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                      /ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ / 

 

СПИСЪК 

НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2014г. 
 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.01.2014г. до 31.03.2014г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 

1. Заповед №РД - 0002/03.01.2014г. – определяне на водачи на служебните автомобили 
на РИОСВ Плевен, с оглед изпълнение на служебните задължения при нужда на 
експертите на РИОСВ Плевен; 

2. Заповед № РД – 0010/06.01.2014г. – определяне 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 на длъжности по служебно правоотношение за хора 
с трайни увреждания при спазване на чл.9а, ал.1, т.2 /в администрация с обща 
численост на персонала от 26 до 50 души/ - 1 бр.; 

3. Заповед № РД – 0013/07.01.2013г. – на основание чл.5 и чл.7 от Правилника за 
функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните 
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), издаден на основание чл.12, ал.3 от 
ЗООС и приет на Колегиум на МОСВ на 28.04.2004г., изменен и допълнен с 
Правилник, приет на Колегиум на МОСВ на 24.01.2011г. – определяне на ЕЕС; 

4. Заповед № РД 0014/07.012014г. – 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 цялостната дейност по извършване на контрола по изпълнение на 
условията в решенията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 

5. Заповед № РД 0015/07.01.2014г. – на основание чл.128, ал.1 и чл.148, ал.3 от Закона за 
опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на 
цялостната дейност по извършване на контрола за изпълнение на условията на 
комплексни разрешителни (КР); 

6. Заповед № РД 0016/07.01.2014г. – на основание чл.114 от Закона за управление на 
отпадъците – оправомощаване на експерти при РИОСВ Плевен с правомощия да 



изпълняват контрол за правилното начисляване и своевременното заплащане на 
продуктова такса по чл.59, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците; 

7. Заповед № РД 0017/07.01.2014г. – на основание чл.113, чл.119 и чл.120 от Закона за 
управление на отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица да упражняват 
контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията по 
разрешението, съответно по регистрационния документ; 

8. Заповед № РД 0018/07.01.2014г. – 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 Закона за управление на отпадъците, както и 
чл.157, ал.1, ал.2 и ал.5, чл.158 и чл.159 от Закона за управление на отпадъците – 
оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да установяват с актове 
нарушения по чл.113-138, чл.140-150, чл.151, ал.1-4 и чл.152-156 от Закона за 
управление на отпадъците; 

9. Заповед № РД – 0019/07.01.2014г. – 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; 

10. Заповед РД -  0020/07.01.2014г. – 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; 

11. Заповед № РД  0021/07.01.2014г. – 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; 

12. Заповед № РД 0022/07.01.2014г. -  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; 

13. Заповед № РД 0027/13.01.2014г. – участие на специалисти от РИОСВ Плевен в 38-то 
ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици във връзка с 
писмо на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда /изх. № 
91-00-86/08.01.2014г. на МОСВ, вх. № 119/09.01.2014г. на РИОСВ Плевен/; 

14. Заповед № РД 0032/13.01.2014г. – на основание чл.26 от Наредбата за 
командировките в страната приета с Постановление №72/30.12.1986г. на Министерски 
съвет и Заповед № РД -16 от 09.01.2014г. на МОСВ – определяне размера на сумата за 
квартирни пари за нощуване в мястото на командироване в страната на служителите в 
РИОСВ Плевен; 

15. Заповед № РД 0033/13.01.2014г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и с цел осъществяване на контрол във връзка със 
спазването или нарушението на забраните, визирани в чл.38 и чл.46 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), както и за установяване на нарушения – при 
необходимост експертите в направление “Биологично разнообразие, защитени 
територии и зони”, дирекция “Превантивна дейност” да извършват извънредни 
проверки в извънработно време; 

16. Заповед № РД 0036/16.01.2014г. – на основание чл.17, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, с 
цел подобряване контролната дейност на служителите в РИОСВ – Плевен; 

17. Заповед № РД 0043/27.01.2014г. – на основание чл.7 от Правилника за вътрешния ред 
в РИОСВ Плевен и Заповед № РД – 34 от 20.01.2014г. на Министъра на околната среда 
и водите – упълномощаване на длъжностно лице, в случай на отсъствие по обективни 
причини на директор РИОСВ Плевен да изпълнява правомощия; 



18. Заповед № РД 0045/30.01.2014г. – на основание чл.7 т.1 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
одобрено от Министъра на околната среда и водите длъжностно разписание на 
РИОСВ Плевен в сила от 01.02.2014г. и на основание чл.82, ал.3 от Закона за 
държавния служител и чл.29, ал.3 от Наредбата за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация – конкурентен подбор по 
реда на глава Четвърта от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 
служителите в държавната администрация. 

19. Заповед № РД 0048/30.01.2014г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба 
№8/12.12.2013г. 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 с изх.№ 
НСЗП - 572/23.01.2014г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице  да упражни 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
554/20.01.2014г. на МОСВ; 

20. Заповед № РД0049/31.01.2014г. – 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 “КАМ” ООД; 

21. Заповед № РД 0052/03.02.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда - – определяне на екип от експерти за извършване на проверка за 
осъществяване на текущ контрол върху качеството и факторите на околната среда на 
“Яна” АД – завод гр. Плевен; 

22. Заповед № РД 0060/06.02.2014г. – 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 “Богданов - 62” ЕООД, гр. Плевен; 

23. Заповед № РД 0065/10.02.2014г. – 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 “МАЛТЕРИ СУФЛЕ БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, Плевен; 

24. Заповед № РД 0067/10.02.2014г. – 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 ЕТ “Милица Лазарова – 90”, гр. 
Славяново, област Плевен; 

25. Заповед № РД 0069/11.02.2014г. – на основание чл.128, ал.1 и чл.148, ал.3 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 условията в комплексно разрешително № 35-
Н0/2007г. с оператор “Топлофикация – Плевен” ЕАД; 

26. Заповед № РД 0077/12.02.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Евронес”, гр. Левски; 

