – актуализация на списък служители РИОСВ Плевен с 
работно време в променливи граници. 

51. Заповед №РД0122/18.03.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Олимпия” ООД, гр. София, площадка с. Орешак, община Троян; 

52. Заповед №РД0123/18.03.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВИСА 
1” ЕООД, с. Български извор, община Тетевен; 

53. Заповед №РД0124/18.03.2013г. – 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 отмяна на чл.40, ал.1 от Наредба №6 от 
1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
обекти с неподвижни източници (ДВ. бр.102/21.12.2012г., в сила от 21.12.2012г.) – отмяна на т.7 от Заповед 
№РД0602/30.12.2011г. – Процедура за утвърждаване на доклади от собствени  периодични измервания 
(СПИ) на емисиите – Вариант №1; 

54. Заповед №РД0131/21.03.2013г. – на основание Заповед № РД - 536/21.03.2013г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл. 
148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип експерти, проверка по изпълнение на 
условията по Решение по преценяване необходимостта от ОВОС №ПН 75 ПР/2012г. – с. Петревене, с 
възложител “Агро Инвестмънтс” ЕООД; 

55. Заповед №РД0132/25.03.2013г. – на основание Заповед № РД - 536/21.03.2013г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл. 
148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип експерти, проверка по изпълнение на 
условията по Решение по преценяване необходимостта от ОВОС №ПН 42 ПР/2012г. – с. Петревене, с 
възложител ЗПК “Антарес”; 

56. Заповед №РД0138/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

57. Заповед №РД0139/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 



58. Заповед №РД0140/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

59. Заповед №РД0141/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

60. Заповед №РД0142/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

61. Заповед №РД0143/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

62. Заповед №РД0144/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

63. Заповед №РД0145/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

64. Заповед №РД0146/25.03.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

65. Заповед №РД0147/25.03.2013г. – на основание чл.50, ал.2 и ал.3 от Закона за държавния служител и чл.156, 
ал.1, т.2 от Кодекса на труда и указание на МОСВ с вх. №464/18.01.2012г. – определяне на допълнителен 
платен годишен отпуск за изпълнение на задълженията в извън работно време за държавните служители и за 
работа при ненормиран работен ден за служители по трудово правоотношение в РИОСВ Плевен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.04.2013г. до 30.06.2013г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 



1. Заповед №РД0149/01.04.2013г. – на основание чл.7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника за устройството и 
дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД - 123/14.02.2013г. на Министъра на околната среда и 
водите с цел оптимизиране на административно – наказателната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на 
длъжностно лице, водещо актова книга (на хартиен и магнитен носител) за констатирани административни 
нарушения на екологичното законодателство; 

2. Заповед №РД0150/01.04.2013г. – 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 и с цел подобряване на контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им 
въздействат – утвърждаване на Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти 
на РИОСВ Плевен; 

3. Заповед №РД0151/01.04.2013г. – 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 и определяне на 
основни изисквания за взаимодействие между експерт/и, актосъставител, юрист, директор на дирекция в 
РИОСВ Плевен и директор на РИОСВ Плевен – 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; 

4. Заповед № РД 0152/01.04.2013г. – на основание чл.24, ал.4 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси – определяне на длъжностно лице, което да води – “Регистър на сигнали за 
установяване на конфликт на интереси” в РИОСВ Плевен; 

5. Заповед №РД0153/01.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ “Боги 
– Богдан Тинков – Емил Тинков”, гр. Плевен; 

6. Заповед №РД0154/01.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Савел” 
ЕООД, гр. Троян; 

7. Заповед №РД0161/02.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Грос - 
Мебел” ЕООД, гр. Тръстеник; 

8. Заповед №РД0162/02.04.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ 
за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за 
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските 
видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение № 4 и 
за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№НСЗП-112/26.03.2013г. на МОСВ – определяне на експерт да 
упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №507/22.03.2013г.; 

9. Заповед №РД0163/03.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Боряна” 
АД, Червен бряг; 

10. Заповед №РД0164/04.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Овобул” ЕООД, гр. Искър; 

11. Заповед №РД0168/08.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ПДНГ 
АД, София; 

12. Заповед №РД0169/08.04.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите – отмяна на “Процедура по установяване на 
административни нарушения, налагане на административни наказания, обжалването им и изпълнението им; 

13. Заповед №РД0170/08.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ПДНГ 
АД, София, с местонахождение на обекта в гр. Долни Дъбник; 

14. Заповед №РД0171/10.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Веда” 
ООД, Плевен; 

15. Заповед №РД0172/10.04.2013г. - на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 



ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

16. Заповед №РД0173/10.04.2013г. - на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

17. Заповед №РД0174/10.04.2013г. - на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.38, ал.1 т.3 и т.4 от 
ЗБР (разрушаване на гнезда и унищожаване на места за размножаване на животински видове от приложение 
№3 от ЗБР) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

18. Заповед №РД0175/10.04.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за преустановяване на нарушение по чл.124, ал.1 от ЗБР във 
връзка със Заповед № РД-555/05.09.2008г. на МОСВ, обн. ДВ. бр.84/2008г. (за обявяване на защитена зона 
“Обнова” BG0002096), издадена на основание чл.12, ал.6 от ЗБР (да се преустанови разораване и засяване на 
земеделски култури в поземлен имот с начин на трайно ползване “пасище”, който попада в защитена зона 
“Обнова” BG 0002096) – налагане на принудителна административна мярка на физическо лице; 

19. Заповед №РД0176/10.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ 
“Милица Лазарова – 90” АД, гр. Славяново; 

20. Заповед №РД0179/10.04.2013г.  – на основание чл.7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника за устройството и 
дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД-123/14.02.2013г. на Министъра на околната среда и 
водите с цел подобряване на контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им 
въздействат – водене на електронен регистър “Контрол на предписанията” от експертите, извършващи 
контролна дейност и определяне на експерти, осъществяващи вътрешен одит по изпълнение на 
предписанията, дадени от експертите от РИОСВ Плевен по направления и спазването на сроковете за 
последващ контрол; 

21. Заповед №РД0184/12.04.2013г. - на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Заповед 
№ РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД0622/20.08.2012г. на 
Директора на РИОСВ Плевен, определяне на екип от експерти за извършване контрол по изпълнение на 
условията в комплексно разрешително № 140-Н1/2009г., с оператор “Славяна” АД, гр. Славяново; 

22. Заповед №РД 0186/12.04.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците и “Вътрешни правила за получаване, 
регистриране, уведомяване, съхраняване, осчетоводяване, предявяване и освобождаване на банковите 
гаранции по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), утвърдени със Заповед на Министъра на околната 
среда и водите РД-318/04.04.2013г. – определяне на длъжностно лице, отговорно за получаването и 
регистрирането на банковите гаранции по чл.69, ал.2 от ЗУО; 

23. Заповед №РД0189/12.04.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.60, ал. 2, т.3 от Закона за управление на отпадъците и “Вътрешни правила за 
получаване, регистриране, уведомяване, съхраняване, осчетоводяване, предявяване и освобождаване на 
банковите гаранции по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), утвърдени със Заповед на Министъра на 
околната среда и водите № РД-318/04.04.2013г. – определяне на отговорно лице за получаването и 
регистрирането на банковите гаранции по чл.60, ал.2, т.3 от ЗУО; 

24. Заповед №РД0190/15.04.2013г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ 
за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за 
биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските 
видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение № 4 и 
за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№НСЗП-129/11.04.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, да 
упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №511/10.04.2013г. на МОСВ; 

25. Заповед №РД0191/15.04.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Плевен 
– Мес” ООД, гр. Плевен; 

26. Заповед №РД0195/16.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Елица – 
3” ЕООД; 

27. Заповед №РД0196/16.04.2013г. – на основание чл.113 от Закона за управление на отпадъците, чл.37, ал.1, 
буква “б” от Закона за административните нарушения и наказания и във връзка с необходимостта от 
извършване на проверки на всички общини на територията на РИОСВ Плевен по отношение поддържане 
чистотата на населените места и пътища – определяне на екип от експерти за извършване на постоянен 
контрол по почистване на населените места, републиканските и общинските пътища и гранични контролно – 
пропускателни пунктове, разпределени по общини в области Плевен и Ловеч; 



28. Заповед №РД0201/17.04.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка с организираната за 20.04.2013г. национална кампания “Да почистим България за един 
ден”; 

29. Заповед №РД0202/19.04.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка с резолюция за прекратяване на административно – наказателно производство на 
основание чл.54 от ЗАНН по акт за установяване на административно нарушение №025 от 25.02.2013г.; 

30. Заповед №РД0203/23.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Балканфарма Троян” АД, гр.Троян; 

31. Заповед №РД0204/23.04.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ – определяне на екип от експерти за извършване на текущ и последващ контрол по изпълнение на 
разрешително, издадено по реда на параграф 7 от Закона за защитените територии на природна 
забележителност “Карлуковски карстов комплекс”, пещера “Проходна”; 

32. Заповед №РД0207/23.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Растителни масла” ООД, гр.Плевен; 

33. Заповед №РД0208/23.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Хармония ТМ” АД, гр.Тетевен; 

34. Заповед №РД0209/23.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Абламилк” ЕООД, гр.Луковит; 

35. Заповед №РД0214/26.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Елпром 
ЕМС” АД, гр.Тетевен; 

36. Заповед №РД0215/26.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Софарма” АД, с. Врабево; 

37. Заповед №РД0216/26.04.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на Семеен 
хотел “Сватовете”; 

38. Заповед №РД0225/08.05.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  Завод за 
натурални сокове “Куинс” – стопанисван от “Тимбарк България” ЕООД; 

39. Заповед №РД0226/08.05.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “МБАЛ 
– Тетевен-д-р Ангел Пешев” ЕООД, гр. Тетевен; 

40. Заповед №РД0332/09.05.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП-158/24.04.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, 
да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешителни №513/22.04.2013г., 
№514/22.04.2013г., №515/22.04.2013г., №516/22.04.2013г., №517/22.04.2013г., №518/22.04.2013г. на МОСВ 
за изпълнение по договор № Д-30-25/05.03.2013г., дейност 5 от проект “Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – І фаза”; 

41. Заповед №РД0333/09.05.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП-144/22.04.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, 
да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №512/19.04.2013г. на 
МОСВ; 



42. Заповед №РД0334/09.05.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП-159, НСЗП-161/25.04.2013г. на МОСВ – определяне 
на експерт, да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№520/23.04.2013г. на МОСВ; 

43. Заповед №РД0335/09.05.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП-159, НСЗП-161/25.04.2013г. на МОСВ – определяне 
на експерт, да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№521/24.04.2013г. на МОСВ; 

44. Заповед № РД 0036/10.05.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Спирънс” ЕООД, млекопреработвателно предприятие с. Лесидрен; 

45. Заповед №РД 0337/10.05.2013г.  – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по чл.124, ал.1 от ЗБР във 
връзка със Заповед №РД 555/05.09.2008г. на МОСВ, обн. ДВ. бр.84/2008г. (за обявяване на защитена зона 
“Обнова” BG 0002096), издадена на основание чл.12, ал.6 от ЗБР ( да се предотврати нарушение на 
забраната за превръщане на ливади и пасища, в обработваеми земи)- налагане на принудителна 
административна мярка (ПАМ) на Любка Александрова, кмет на община Левски; 