27. Заповед № РД 0078/12.02.2014г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба 
№8/12.12.2013г. 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 с изх.№ 
НСЗП - 572/23.01.2014г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице  да упражни 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
556/03.02.2014г. на МОСВ; 

28. Заповед № РД 0079/12.02.2014г. – 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 Закона за чистотата на атмосферния въздух, 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/или при неспазване на определение 
емисионни норми и ограничения и утвърдена от МОСВ Инструкция за определяне 
разстоянието на разпространение на неприятни миризми и във връзка с подадена 
жалба в РИОСВ Плевен с вх. № ОИК - 2-1 от 05.02.2014г.; 

29. Заповед № РД 0080/12.02.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и във връзка с постъпила жалба с вх.№ ОИК - 2-1/05.02.2014г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството 
на компонентите и факторите на околната среда от дейността в обект “Селищна 
пречиствателна станция за отпадни води”, с. Шипково, община Троян; 

30. Заповед № РД 0081/14.02.2014г. – определяне на водачи на служебните автомобили 
на РИОСВ Плевен /актуализация/; 

31. Заповед № РД 0082/14.02.2014г. – 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 екип за участие в проверка на природна забележителност “Карлуковски 
карстов комплекс” на 15.02.2014г. /събота/ и на 16.02.204г. /неделя/ - по сигнали с вх. 
№ ОИК -3-7/14.02.2014г. и вх. № -3-8/14.02.2014г.; 

32. Заповед № РД 0083/19.02.2014г. – на основание чл.10, ал.5 от Закона за лечебните 
растения и Заповед № РД - 88/2001г. на МОСВ и във връзка с подадени в РИОСВ – 
Плевен от билкозаготвители – определяне на комисия да разпредели количествата 
билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени 
за региона на РИОСВ Плевен; 

33. Заповед № РД  0087/21.02.2014г. - 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 “Богданов – 62” ЕООД, гр. Плевен; 

34. Заповед № РД 0093/25.02.2014г. – 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 Договор № 11/13.02.2014г. на “СОД – Плевен 2013” ООД за охрана на 
обект чрез сигнално – охранителна техника – определяне на длъжностни лица, 
отговорни за обекти на РИОСВ Плевен охранявани с помощта на сигнално – 
охранителна техника (СОТ) и реагиращи сили от “СОД – Плевен 2013” ООД; 

35. Заповед № РД 0105/26.02.2014г. – на основание чл.10, ал.5 от Закона за лечебните 
растения, заповед № РД – 88/2001г. на МОСВ, заповед № РД -83/03.02.2014г. на 
МОСВ и въз основа на протокол от 26.02.2014г. на комисията, назначена със заповед 
№ РД 0083/19.02.2014г. на Директора на РИОСВ Плевен – разпределение на билките, 
получавани от естествени находища на лечебните растения под специален режим на 
опазване и ползване за региона на РИОСВ Плевен за 2014г., между билкозаготвители; 

36. Заповед № РД 0107/26.02.2014г. – на основание чл.56, ал.2 във връзка с чл.8 от Закона 
за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, както и чл.69 от същия закон 
– определяне на длъжностно лице, осъществяващо контрол върху дейността на 
операторите по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети; 



 

 

 

37. Заповед № РД 0108/26.02.2014г. – на основание чл.30 з, ал.1 и ал.2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух във връзка с §1, т.1 и §7 от Наредбата за 
ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на 
органични разтворители в определение бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ. 
бр.20 от 06.03.2007г.) и в изпълнение на правомощията по Заповед № РД-267 от 
30.03.2007г. на Министъра на околната среда и водите – определяне на длъжностно 
лице, упражняващо контрол за спазване на изискванията на Наредбата за ограничаване 
на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и авторепатурни продукти, включително 
спрямо лицата, които пускат на пазара продукти, определени с Наредбата; 

38. Заповед № РД 0109/26.02.2014г. – на основание чл.18, чл.26-29 и чл.36 от Закона за 
защита на шума в околната среда /ЗЗШОС/ - упълномощаване на длъжностно лице да 
осъществява превантивен контрол; 

39. Заповед № РД 0115/04.03.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Авто – Елит” ООД, гр. 
Тетевен; 

40. Заповед № РД 0119/05.03.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВАПТЕХ” ЕООД; 

41. Заповед № РД 0120/05.03.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ДЕЧКОВ – 60” ЕООД, 
мелничен комплекс в с. Обнова, община Левски; 

42. Заповед № РД  0126/05.03.2014г. – на основание чл.40, ал.1 от Закона за държавния 
служител и чл.27, чл.28 от Наредбата за служебното положение на държавните 
служители; 

43. Заповед № РД 0127/05.03.2014г. – на основание чл.296, ал.1 от Кодекса на труда и 
чл.6, ал.2 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло; 

44. Заповед № РД 0129/14.03.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора 
на Регионална инспекция по околна среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – комплексна проверка по 
изпълнение на условия в Решение по ОВОС № 42-ПР/2011г., издадено от МОСВ за ИП 
“Изменения на външната инфраструктура на “Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Левски (Никопол), общини Никопол, Белене и Левски, област 
Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново; 

45.  Заповед № РД 0131/14.03.2014г. – на основание Заповед № РД - 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора 
на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от ЗООС – комплексна проверка по изпълнение на условия в Решение по 
ОВОС № 5-2/2011г., издадено от МОСВ за ИП “Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Левски”, общини Никопол, Белене и Левски, 
област Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново, в гр. Плевен, 
област Плевен; 

46. Заповед № РД 0137/21.03.2014г. – на основание чл.7, т.1 от Правилник за 
устройството и дейността на РИОСВ и Заповед № РД – 205/12.03.2014г. на министъра 



на околната среда и водите, и във връзка с писмо на директора на Дирекция “ПОС” 
при МОСВ (изх. № 05-08-195 от 19.03.2014г. на МОСВ, вх. №1766/20.03.2014г. на 
РИОСВ – Плевен) – сформиране на оперативен дежурен център (ОДЦ) за изпълнение  
(при възникване на необходимост) на утвърдения от Министъра на околната среда и 
водите План за действие за минимизиране на заплахите и рисковете за околната среда 
на Република България, свързани с обстановката в Украйна; 

47. Заповед № РД 0144/27.03.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. - 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, община Долна Митрополия; 

48. Заповед № РД 0145/27.03.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “САВЕЛ” ЕООД, гр. 
Троян; 

49. Заповед № РД  0146/27.03.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Балканфарма – Троян”, 
гр. Троян; 

50. Заповед № РД 0152/31.03.2014г. – 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 с изх. № 
НСЗП - 76/24.03.2014г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице за упражняване на 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
564/21.03.2014г. на МОСВ; 

 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.04.2014г. до 30.06.2014г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

1. Заповед № РД 0161/02.04.2014г. – на основание чл. 28, 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 – контрол на 
“Химическа инсталация за производство на основни органични химически вещества; 

2. Заповед № РД 0162/03.04.2014г. – 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 за контрол по изпълнение 
на условията в Комплексно разрешително № 282-Н0/2008г. с оператор община Ловеч; 

3. Заповед № РД  0164/07.04.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. - 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, община Троян, област Ловеч; 



4. Заповед № РД 0180/14.04.2014г. – 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 на контрол по изпълнение на 
условията в Комплексно разрешително № 265-Н0/2008г. на оператор община Троян; 

5. Заповед № РД  0186/15.04.2014г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите – 
утвърждаване на “Процедура за реда и начина за извършване на анализ на риска на 
обекти, подлежащи на контрол на територията на РИОСВ Плевен – вариант № 1; 

6. Заповед № РД 0188/22.04.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за извършване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Софарма” АД, с. Врабево, област Ловеч; 

7. Заповед № РД 0189/24.04.2014г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и с цел осъществяване на контрол във връзка 
със спазването ли нарушаването на разпоредбите в Закона за водите (ЗВ) и Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), както и за установяване на нарушения – 
определяне на екип от експерти за извършване на извънредна проверка в извън 
работно време във Фабрика за производство на олио, находяща се в гр. Кнежа, обект 
на “Олива” АД; 

8. Заповед № РД 0190/24.04.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Витавел” АД, гр. Луковит, област Ловеч; 

9. Заповед № РД 0200/28.04.2014г. – 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 Закона за чистотата на атмосферния въздух, 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/или при неспазване на определени 
емисионни норми и ограничения и утвърдена от МОСВ Инструкция за определяне 
разстоянието на разпространение на неприятни миризми ; 

10. Заповед № РД 0203/28.04.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Велде България” АД, 
гр. Троян; 

11. Заповед № РД 0210/07.05.2014г. – 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 Закона за чистотата на атмосферния въздух, 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/или при неспазване на определение 
емисионни норми и ограничения и утвърдена от МОСВ Инструкция за определяне на 
разстоянието на разпространение на неприятни миризми – определяне на комисия за 
определяне зоната на разпространение на неприятни миризми на оператор 
производствена площадка на “Олива” АД, гр. Кнежа; 

12. Заповед № РД 0211/07.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на извънредна проверка, 
във връзка със сигнал на МОСВ с вх. № ОИК-3-28/23.04.2014г. за осъществяване на 
текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Олива” АД, гр. Кнежа; 



13.  Заповед № РД 0203/28.04.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Балкан Паркет” ООД, с. Българене, община Ловеч; 

14. Заповед № РД 0217/08.05.2014г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба 
№8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за 
улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо 
изх. № НСЗП -105/25.04.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за упражняване на 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
578/25.04.2014г. на МОСВ; 

15. Заповед № РД 0218/08.05,2014г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба 
№8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за 
улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо 
изх. № НСЗП -121/23.04.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за упражняване на 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
577/23.04.2014г. на МОСВ; 

16. Заповед № РД 0225/13.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ОВО – БУЛ” ЕООД, 
гр. Искър; 

17. Заповед № РД 0226/13.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Елица - 3” ЕООД; 

18. Заповед № РД 0227/13.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Плевен – Мес” ООД, 
гр. Плевен; 

19. Заповед № РД 0232/15.05.2014г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба 
№8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за 
улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо 
изх. № НСЗП -166, 167/09.05.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 579/09.05.2014г. на МОСВ; 

20. Заповед № РД 0233/15.05.2014г. – на основание чл.7, т.1 от Правилника за 
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, 
Заповед № РД - 973/27.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите, във 
връзка с чл.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 



въздействието върху околната среда, чл.7 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми и чл.102 от Закона за 
опазване на околната среда – определяне на правила за достъп, попълване, 
актуализиране и вписване на информация в Публичните регистри по чл.102 от ЗООС 
и определяне на отговорни лица за водене на регистрите по чл.3 от Наредбата за 
ОВОС и чл.7 от наредбата за ЕО; 

21. Заповед № РД 0237/19.05.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от ЗООС , 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 на контрол по изпълнението 
на условията в комплексно разрешително № 306-H0/2008г. на оператора “Хибриден 
център по свиневъдство” АД, гр. Шумен; 

22. Заповед № РД 0238/19.05.2014г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Атлант БГ” ЕООД; 

23. Заповед № РД 0241/21.05.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВИСА 
1” ЕООД, с. Български извор, община Тетевен; 

24. Заповед № РД 0242/21.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на площадка №1 за 
дейности с отпадъци в с. Торос, община Луковит, стопанисвана от “ИВОНС 2006” 
ЕООД; 

25. Заповед № РД 0243/21.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВЕДА” ООД, гр. 
Плевен; 

26. Заповед № РД 0244/21.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Диди – 94 – Диан 
Димитров”, Плевен; 

27. Заповед № РД 0250/22.05.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка 
с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда -  определяне на екип 
от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условия в Решение по 
ОВОС №4-4/2009г., издадено от РИОСВ Плевен за ИП “ТФЕЦ Никопол”; 

28. Заповед № РД 0253/27.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Технокороза” АД; 

29. Заповед № РД 0256/28.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВИТЕКС – ТРОЯН” 
АД, гр. Троян 