46. Заповед № РД 0339/15.05.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Белсма 
Фърничър” ЕООД; 

47. Заповед № РД0340/15.05.2013г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
кооперация “Обнова”, с. Черни Осъм; 

48. Заповед № РД 0341/17.05.2013г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона за опазване на 
околната среда и във връзка с писмо изх. № 422/07.05.2013г. на Стопански комплекс Белене на Национална 
електрическа компания ЕАД, гр. Белене, вх.№3062/09.05.2013г. на РИОСВ Плевен – прилагане на 
принудителна административна мярка (ПАМ); 

49. Заповед № РД 0346/21.05.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ 
“Диди – 94- Диан Димитров” гр. Плевен; 

50. Заповед № РД 0348/23.05.2013г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 37 ПР/2012г. , с възложител 
“Авис” ЕООД; 

51. Заповед № РД 0350/27.05.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Олина 
2000” ООД, гр. Тетевен; 

52. Заповед № РД 0351/27.05.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на община 
Априлци; 

53. Заповед № РД 0352/27.05.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед №РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-0622/20.08.2012г. 
на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен  - определяне на екип от 
експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително №264-Н0/2008г. 
на оператор община Троян; 

54. Заповед № РД 0353/27.05.2013г. -  на основание чл.158, т.4 и във връзка с чл.159 и чл.160 от Закона за 
опазване на околната среда – налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), изразяваща се в 
спиране на експлоатация и пломбиране на три броя резервоари по 80 куб.м. за съхранение на втечнен газ 



(пропан – бутан), находящ се на територията на индустриален комплекс Бета, гр. Червен бряг и собственост 
на “Бета” АД, гр. Червен бряг; 

55. Заповед № РД 0354/27.05.2013г. -  на основание чл.158, т.4 и във връзка с чл.159 и чл.160 от Закона за 
опазване на околната среда – налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), изразяваща се в 
пломбиране на отклонение след водомер, находящ се на територията на производствен център №2, гр. 
Славяново, собственост на “Панатела” ООД, гр. Плевен; 

56. Заповед № РД 0358/29.05.2013г. – на основание чл.13, ал.3, т.5 от Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор – определяне на длъжностно лице, да изпълнява функцията предварителен 
контрол за законосъобразност на всички документи, свързани с финансовата дейност на РИОСВ Плевен – 
превантивен контрол за законосъобразност, ефективност и икономичност преди поемането на всяко 
задължение и извършване на всеки разход и финансов контрол за законосъобразността на приходите; 

57. Заповед РД 0359/29.05.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Ст. 
Вълев”, гр. Троян; 

58. Заповед № РД 0360/29.05.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед №РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-0622/20.08.2012г. 
на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен  - определяне на екип от 
експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително №282-Н0/2008г. 
на оператор община Ловеч; 

59. Заповед № РД 0365/30.05.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Сартен 
България” ООД, Плевен; 

60. Заповед № РД 0366/30.05.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  ЕТ 
“Палашун – Борис Събев”, гр. Троян; 

61. Заповед № РД 0367/30.05.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Явор 
ДД” ЕООД, гр. Тетевен; 

62. Заповед № РД 0369/03.06.2013г. – на основание чл.3 и във връзка с чл.14, т. 3 от Закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор (обн.ДВ. бр.21 от 10.03.2006г.) – въвеждане на “вътрешни правила 
за предварителен финансов контрол” – Вариант №3; 

63. Заповед № РД 0372/06.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Златен 
лъч” ООД, гр. Долни Дъбник; 

64. Заповед № РД 0374/06.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Еко-С 
Фърничър” ЕООД, гр.Горни Дъбник; 

65. Заповед № РД 0375/07.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  
“Добревски І” ООД, с. Български извор, община Тетевен; 

66. Заповед № РД 0376/07.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “В-А-С-
Ш” ЕООД, гр. Троян; 

67. Заповед № РД 0380/10.06.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  
“Милвена” ООД, гр. София; 

68. Заповед № РД 0381/10.06.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  хотел 
“Балкан” в с. Чифлик – Вилна зона, община Троян – собственост на “ДАД” ООД, гр. Троян; 

69. Заповед № РД 0382/10.06.2013г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 



бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП - 181/03.06.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, 
да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително №524/03.06.2013г. на 
МОСВ; 

70. Заповед № РД 0383/11.06.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  ЕТ 
“Тодор Петков – ТИП – 24”, гр. Червен бряг; 

71. Заповед № РД 0385/13.06.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Балес 
Груп” ООД – дървопреработващо предприятие в гр. Троян; 

72. Заповед № РД 0386/13.06.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Елма 
13” ООД – мебелно предприятие в с. Балабанско, област Ловеч; 

73. Заповед № РД 0388/17.06.2013г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 3-3/2010г. , с възложител Завод за 
производство на автомобили, с. Баховица, община Ловеч; 

74. Заповед № РД 0389/17.06.2013г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 5-7/ 2010г. с възложител “Биа 
Ресурс” ЕООД; 

75. Заповед № РД 0390/17.06.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД - 
0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен  - определяне 
на екип от експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 
174-Н0/2007г. с оператор “Пилигрим 67” ЕООД, община Долна Митрополия; 

76. Заповед № РД 0391/18.06.2013г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 2-2/2013г. в землищата на с. 
Милковица и с. Ленково , община Гулянци, област Плевен с възложител “В. Пауър” ЕООД; 

77. Заповед № РД 0392/18.06.2013г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН  3-3/2011г., в землището на с. 
Милковица и с. Шияково, община Гулянци, област Плевен, с възложител “В. Пауър” ЕООД; 