30. Заповед № РД 0257/28.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Оранжерии Гимел ІІ” 
ЕООД, гр. София (площадка в гр. Левски); 

31. Заповед № РД 0258/28.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “АДГ – 73” ЕООД; 

32. Заповед № РД 0259/29.05.2014г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и с цел осъществяване на контрол във връзка 
със спазването или нарушаването на разпоредбите в Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), както и за установяване на нарушения – определяне на екип от 
експерти за извършване на извънредна проверка на площадка находяща се в гр. 
Плевен, ул. “Сторгозия”, ПИ с идентификатор 56722.654.411; 

33. Заповед № РД 0264/29.05.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ДСП “Бимекс” ООД, 
гр. Тетевен; 

34. Заповед № 0266/02.06.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши проверка по изпълнение на условията в Решение по 
оценка на въздействието върху околната среда № ПН 2-2/2010г., за инвестиционно 
предложение “Производствена инсталация за брикети”, с възложител “Ларче БГ” 
ООД; 

35. Заповед № РД 0270/03.06.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на 
контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 276-Н0/2008г., с 
оператор “ВТПГ – Консулт” ООД, гр. Велико Търново; 

36. Заповед № РД 0271/03.06.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на 
контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г., с 
оператор “Славяна “АД, гр. Славяново; 

37. Заповед № РД 0272/03.06.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Елеганс Мебел” ЕООД, с. Орешак; 

38. Заповед № РД 0275/06.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “МЕЛНИЦА – 
ЛЕВСКИ 2004” ООД, гр. Левски, област Плевен; 

39. Заповед № РД 0277/06.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 



2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Екофер”ЕООД; 

40. Заповед № РД 0285/10.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на Колбасарски цех 
(предприятие за преработка на животински продукти по търговски регистър) на “М. 
Чолаков – Хр. Чолаков”, землище на с. Калейца, местност “Доброданското”; 

41. Заповед № РД 0286/11.06.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в 
Решение по ОВОС № 9-4/2011г.; 

42. Заповед № РД 0287/11.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Елма 13” ООД – 
мебелно предприятие в с. Балабанско, област Ловеч; 

43. Заповед № РД 0288/11.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Сартен България” 
ООД, гр. Плевен; 

44. Заповед № РД 0289/11.06.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в 
Решение по ОВОС № 2-2/2011г.; 

45. Заповед № РД 0290/11.06.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в 
Решение по ОВОС № 3-3/2009г.; 

46. Заповед № РД 0291/13.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ “Явор Стандарт – 
Васил Главански”, с. Черни Осъм ; 

47. Заповед № РД 0292/13.06.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на СД “Ултрастил – 
Тончев и Тончева” СИЕ, с. Черни Осъм; 

48. Заповед № РД 0301/16.06.2014г. – на основание чл.9, ал.1 от Правилника за 
функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните 
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – определяне на експертен 
екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ Плевен – “Жимекс” ООД; 

 

 

 



49. Заповед № РД 0302/17.06.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши комплексна проверка по изпълнение на условия в 
Решение по ОВОС № ПН 37 ПР/2012г. на ИП “Модернизиране на кланица за 
водоплаващи птици и създаване на нови мощности с цел производство на нови 
продукти за пазара”, намираща се в ПИ с идентификатор 34093.113.11, с. Йоглав, 
област гр. Ловеч, с възложител “Авис” ЕООД; 

50. Заповед № РД 0305/18.06.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши комплексна проверка по изпълнение на условия в  
Решение № 1 ПР/2011г.; 

51. Заповед № РД 0306/18.06.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Фешън Груп” ЕООД, гр. Плевен; 

52.  Заповед № РД 0308/19.06.2014г. – на основание Заповед № РД - 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД – 0068/06.02.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши комплексна проверка по изпълнение на условията в 
Решение № 3-3/2010г. по оценка на въздействието върху околната среда за ИП “Завод 
за производство на автомобили”, с. Баховица, община Ловеч; 

53. Заповед № РД 0312/19.06.2014г. – на основание Заповед № РД - 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши проверка по изпълнение на условия в Решение по 
ОВОС №3-3/2012г. на “Никром – Тръбна мебел” АД, гр. Ловеч; 

54. Заповед № РД 0313/20.06.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Плевен- определяне на екип от експерти за извършване на 
контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 174-Н0/2007г., с 
оператор “Пилигрим 67” ЕООД, община Долна митрополия; 

55. Заповед № РД 0315/23.06.2014г. – на основание Заповед № РД - 532/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извършат комплексна проверка по изпълнение на условия 
Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 9 ПР/2013г., за 
инвестиционно предложение “Рибарник Динките” в ПИ №62579.117.601 м. “Черна 
река”, землището на с. Рибарица, община Тетевен, с възложител “А и Ф ПРОДУКТС” 
АД; 

 

 

 

 

 



 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.07.2014г. до 30.09.2014г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 

1. Заповед № РД 0332/01.07.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“БАЛКАН” АД, гр. Ловеч; 

2.  Заповед № РД 0334/02.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Машиностроително 
предприятие за проектиране и производство на машини, съоръжения и техническо 
оборудване” на Палфингер Продукцион Техник България ЕООД, гр. Червен бряг; 

3. Заповед № РД 0335/02.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Авис” ЕООД, 
гъсокланица с. Йоглав; 

4. Заповед № РД 0340/03.07.2014г. – във връзка с моя Заповед № РД -0301/16.06.2014г., 
на основание чл.9, ал.1 от Правилника за функциите, задачите и състава на 
Експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции по околната 
среда и водите (РИОСВ), поради отсъствие по уважителни причини на членове на 
постоянния състав на ЕЕС – промяна в състава на постоянния експертен съвет; 

5. Заповед № РД 0341/03.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “БАЛЕС ГРУП” ООД, 
гр. Троян, кв. “Ливадето”; 

6. Заповед № РД 0343/03.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на В и К ЕООД, гр. 
Плевен, ГПСОВ с. Божурица; 

7. Заповед № РД 0344/04.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ “КУСИГИН – 
АСЕН АТАНАСОВ”, с. Български извор, община Тетевен; 

8. Заповед № РД 0354/07.07.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 -209/27.06.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 585/27.06.2014г. на МОСВ; 



9. Заповед № РД 0355/07.07.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите – Плевен – определяне на екип по изпълнение на условията в 
комплексно № 246-Н0/2008г. – оператор “Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, гр. 
София; 

10. Заповед № РД 0359/10.07.2014г. – на основание чл.22, ал.2, т.4, във връзка с чл.121, 
чл.123 и чл.119, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие – предписание за 
преустановяване на административно нарушение (ПАМ)  по Закона за биологичното 
разнообразие и за вредните последици от него, а именно да не се нарушава т.6.2. от 
Заповед № РД – 555/05.09.2008г., с която се забранява превръщането на ливади и 
пасища в обработваеми земи, в защитена зона “Обнова” BG 0002096 – “Напоителни 
системи” ЕАД клон Среден Дунав – гр. Плевен; 

11. Заповед № РД 0362/14.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Статеш – строител – 
99” АД, гр. Ловеч; 

12.  Заповед № РД 0367/16.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Вектор” ООД, Плевен; 

13. Заповед № РД 0369/16.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВиК” АД, гр. Ловеч, 
ГПСОВ гр. Ловеч; 

14. Заповед № РД 0370/16.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “ВиК Стенето” ЕООД, 
ГПСОВ гр. Троян; 

15. Заповед № РД 0375/23.07.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на “Матев – 
Млекопродукт” ЕООД, с. Горан; 

16. Заповед № РД 0377/23.07.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 - 189/15.07.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 588/14.07.2014г. на МОСВ; 

17. Заповед № РД 0378/25.07.2014г. – на основание чл.9, ал.1 от Правилника за 
функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните 
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – назначаване на експертен 
екологичен съвет към РИОСВ Плевен – доклад по оценка на въздействието върху 
околната среда за ИП “Изграждане на кариера за добив и първична преработка на 



варовици за строителни материали от находище “Гечовското”, в землището на с. 
Бежаново, община Луковит, област Ловеч”; 

18. Заповед № РД 0391/28.07.2014г. – на основание чл.13, ал.3 от закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор и Предложение с вх. № 4146/28.07.2014г. 
на Директор дирекция “Превантивна дейност” – въвеждане на “Вътрешни правила за 
работа с жалби и сигнали за нарушаване на екологичното законодателство, 
постъпили в РИОСВ Плевен – вариант № 4; 

19. Заповед № РД 0395/31.07.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
“Пелтина” ЕООД, консервна фабрика “Пелтина” – гр. Искър; 

20. Заповед № РД 0396/31.07.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 - 214/23.07.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 591/22.07.2014г. на МОСВ; 

21. Заповед № РД 0402/04.08.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 - 281/28.07.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 594/28.07.2014г. на МОСВ; 

22. Заповед № РД 0407/08.08.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
„Плевен Булгартабак” ЕАД, с. Ясен; 

23. Заповед № РД 0408/11.08.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
„МУЛТЕЕМПУКС” ЕООД, гр. Троян; 

24. Заповед № РД 0419/13.08.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 - 219/23.07.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 592/22.07.2014г. на МОСВ; 



25. Заповед № РД 0424/13.08.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ 
„Елимекс – Иван Радевски”, стопанисващ предприятие за производство на столове, 
бивша собственост на „Мебел Троян” ООД, гр. Троян; 

26. Заповед № РД 0429/20.08.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за контрол по 
изпълнение на условията в комплексно разрешително № 76/2005г. на „Златна Панега 
Цимент” АД, с. Златна Панега; 

27. Заповед № РД 0430/13.08.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Мотор 
ойл енд трейдинг” ООД, гр. Плевен; 

28. Заповед № РД 0437/26.08.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти за извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение 
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 11 ПР/2011г., 
издадено от МОСВ за инвестиционно предложение „Възстановяване на алувиална 
гора „Карамандол”, землища на гр. Левски, с. Варан, с. Козар Белене, община Левски 
и с. Червена, община Свищов; 

29. Заповед № РД 0443/01.09.2014г. – на основание заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка 
с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип 
от експерти за извършване на комплексна проверка по изпълнение на условия в 
Решение по ОВОС № ПН 30 ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изземване на 
наносни отложения от динамичните запаси на река Осъм от участък в землището на 
на с. Йоглав, община Ловеч; 

30. Заповед № РД 0444/01.09.2014г. – на основание заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка 
с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип 
от експерти за извършване на комплексна проверка по изпълнение на условия в 
Решение по ОВОС № ПН 9 ПР/2013г. за инвестиционно предложение „Изземване на 
наносни отложения от динамичните запаси на река Осъм от участък в землищата на 
с. Дойренци, община Ловеч, област Ловеч; 

31. Заповед № РД 0448/01.09.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 - 296/21.08.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 600/15.08.2014г. на МОСВ; 



32. Заповед № РД 0449/01.09.2014г. – 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 (ЗБР) 
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 №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 - 295/21.08.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за 
упражняване на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително 
№ 601/15.08.2014г. на МОСВ; 

33. Заповед № РД 0454/02.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
„Кондов Екопродукция” ЕООД, гр. София; 

34. Заповед № РД 0455/02.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ 
„Дочо Ковачев”, с. Шипково; 

35. Заповед № РД 0458/03.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
„МАЙКРОМЕТ” ООД, гр. Белене; 

36. Заповед № РД 0459/03.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ 
„Хари Велев – 90”, гр. Троян; 

37. Заповед № РД 0465/08.09.2014г. – на основание заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка 
с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип 
от експерти за извършване на комплексна проверка по изпълнение на условия в 
Решение по ОВОС № ПН 2-2/2009 г. за инвестиционно предложение „Добив на 
инертни материали от динамичните запаси на р. Искър”, в местността „Пладнището” 
на 4 100 м. от стопанския двор на гр. Искър, с възложител „МЛ- Консулт 2009” 
ЕООД; 