78. Заповед № РД 0402/19.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  
“МУЛТИИМПЕКС” ЕООД; 

79. Заповед № РД 0404/21.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “АВИС” 
ООД, с. Йоглав; 

80. Заповед № РД 0405/21.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Плевен 
– Булгартабак” ЕАД, с. Ясен, община Плевен; 

81. Заповед № РД 0406/21.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Балкан” 
АД, гр. Ловеч; 

82. Заповед № РД 0407/24.06.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на МСИ 
Виброполигон – гр. Койнаре, собственост на “Водно стопанство” ЕАД, гр. София; 

83. Заповед № РД 0421/24.06.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД - 
0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен  - определяне 



на екип от експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 
276-Н0/2008г. на “ВТПГ – Консулт” ООД, гр. Велико Търново; 

84. Заповед № РД 0429/28.06.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД - 
0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен  - определяне 
на екип от експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 
132/2006г. на “Старткерамик” ООД, с. Михалци; 

85. Заповед РД 0431/28.06.2013г. – на основание чл.7, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ ДВ. бр.103/2011г. – въвеждане на ПЛАН за действие за изпълнение на препоръка и отстраняване на 
грешки и недостатъци във връзка с предварителен одитен доклад № ОАУ-1310. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.07.2013г. до 30.09.2013г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

1. Заповед № РД 0455/09.07.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Мандра 
1” ООД, с. Обнова, област Плевен; 

2. Заповед № РД 0456/09.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
консервна фабрика “Пелтина”, гр. Искър, собственост на “Пелтина” ЕООД; 

3. Заповед № РД 0457/11.07.2013г. – на основание чл.22 от Закона за счетоводството; 
4. Заповед № РД 0458/11.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Доверие – Брико”, търговски център “Мосю Бриколаж” гр. Плевен; 

5. Заповед № РД 0459/11.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Мебел 
Троян” ООД, гр. Троян; 

6. Заповед № РД 0460/15.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВиК” 
ЕООД, ГПСОВ с. Божурица; 

7. Заповед № РД 0461/15.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Кондов 
Екопродукция” ЕООД, млекопреработвателно предприятие с. Старо село; 

8. Заповед № РД 0462/15.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ВиК АД 
гр. Ловеч, ГПСОВ гр. Ловеч; 

9. Заповед № РД 0463/15.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВиК 
Стенето” ЕООД, ГПСОВ гр. Троян; 

10. Заповед № РД 0464/15.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 



извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Метаком СЛЗ Инвест” АД; 

11. Заповед № РД 0465/15.07.2013г. – по повод постъпила молба с вх.№ 4400/11.07.2013г. и на основание чл.7, 
т.3 от Правилника за устройството и дейността на РИОСВ – удължаване срок на предписание; 

12. Заповед № РД 0466/16.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “КАМ” 
ООД; 

13. Заповед № РД 0469/19.07.2013г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона за опазване на 
околната среда – прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на парова централа в 
“Предприятие за производство и преработка на гъбИ”, ГР. Плевен, собственост и управлявана от “Брумо” 
ЕООД, гр. Плевен; 

14. Заповед № РД 0470/22.07.2013г. – на основание чл.7, т.1 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ  и във връзка с извършването на комплексна проверка по контролната дейност на “ВиК” ЕООД, гр. 
Плевен – градска пречиствателна станция с. Божурица – определяне на длъжностно лице за вземане на водни 
проби в извънработно време; 

15. Заповед № РД 0473/26.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ЕКО 
БАЛКАН” ООД, гр. Тетевен; 

16. Заповед № РД 0474/29.07.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Мебел 
Троян” ООД, гр. Троян; 

17. Заповед № РД 0475/29.07.2013г.  – на основание чл.7, т.1 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка с извършването на проверка по контролната дейност на “ВиК” АД, гр. Ловеч – Градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Ловеч – определяне на длъжностно лице за вземането на 
водни проби съгласно Заповед № РД - 936 от 18.12.2012г. на Министъра на околната среда и водите; 

18. Заповед № РД 0486/31.07.2013г. на основание чл.122, ал.2, т.4, във връзка с чл. 121 и чл.123 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР)– налагане на принудителна административна мярка (ПАМ); 

19. Заповед № РД 0489/01.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Балдин 
– Федерн” ООД; 

20. Заповед № РД 0490/01.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  ЕТ 
“Сима – Яким Михов”; 

21. Заповед № РД 0491/01.08.2013г. – на основание чл.7, т.1 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ  и във връзка с извърването на проверка по контролната дейност на “В и К Стенето” ЕООД, гр. 
Троян – определяне на длъжностно лице за вземане на водни проби в извънработно време; 

22. Заповед № РД 0493/07.08.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД - 
0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен  - определяне 
на екип от експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 
439-Н0/2012г.на “Феникс Инверс” ООД; 

23. Заповед № РД 0494/07.08.2013г. - на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД - 
0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен  - определяне 
на екип от експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 
76/2005г. на “Златна Панега Цимент” АД, с. Златна Панега, област Ловеч; 

24. Заповед № РД 498/07.08.2013г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП – 342/01.08.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, 
да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 532/23.07.2013г. на 
МОСВ; 

25. Заповед № РД 0499/09.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Поли 
Трейдинг” ООД, гр. София; 



26. Заповед № РД 0505/12.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на   
ЕТ“Еврокварц – Иванка Ватова”, гр. Плевен; 

27. Заповед № РД 0509/20.08.2013г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 2-1/2011г., за инвестиционно 
предложение “Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за производство на 
хартия тип “тишу” в “Джи Еф Еф” АД, гр. Никопол, с възложител “Джи ЕфЕ ф” АД; 

28. Заповед № РД 0510/22.08.2013г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП – 345/14.08.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, 
да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 532/23.07.2013г. на 
МОСВ; 

29. Заповед № РД 0511/22.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Eлия 
Милк” ООД, с. Драгаш войвода, община Никопол; 

30. Заповед № РД 0512/22.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Матев - 
млекопродукт” ЕООД, с. Горан, община Ловеч; 

31. Заповед № РД 0516/22.08.2013г. - на основание чл.113, чл.119 и чл.120 от Закона за управление на 
отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица да упражняват контрол за спазване изискванията за 
третиране на отпадъци. 

32. Заповед № РД 0518/22.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на  “Веко” 
ЕООД, гр. Троян; 

33. Заповед № РД 0519/22.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на Модулна 
мелница за пшеничено брашно – с. Обнова собственост на “Мел Индустриал” ООД, гр. Плевен; 

34. Заповед № РД 0532/22.08.2013г. – на основание чл.7 т.1 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите и във връзка писмо с изх.№05-08-5253/19.08.2013г. на 
МОСВ – План за действие във връзка с извършен одит за заверка на Годишен финансов за 2012г. на МОСВ 
от Сметната палата; 

35. Заповед № РД 0531/28.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “МС 
Индъстри” ЕООД, гр. Червен бряг; 

36. Заповед № РД 0531/28.08.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Полихим – СС ойл” ООД, гр. София; 

37. Заповед № РД 0556/09.09.2013г.  – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността 
на РИОСВ и Заповед № РД-667/23.08.2012г. на МОСВ – указания за действия на РИОСВ Плевен при 
възникване на аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда (вариант 2); 

38. Заповед № РД 0557/09.09.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Олива” 
АД, гр. Кнежа; 

39. Заповед № РД 0563/10.09.2013г. – на основание чл.7, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ, чл.19, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл.20, ал.6 от Наредбата за вида, размера 
и реда за налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и 
ограничения и утвърдената от МОСВ Инструкция за определяне разстоянието на разпространение на 
неприятни миризми – определяне на комисия за установяване на зоната на разпространение на неприятни 
миризми на “Полихим СС” ЕООД, гр. Луковит; 

40. Заповед № 571/12.09.2013г.  - на основание Заповед № РД–536/27.07.2006г. на Министъра на околната среда 
и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, 



ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на комплексна 
проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2012г. за ИП “Добив на подземни 
богатства – скалнооблицовъчни материали (пясъчници) от находище “Кошарата”, в землището на с. 
Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч, с възложител “Щайн груп” ЕООД; 

41. Заповед № 572/12.09.2013г.  - на основание Заповед № РД–536/27.07.2006г. на Министъра на околната среда 
и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, 
ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на комплексна 
проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 9-10/2008г. за ИП “Добив на инертни 
материали от динамичните запаси на река Искър”, на 3 700м. северно от стопански двор на гр. Искър, 
местността “Пладнището”, с възложител “МЛ – Консулт 2009” ЕООД; 

42. Заповед № 573/12.09.2013г.  - на основание Заповед № РД–536/27.07.2006г. на Министъра на околната среда 
и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, 
ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на комплексна 
проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 2-2/2009г., за ИП “Добив на инертни 
материали от динамичните запаси на р. Искър” в местността “Пладнището”, НА 4 100М. от стопанския двор 
на гр. Искър, област Плевен, с възложител “МЛ – Консулт 2009” ЕООД; 

43. Заповед № РД 0579/13.09.2013г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 №4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5 ( ДВ. 
бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП – 405/09.09.2013г. на МОСВ – определяне на експерт, 
да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 539/09.09.2013г. на 
МОСВ; 

44. Заповед № РД 0580/16.09.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на завод за 
автомобили “Литекс моторс” – с. Баховица, област Ловеч; 

45. Заповед № РД 0588/20.09.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Арсис” 
ЕООД, гр. Плевен; 

46. Заповед № РД 0591/23.09.2013г. – на основание чл.7, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и водите, чл.19, ал.2 от ЗЧАВ, чл.20, ал.6 от Наредбата за вида, 
размера и реда за налагане на санкции при увреждане  или при замърсяване на околната среда над 
допустимите норми и ограничения и утвърдена от МОСВ Инструкция за определяне разстоянието на 
разпространение на неприятни миризми и във връзка с подаден сигнал в РИОСВ Плевен с вх.№ОИК-3-
94/18.09.2013г. – назначаване на комисия  за установяване на зоната на разпространение на неприятни 
миризми на “Винпром - Троян” АД, гр. Троян; 

47. Заповед № 592/23.09.2013г.  - на основание Заповед № РД–536/27.07.2006г. на Министъра на околната среда 
и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, 
ал.3 от Закона за опазване на околната среда определяне на екип от експерти за извършване на комплексна 
проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2008г., за ИП “Реконструкция и 
модернизация на машинно – ванен цех №3 изграждане (модернизация) на Ванна пещ №5 за топене на стъкло 
и изграждане (модернизация) на Материален цех към “Рубин” АД, гр. Плевен; 

48. Заповед № РД 0593/25.09.2013г. - на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД - 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД - 
0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен  - определяне 
на екип от експерти за извършване контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 
440-Н0/2012г. на “Полихим – СС” ЕООД, гр. София; 

49. Заповед № РД 0600/27.09.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Тера 
арт 2001” ЕООД, гр. Троян; 

50. Заповед № РД 0607/30.09.2013г. – на основание чл.22 от Закона за счетоводството, утвърдени вътрешни 
правила за извършване на инвентаризации в МОСВ съгласно заповед РД 306/10.04.2012г. на Министъра на 
околната среда и водите и във връзка с годишното счетоводно приключване – определяне на екип за 
извършване на инвентаризация на всички активи и на всички пасиви на РИОСВ Плевен в присъствието на 
материално отговорните лица; 