38. Заповед № РД 0466/08.09.2014г. – на основание заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка 
с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип 
от експерти за извършване на комплексна проверка по изпълнение на условия в 
Решение по ОВОС № ПН 9-10/2008 г. за инвестиционно предложение „Добив на 
инертни материали от динамичните запаси на р. Искър”, в местността „Пладнището” 
на 3 700 м. северно от стопанския двор на гр. Искър, с възложител „МЛ- Консулт 
2009” ЕООД; 

39. Заповед № РД 0475/09.09.2014г. – на основание чл.48, ал.1 от Закона за 
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, във връзка с 
писмо изх. № С-68/25.08.2014г. на Министерството на околната среда и водите (вх. 
№ 2628/27.08.2014г. на РИОСВ Плевен), чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, 



във връзка с жалба на Сдружение за дива природа Балкани, с вх. № С-68/26.06.2014г. 
на Министерството на околната среда и водите (вх. № 3770/07.07.2014г. на РИОСВ 
Плевен) – определяне на комисия от експерти, представители на община Луковит и 
„Жимекс” ООД  /работна група/ за извършване на проверка на 15.09.2014г. на терен; 

40. Заповед № РД 0479/09.09.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция 
по околната среда и водите Плевен -  определяне на екип от експерти да извърши 
контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 439-Н0/2012г. , с 
възложител „Феникс Инверс” ООД; 

41. Заповед № РД 0480/09.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ 
контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
„Спарки Елтос” АД, гр. Троян; 

42. Заповед № РД 0483/10.09.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти за извършване на 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; 

43. Заповед № РД 0492/10.09.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Величко Иванов – 
Венеция”, гр. Левски; 

44. Заповед № РД 0493/10.09.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Новема – Цанко 
Цанев”, стопанисващ печатница за гъвкави опаковки в гр. Долни Дъбник; 

45. Заповед № РД 0493/10.09.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2014г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Литекс Моторс” АД, 
с. Баховица; 

46. Заповед № РД 0490/10.09.2014г.  – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, с цел оптимизиране на финансовите разходи в 
изпълнение на писмо вх. № 4809/09.098.2014г. на МОСВ за редукция на бюджета с 
5%; 

47. Заповед № РД 0496/15.09.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 440-Н0/2012г. 
с оператор „Полихим – СС” ЕООД, гр. София; 

48. Заповед № РД 0502/17.09.2014г. – на основание чл.95 от Закона за държавния 
служител – определяне на дисциплинарен съвет към РИОСВ Плевен; 

 

 

 



49. Заповед № РД 0504/17.09.2014г. –  на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши проверка по изпълнение на условията в Решение по 
ОВОС № 2-1/2011г. за ИП „Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж 
на нова машина за производство на хартия тип „тишу””, с възложител „Джи Еф Еф” 
АД; 

50. Заповед № РД 0505/18.09.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД – 0068/06.02.2012г. на 
Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Плевен и във 
връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне 
на екип от експерти да извърши комплексна проверка по изпълнение на условията в 
Решение № ПН 63 ПР/2011г. по оценка на въздействие върху околната среда за ИП 
„Производство на миещи и почистващи препарати”, с. Дебнево, община Троян; 

51. Заповед № РД 0507/23.09.2014г. – на основание чл.6, т.2, чл.8, ал.1, т.1 и чл.48, ал.3, 
т. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети (ЗОПОЕЩ), обн. ДВ, бр.43/29.04.2010г.; 

52. Заповед № РД 0508/23.09.2014г. – на основание чл.7, т. 1 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с необходимостта от изготвяне на 
обяснителна записка съгласно изискванията на Министерство на финансите 
Дирекция „Държавни разходи” в съответствие с т.2.2 от раздел ІХ от ДР 
1/28.01.2014г. за годишен финансов отчет и заповед РД-715/16.09.2014г. за 
утвърждаване на „Вътрешни правила за извършване на инвентаризации на активите и 
пасивите в МОСВ” – определяне на комисия да извърши инвентаризация на всички 
вземания по Административно наказателната дейност; 

53. Заповед № РД 0509/23.09.2014г. – на основание чл. 22 от Закона за счетоводството, 
утвърдени вътрешни правила за извършване на инвентаризации в МОСВ съгласно 
Заповед РД – 715/16.09.2014г. на Министъра на околната среда и водите и във връзка 
с годишното счетоводно приключване – определяне на комисия за извъшване на 
инвентаризация на всички активи и пасиви на РИОСВ Плевен ; 

54. Заповед № РД 0514/23.09.2014г. – на основание чл.148 и чл. 154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – 
Плевен през 2014г. – определяне на екип от експерти за извършване на проверка за 
текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 
„Полихим – СС” ЕООД, гр. Луковит; 

55.  Заповед № РД 0520/29.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – 
Плевен през 2014г. определяне на екип от експерти за извършване на проверка за 
текущ контрол върху качеството на компонентите на факторите на околната среда на 
„ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА – РТ” ООД, гр. Гулянци; 

56. Заповед № РД 0522/30.09.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за 
опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – 
Плевен през 2014г. определяне на екип от експерти за извършване на проверка за 
текущ контрол върху качеството на компонентите на факторите на околната среда на 
„Олива” АД, гр. Кнежа; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.10.2014г. до 31.12.2014г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 

1. Заповед № РД 0523/01.10.2014г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда , Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по 
изпълнение на условията в комплексно разрешително № 83-Н1/2008г. на „Винербергер” 
ЕООД, гр. Луковит; 

2. Заповед № РД 0524/01.10.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014г. 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите на факторите на околната среда на „Фуражни храни” ООД, 
гр. Ловеч; 

3. Заповед № РД 0525/01.10.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014г. 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите на факторите на околната среда на „Антикороза” ЕООД, 
площадка гр. Кнежа; 

4. Заповед № РД 0526/01.10.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014г. 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите на факторите на околната среда на „Метаком СЛЗ  Инвест” 
АД; 