51. Заповед № РД 0609/30.09.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Батерия” АД, област Плевен; 

 



 

 

 

 

 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.10.2013г. до 31.12.2013г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

1. Заповед № РД 0613/02.10.2013г. – на основание Заповед № РД - 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите , Заповед № РД - 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда - определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 91/2012г., за ИП “Разкриване 
на площадка за размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви “а” – “л”; 

2. Заповед № РД 0614/02.10.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 
0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен - определяне на екип от експерти за извършване контрол 
по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 444-Н0/2012г. с оператор “Петокладенци” 
ЕООД; 

3. Заповед № РД 0618/07.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Звезда” 
АД, гр. Долна Митрополия; 

4. Заповед № РД 0619/07.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Табаков 
- 2008” АД, с. Калейца, община Троян; 

5. Заповед № РД 0620/07.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Тоникс 
- 96” ООД, гр. Троян; 

6. Заповед № РД 0621/07.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Велде 
България” АД, гр. Троян, кв. Велчевски; 

7. Заповед № РД 0623/08.10.2013г. – на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 
0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен - определяне на екип от експерти за извършване контрол 
по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 430-H0/2012г. на “Джи Еф Еф” АД; 

8. Заповед № РД 0628/10.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Голяма 
мелница – Червен бряг” ООД, ; 

9. Заповед № РД 0629/10.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Антикороза” ЕООД, площадка гр. Кнежа; 

10. Заповед № РД 0631/15.10.2013г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от ЗООС – с цел 
предотвратяване на административно нарушение по чл.18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 
и чл.31 от Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници да се приложи ПАМ, изразяваща се в 
спиране от експлоатация и пломбиране на бояджийска камера П15 за почистване на метални детайли с 
органични разтворители (хексан), намираща се на територията на индустриален комплекс “Бета”, гр. Червен 
бряг, собственост на “МС Индъстри” ЕООД; 

11. Заповед № РД 0635/15.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “МБАЛ 
– Троян” ЕООД, гр. Троян ; 

12. Заповед № РД 0636/15.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Рико 
Стил” ООД, гр. Троян ; 



13. Заповед № РД 0640/15.10.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда и 
Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2013г. определяне на екип от експерти за 
извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Унитрейд 99” ООД, с. Балканец, община Троян ; 

14. Заповед № РД 0641/16.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.60, ал.2, т.3 от Закона за управление на отпадъците и “Вътрешни правила за 
получаване, регистриране, уведомяване, съхраняване, осчетоводяване, предявяване и освобождаване на 
банковите гаранции по Закона за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед на Министъра на 
околната среда и водите № РД-318/04.04.2013г. – определяне на длъжностно лице за отговорно лице за 
получаването и регистрирането на банковите гаранции по чл.60, ал.2, т.3 от Закона за управление на 
отпадъците; 

15. Заповед № РД 0642/16.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците и “Вътрешни правила за получаване, 
регистриране, уведомяване, съхраняване, осчетоводяване, предявяване и освобождаване на банковите 
гаранции по Закона за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед на Министъра на околната среда и 
водите РД – 318/04.04.2013г. – определяне на длъжностно лице, отговорно за получаването и 
регистрирането на банковите гаранции по чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците; 

16. Заповед № РД 0643/16.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух – определяне на длъжностно 
лице, отговорно за поддържане на публичния регистър на инсталациите на територията на РИОСВ Плевен, 
извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими 
емисии на ЛОС; 

17. Заповед № РД 0644/16.10.2013г. – на основание Заповед № РД - 536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите , Заповед № РД - 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда - определяне на екип от експерти за извършване на 
комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 8-9/2008г., за ИП 
“Ваканционен комплекс”, ПИ №164004, местността “Копчов лък”, в землището на с. Рибарица, община 
Тетевен, с възложител ”Троя Тур” ООД; 

18. Заповед № РД 0645/17.10.2013г. - на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 
0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен - определяне на екип от експерти за извършване контрол 
по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 444-H0/2012г. на “Петокладенци” ЕООД; 

19. Заповед № РД 0647/17.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.15 от Правилника за устройството и дейността 
на РИОСВ във връзка със Заповед № РД – 123/14.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите и с цел 
подобряване на контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат – 
утвърждаване на Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експертите на РИОСВ 
Плевен – вариант №4; 

20. Заповед № РД 0648/18.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка със Заповед № РД - 753/07.10.2013г. – определяне на длъжностно лице, което да 
извършва контрол по изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови 
отпадъци по ПМС №209/20.08.2009г., финансирани със средства отпускани с решение на УС на ПУДООС; 

21. Заповед № РД 0649/18.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-753/07.10.2013г. – 
определяне на длъжностно лице да извършва контрол по изпълнението на проекти от Националната 
кампания “Чиста околна среда”, финансирани със средства от отпускани с решение на УС на ПУДООС; 

22. Заповед № РД 0650/18.10.2013г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – определяне на екип по изпълнение на условията в Решение № ПН7/2008г.на ИП 
“Ваканционен комплекс”, ПИ №015118, местността “Шумака”, в землището на с. Лесидрен, с възложител 
“Мария Рос” ООД; 

23. Заповед № РД 0653/18.10.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Търговско – сервизен комплекс 
Пежо” в гр. Плевен – обект на “София Франс Ауто- Плевен” ООД; 

24. Заповед № РД 0657/22.10.2013г. – на основание чл.158, т.4, във връзка с чл.159, ал.1 и чл.160 от ЗООС, във 
връзка  с постъпили сигнали с вх. № на РИОСВ Плевен: ОИК – 3-72 от 07.08.2013г., ОИК – 3-
104/14.10.2013г., ОИК 3-104/16.10.2013г. и ОИК 3-104 от 21.10.2013г., с цел предотвратяване на 
административно нарушение по Глава VІІ, Раздел ІІ “Комплексни разрешителни” от ЗООС - прилагане на 
превантивна административна мярка – до издаване на ново комплексно разрешително, да не се допуска 
заустване на каквито и да е други отпадъчни води, които не са условно чисти дъждовни води в приемник – 
река Осъм (код на водното тяло BG 1OS130R015); 

25. Заповед № РД 0658/22.10.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 



качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на предприятие за производство на 
замразени плодове и зеленчуци гр. Летница – обект на “Фелдбахер Фрут Партнърс България” ЕООД; 

26. Заповед № РД 0662/25.10.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Уолтопия” ООД, гр. Летница; 

27. Заповед № РД 0663/25.10.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ и във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 753/07.10.2013г. – 
определяне на длъжностно лице да осъществява контрол по екологосъобразното третиране на отпадъци от 
негодни и излезли от употреба продукти да растителна защита; 

28. Заповед № РД 0664/25.10.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Ада колор” ЕООД, гр. Троян; 

29. Заповед № РД 0665/28.10.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на EТ “Еврокварц – Иванка 
Ватова”, гр. Плевен – мобилна миячно – сортировъчна инсталация за промиване на инертен материал в с. 
Александрово, област Ловеч; 

30. Заповед № РД 0670/29.10.2013г. - на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 
0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен - определяне на екип от експерти за извършване контрол 
по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 87/2005г. на “Тера” АД, Червен бряг; 

31. Заповед № РД 0677/31.10.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Универсалстрой” ООД; 

32. Заповед № РД 0678/31.10.2013г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – определяне на екип по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 8-
8/2008г. на ИП “Изграждане на предприятие за преработка на странични животински продукти, негодни за 
консумация от хора” на площадка гр. Угърчин, с възложител: Българска агенция по безопасност на храните; 

33. Заповед № РД 0680/01.11.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ, чл.9, ал.1 и ал.2, §1, т.2 от ДР на Наредба №7/15.08.2005г. за минималните изисквания за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи на Министъра на труда 
и социалната политика, заповед № РД208/04.03.2013г. на МОСВ и извършени профилактични прегледи на 
служителите на инспекцията съгласно договор №104/07.10.2013г. от СТМ “Лабора – 2005” ООД, гр. Плевен; 

34. Заповед № РД 0682/04.11.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч; 

35. Заповед № РД 0687/05.11.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на предприятие за производство на 
плодов дестилат в гр. Троян, “Индустриална зона”, обект на “Винпром – Троян” АД; 

36. Заповед № РД 0688/05.11.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Никром – тръбна мебел” АД; 

37. Заповед № РД 0689/05.11.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Елматех” АД; 

38. Заповед № РД 0693/08.11.2013г. - на основание чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, 
Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД – 
0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен - определяне на екип от експерти за извършване контрол 
по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 127-Н1/2010 с оператор “Рубин Инвест” АД; 

39. Заповед № РД 0694/11.11.2013г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – определяне на екип по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 12-
8/2012г. на ИП “Цялостен проект за развитие на кариера “Коритна”, в землището на с. Ябланица и с. 
Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител “Златна Панега”АД”; 

40. Заповед № РД 0697/11.11.2013г. – на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на “Плама Ойлс” ЕООД, гр. София; 

41. Заповед №РД0698/12.11.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за преустановяване на нарушение по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие и на вредните последици от него – налагане на принудителна административна 
мярка (ПАМ) – кмет на община Долни Дъбник да запознае писмено служителите на община Долни Дъбник и 
кметовете на кметствата на територията на община Долни Дъбник със забраните, определени в заповедите 



на защитени зони “Студенец” BG 0000240, за опазване на дивите птици и “Горни Дъбник – Телиш” BG 
0002095; 

42. Заповед №РД0699/12.11.2013г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) относно прилагане на мерки за преустановяване на нарушение по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие и на вредните последици от него – налагане на принудителна административна 
мярка (ПАМ) – кмет на кметство Садовец да не издава разрешителни за сеч на еденични и групи дървета 
дървета в земеделски земи, които попадат в границите на защитени зони “Студенец” BG 0000240, за 
опазване на дивите птици и “Горни Дъбник” BG 0002095; 

43. Заповед № РД 0701/12.11.2013г. – на основание чл.5 т.15 и във връзка с чл.7, ал.2 от Наредба № Із-2377 от 
15 септември2011г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите в 
сградата на “Регионална инспекция по околната среда и водите” Плевен - поддържане в изправно състояние 
на отоплителните уреди /климатици/ и съоръжения, извършване на проверки за състоянието им, ремонт и 
почистване преди настъпване на есенно – зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната 
им безопасност; 

44. Заповед № РД 0703/14.11.2013г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба №8/12.12.2003г. но 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 № 4 и за 
използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 
(ДВ.бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо с изх. № НСЗП – 455/08.11.2013г. на МОСВ – определяне на 
експерт, да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
546/06.11.2013г. на МОСВ; 

45. Заповед № РД 0705/14.11.2013г .- на основание чл.3 и във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор и във връзка с чл.7, ал.1 от Правилника за устройството и 
дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите – въвеждане в РИОСВ Плевен на правила 
и процедури, в съответствие със спецификата на организацията, дирекция Превантивна дейност, 
направление “ЕО и ОВОС”; 