5. Заповед № РД 0528/06.10.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Унитрейд 99” ООД, сеоло 
Балканец, община Троян; 

6. Заповед № РД 0531/10.10.2014г. – на основание чл.113, ал.3 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и чл.37, ал.1, буква „б” от Закона за административните нарушения и 
наказания във връзка с чл. 113, ал.1 от ЗУО, както и чл.157, ал.1, ал.2, чл.158 и чл.159 от 
ЗУО – оправомощаване на длъжностни лица д 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; 

7. Заповед № РД 0532/10.10.2014г.  – на основание чл.114 от Закона за управление на 
отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да упражняват контрол 
за: правилни начисляване и своевременно заплащане на продуктова такса по чл.59, ал.1, 
т.1 от закона за управление на отпадъците и изпълнение на задълженията на 
собствениците на депа относно финансирането на обезвреждането на отпадъци чрез 
депониране; 

8. Заповед № РД  0533/10.10.2014г.  – на основание чл.113, чл.117, чл.119 и чл.120 от Закона 
за управление на отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да 
упражняват контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията 
по разрешението, съответно по регистрационен документ и да контролират отчетността и 
предоставянето на информация по глава четвърта, раздел I от Закона за управление на 



отпадъците, както и изпълнение на задълженията на кметовете на общини по глава втора, 
раздел III и глава четвърта, раздел IV от Закона, свързани с управлението на отпадъците; 

9. Заповед № РД 0535/10.10.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Силва УУД” ЕАД, с. 
Малиново, община Ловеч; 

10. Заповед № РД 0536/10.10.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „УМБАЛ д-р Георги 
Странски” ЕАД; 

11. Заповед № РД 0538/10.10.2014г. – на основание чл.30л, ал.18 и ал.19 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и поради прекратяване на дейността на 
инсталацията, констатирано при проверка в обекта, документирана с протокол КПКД – 67 
от 03.09.2014г. – прекратяване действието на удостоверение за регистрация № 
59/20.12.2013г. и заличаване от регистъра на инсталациите, извършващи дейности по 
приложение № 1 от Наредба №7 от 2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, 
изпускани в околната среда – инсталация под регистрационен номер PVN00059 за 
лакиране на мебелни детайли, стопанисвана от „Мебел Троян” ООД, ЕИК 110566880; 

12. Заповед № РД 0539/10.10.2014г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 
екип от експерти за извършване на контрол по изпълнение на условията в комплексно 
разрешително № 87/2005г. с оператр „Тера” АД, гр. Червен бряг; 

13. Заповед № РД 0540/10.10.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г- на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 
на екип от експерти за извършване на контрол по изпълнение на условията в комплексно 
разрешително № 132/2006г. с оператор „Старткерамик” ООД, с. Михалци; 

14. Заповед № РД 0542/13.10.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Никром – тръбна мебел” 
АД, гр. Ловеч; 

15. Заповед № РД 0547/17.10.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Осъм” АД, гр. Ловеч; 

16. Заповед № РД 0552/21.10.2014г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, Заповед № РД 01 – 631/29.08.2014г. на Министъра 
на труда и социалната политика и във връзка с номинирани кандидати по Процедура 
2014г. на Програма „Старт на кариерата” в РИОСВ Плевен – стартиране на Програма за 
набиране на кандидати за работа по Програма „Старт на кариерата” – 2014г.; 

17. Заповед № РД 0553/21.10.2014г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с т.8 от Процедура  - 2014г. за 
кандидатстване за работни места в централните ведомства по Програма „Старт на 
кариерата” – Приложение № 2 към Заповед № РД 01 – 631 от 29.08.2014г. на Министъра 
на труда и социалната политика; 

18. Заповед № РД 0555/21.10.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 



качеството на компонентите и факторите на околната среда на СД „Динико – Диков, 
Недков и сие” гр. Червен бряг; 

19. Заповед № РД 0556/21.10.2014г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Голяма мелница – Червен 
бряг” ООД; 

20. Заповед № РД 0566/22.10.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, 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 изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. с 
оператор „Джи Еф Еф” АД; 

21. Заповед  № РД 0567/24.10.2014г. -  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Каприкон Кемикълс груп” 
ООД, гр. Луковит; 

22. Заповед № РД 0573/27.10.2014г. –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „АРСИС” ЕООД, гр. 
Плевен; 

23. Заповед № РД 0581/31.10.2014г. –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ВиА – Интеркар” ООД – 
автокомплекс „БМВ”, гр. Плевен; 

24. Заповед № РД 0582/31.10.2014г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.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 инвестиционни  предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони – налагане на принудителна административна 
мярка (ПАМ) – Валери Денчев Русев, гр. Долни Дъбник; 

25. Заповед № РД 0583/31.10.2014г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.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 инвестиционни  предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони – налагане на принудителна административна 
мярка (ПАМ) – Красимир Цветанов Кръстев, гр. Долни Дъбник; 

26. Заповед № РД 0584/31.10.2014г. – на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.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 инвестиционни  предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони – налагане на принудителна административна 
мярка (ПАМ) – Цветан Иванов Илиев, гр. Долни Дъбник; 

27. Заповед № РД 0586/03.11.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД – 0014/07.01.2014г. на Директора 
на Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти да 
извърши комплексна проверка по изпълнение на условия в Решение за преценяване на 



необходимостта от извършване на ОВОС № 39 ПР/2010г., издадено от МОСВ за ИП 
„Частично изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ и рехалибитация на 
съществуващата водопроводна мрежа на гр. Белене”, гр. Белене; 

28. Заповед № РД 0587/03.11.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД – 0014/07.01.2014г. на Директора 
на Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти да 
извърши комплексна проверка по изпълнение на условия в Решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС № 32 ПР/2011г., издадено от МОСВ за ИП 
„Изграждане на заустващ колектор за пречистени отпадъчни води с начало площадката на 
ПСОВ в имот 03366.128.1 и край – точката за заустване в р. Дунав”, гр. Белене; 

29. Заповед № РД 0588/03.11.2014г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, 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 изпълнение на условията в комплексно разрешително № 127-H1/2010г. с 
оператор „Рубин Инвест” АД; 

30. Заповед № РД 0593/04.11.2014г. - –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. 
– определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Универсалстрой”ООД; 

31. Заповед № РД 0594/04.11.2014г. - –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. 
– определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Белсма Фърничър” ЕООД; 

32. Заповед № РД 0595/05.11.2014г. – 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 видеодисплей на Министъра на труда и социалната политика 
и заповед № РД – 15/09.01.2014г. на МОСВ; 

33. Заповед № РД 0599/06.11.2014г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал.3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр. 21 от 10.03.2006г.) и 
във връзка с влизане в сила на Наредба за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр. 66 от 
8 август 2014г.) – въвеждане на процедури за утвърждаване на работни листа за 
класификация на отпадъците; 

34. Заповед № РД 0600/07.11.2014г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед №  РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка с чл.100 и чл. 148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнението на условията в Решение ОВОС № 24 ПР/2010г., 
издадено он РИОСВ за ИП „Добив на варовици и мергели от находище „Златна Панега – 
участък ИЗТОК”, в ПИ №55041,55008 в землището на с. Брестница, община Ябланица; 

35. Заповед № РД 0601/07.11.2014г. -  на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция  по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС №49 ПР/2013г., 
издадено от РИОСВ за ИП „Планирани промени в работата на инсталациите на 
площадката на „Златна Панега Цимент” АД; 

36. Заповед № РД 0602/07.11.2014г. -  на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция  по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № 12-8/2012г. за 



ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна”, в землището на гр. Ябланиа и с. 
Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител „Златна Панега Цимент” АД; 

37. Заповед № РД 0605/10.11.2014г. – на основание чл.5 т.15 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 в сградата на РИОСВ Плевен – поддържане в изправно 
състояние на отоплителните уреди /климатици/ и съоръжения , извършване на проверки 
на състоянието им, ремонт и почистване преди есенно – зимния период , както и 
периодично за осигуряване на пожарната им безопасност през 2014г. – 2015г.; 

38. Заповед № РД 0609/13.11.2014г. - –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. 
– определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Звезда” АД, гр. Долна 
Митрополия; 

39. Заповед № РД 0610/13.11.2014г. - –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. 
– определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Рико Стил” ООД, гр. 
Троян; 

40. Заповед № РД 0611/14.11.2014г.  – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона за 
опозване на околната среда и писмо на Изпълнителния директор на „Осъм” АД – гр. 
Ловеч, изх. № 708/05.11.2014г. и вх. №5921/10.11.2014г. на РИОСВ Плевен – спиране на 
производствена дейност на аспирационна система към линия с полигонални сита за 
обезпрашаване на отработена формовъчна смес с местоположение предприятие за 
производство на отливки от сив и сферографитен чугун „Осъм” АД, гр. Ловеч; 

41. Заповед № РД 0613/17.11.2014г. – 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 (ЗБР) 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 №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 - 295/21.08.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за упражняване 
на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
613/17.11.2014г. на МОСВ; 

42. Заповед № РД 0617/17.11.2014г. – по повод постъпила молба с вх. № ОИК – 3-70/10.-
11.2014г. на РИОСВ Плевен от г-н Цветанка Кръстева – Управител на „Напоителни 
системи” ЕАД клон Среден Дунав – гр. Плевен и на основание чл.7, т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ; 

43. Заповед № РД 0634/24.11.2014г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Сторгозияпласт” ЕООД, 
гр. Плевен; 

44. Заповед № РД 0640/26.11.2014г. -  на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция  по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ПН 58 
ПР/2013г. за ИП „Реновиране и преобразуване на съществуващи птицеферми” в 
землището на гр. Славяново, община Плевен, с възложител  ЕТ „Марсон – Донислав 
Гечев”; 

 

 



 

45. Заповед № РД 0642/27.11.2014г. - –  на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2014г. 
– определяне на екип от експерти за извършване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Автотехника ПМ” ЕООД, 
гр. Плевен; 

46. Заповед № РД 0683/08.12.2014г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция  по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ПН 10-4 
/2012г. за ИП „Разработка и усвояване на газокондензатно находище „Койнаре”, в блок 
„А- Ловеч”, включващо четири участъка: „Борован”, „Враняк”, „Девенци” и „Садовец”, с 
възложител „Дайрек Петролеум България” ЕООД; 

47. Заповед № РД 0692/10.12.2014г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона за 
опазване на околната среда и писмо на управителя на „Старткерамик” ООД, с. Михалци, 
област Велико Търново, изх. № 28/23.10.2014г. и вх.№ 6485/08.12.2014г. на РИОСВ 
Плевен – спиране на производствената дейност на рингова пещ към инсталация за 
изработване на керамични продукти чрез изпичане с местонахождение с. Александрово, 
област Ловеч, с оператор „Старткерамик” ООД - считано от 15.12.2014г.; 

48. Заповед № РД 0693/11.12.2014г. - 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 (ЗБР) 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 №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 - 417/05.12.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за упражняване 
на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
609/05.12.2014г. на МОСВ; 

49. Заповед № РД 0696/15.12.2014г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на 
Регионална инспекция  по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС  № ПН 1-1/2008г. 
на 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, община Плевен, с възложител „Рубин 
Инвест” АД; 

50. Заповед № РД 0704/18.12.2014г. - 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 (ЗБР) 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 №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 - 448/12.12.2014г. на МОСВ – определяне на експерт за упражняване 
на контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
610/12.12.2014г. на МОСВ; 

 

 

 

 



 

 

51. Заповед № РД 0706/22.12.2014г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция  по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС  № ПН 44 
ПР/2014г. на ИП „Итензификация на призабойната зона на съществуващи сондажи Р-1 
Девенци и Р-2 Девенци, участък СП-А „Девенци”, която е в Долно Луковтски член на 
Озировска свига”, с възложител, с възложител „Дайрект Петролиум България” ЕООД; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