46. Заповед № РД 0707/18.11.2013г. – на основание констативен протокол № БР-ДЛ-42/01.11.2013г. и 
представена документация по изпълнение на предписание с вх.№ ОИК-3-106/07.11.2013г., във връзка със 
сигнал с вх.№ ОИК-3-106/18.10.2013г. на РИОСВ Плевен, и на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от 
Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) относно прилагане на мерки за предотвратяване на нарушение по 
смисъла на ЗБР – за предотвратяване на административно нарушение по ЗБР и на вредните последици от 
него кмет община Луковит да запознае писмено служителите на община Луковит и кметовете на кметствата 
на територията на община Луковит със забраните, определени в заповедите на защитени зони “Студенец”, 
“Карлуковски карст” и “Васильова планина – налагане на ПАМ; 

47. Заповед № РД 0708/18.11.2013г. – на основание констативен протокол № БР-ДЛ-42/01.11.2013г. и 
представена документация по изпълнение на предписание с вх.№ОИК 3-106/07.11.2013г., във връзка със 
сигнал с вх.№ОИК-3-106/18.10.2013г. на РИОСВ Плевен, и на основание чл.122, ал.2, т. 4, чл.121 и чл.123 от 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) относно прилагане на ПАМ – за предотвратяване на 
административно нарушение по ЗБР и на вредните последици от него кмет на кметство Карлуково да не 
издава разрешителни за сеч на еденични и групи дървета в земеделски земи, които попадат в границите на 
защитена зона “Карлуковски карст”, в землището на с. Карлуково, община Луковит; 

48. Заповед № РД 0710/18.11.2013г. – на основание ДДС №20 от 14.12.2004г. на МФ за прилагането на НСС от 
бюджетните предприятия и чл.11 т.15, чл.13 т.7 от счетоводната политика на МОСВ утвърдена със заповед 
№ РД-458/27.05.2013г. за извършване на тест/преглед за преоценка; 

49. Заповед № РД 0712/19.11.20132г. - на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда от дейността на предприятие за производство на 
лицеви кожи без косъм – обект “Томчев и Енчев” ЕООД, гр. Ловеч; 

50. Заповед № РД 0713/19.11.2013г. - на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – определяне на екип по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 12-
8/2012г. на ИП “Цялостен проект за развитие на кариера “Коритна”, в землището на с. Ябланица и с. 
Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител “Златна Панега”АД”; 

51. Заповед № РД 0714/19.11.2013г. – на основание чл.155 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.319 и във връзка с чл.156, ал.1, 
т.2 от Кодекса на труда, и указание на МОСВ с вх.№464/18.01.2012г. – определяне на размера на платен 
годишен отпуск за 2014г. на служителите по трудови правоотношения в държавната администрация; 

52. Заповед РД 0175/19.11.2013г. – на основание чл.56, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.50, ал.2 и ал.3 от ЗДСл. и 
указание на МОСВ с вх.№464/18.01.2012г. – определяне на размера на платен годишен отпуск за 2014г. на 
служителите по служебни правоотношения; 

53.  Заповед № РД 0717/20.11.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Силва Ууд” ЕАД, с. Малиново; 



54. Заповед № РД 0719/2.11.2013г. - на основание чл.148 и чл.154 от ЗООС и Годишен план за контролната 
дейност на РИОСВ – Плевен през 2013г. – определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Дренски” ЕООД, гр. Троян, площадка с. 
Орешак, община Троян; 

55. Заповед № РД 0739/26.11.2013г. – на основание чл.7 т.1, чл.9 от Правилника за устройството и дейността на 
Регионалните инспекции по околната среда и  водите и във връзка с писмо с изх.№351/19.11.2013г. на 
Държавна агенция “Архиви”, отдел “Държавен архив” Плевен за съгласувани Вътрешни правила за 
организацията и дейността на учрежденския архив на РИОСВ Плевен – вариант №1 с вх. 
№6686/25.11.2013г.; 

56. Заповед № РД 0744/29.11.2013г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – определяне на екип по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 18-8/2004г., 
издадено от МОСВ за ИП “Изграждане на АЕЦ Белене”, в гр. Белене, област Плевен; 

57. Заповед № РД 0764/03.12.2013г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на Министъра на околната 
среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – определяне на екип по изпълнение на условията в Решение № ПН 63 ПР/2011г. за ИП 
“Производство на миещи и почистващи препарати”, с. Дебнево, община Троян; 

58. Заповед № РД 0777/06.12.2013г. – на основание чл.158, т.4, чл.159, ал.1 и чл.160 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) във връзка с чл.14, ал.4 от ЗООС, с цел предотвратяване на административно 
нарушение, свързано с опазване на околната среда, както и предотвратяване на вредните последици от него – 
налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) – преустановяване нерегламентирано изхвърляне 
на пресен торов отпадък върху почви, като същият се съхранява по начин, недопускащ замърсяване на почви 
с пресен торов отпадък – ПИ №045020 по КВС на с. Байкал, община Долна Митрополия; 

59. Заповед № РД 0784/09.12.2013г. – 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 -123/14.02.203г. на Министъра на околната среда и 
водите с цел оптимизиране на административно – наказателната дейност на РИОСВ Плевен и определяне на 
основни изисквания за взаимодействие между експерти/и, актосъставител, юрист, директор на дирекция в 
РИОСВ Плевен и директор на РИОСВ – Плевен – утвърждаване на Правила при провеждане на 
административно - наказателната процедура по чл.69 от Закона за опазване на околната среда – Вариант №1; 

60. Заповед № РД 0812/18.12.2013г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за устройството и дейността на 
РИОСВ във връзка с чл.8 от Вътрешните правила за организацията и дейността на учрежденския архив, 
утвърдени със Заповед № РД – 0739/26.11.2013г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


