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УТВЪРЖДАВАМ, 

ГАБРИЕЛ  САВОВ 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН  
 

СПИСЪК 

НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2019г. 
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.01.2019г. до 31.03.2019г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

1. Заповед № РД - 0010/09.01.2018г. – участие на експерти от РИОСВ – Плевен в 43-тото 

ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици във връзка с писмо 

на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (изх. № 

3137/07.12.2018г. на ИАОС, вх. № 5730/10.12.2018г. на РИОСВ – Плевен); 

2. Заповед № РД 0017/17.01.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал, вх. № ОИК-3-67/15.10.2018г., получен чрез 

Министерството на околната среда и водите в РИОСВ Плевен, в изпълнение на 

заложените мерки в плана за предприемане на техническите и организационни мерки за 

възстановяване на замърсените почви, както и на заложените от РИОСВ Плевен мерки с 

писмо изх. № 3-67/26.04.2019г. – определяне на екип за осъществяване на проверка за 

текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 

„Драгевит“ ООД, с. Рупци, община Червен бряг; 

3. Заповед № РД 0041/29.01.2019г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл. 13, ал.3 от Закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел подобряване 

организацията на работата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. 

Плевен – утвърждаване и въвеждане на Вътрешни правила за заплатите в РИОСВ Плевен 

– /Вариант № 8/; 

4. Заповед № РД 0046/29.01.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-

7/23.01.2019г. – определяне на екип за осъществяване на контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен 

сигнал, с вх. № ОИК-3-7/23.01.2019г. на обект цех за производство на обувки в с. Брест, 

община Гулянци, стопанисван от ЕТ „Невяна Николова“; 

5. Заповед № РД 0047/29.01.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-

67/15.10.2018г., получен от Министерството на околната среда и водите – определяне на 

екип за осъществяване на проверка за текущ контрол върху качеството на компонентите и 

факторите на околната среда, на площадката за третиране на отпадъци от черни и цветни 

метали на „Драгевит“ ЕООД, с. Рупци, община Червен бряг; 

6. Заповед № РД 0048/29.01.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-

124/15.11.2018г. получен в РИОСВ Плевен – определяне на екип за осъществяване на 

последващ контрол по сигнал за разлив с дължина 100 м.  и ширина 10 м. на бяло – 



пенлива течност в землището на с. Дисевица, след ж.п. прелез, между път и река 

Дъбнишка бара, срещу портала на „Марица олио“ ООД; 

7. Заповед № РД 0083/01.02.2019г.  – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Калинел“ ЕООД, гр. Троян, площадка 

гр. Червен бряг; 

8. Заповед № РД 0086/06.02.2019г. – на основание чл. 11, ал. 1 от правилника за функциите, 

задачите и състава на ЕЕС към РИОСВ – определяне на експертен екологичен съвет на 

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за „ремонт, оборудване и 

експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици – 

бройлери в поземлен имот № 031004, землище на с. Обнова, община Левски, област 

Плевен“, с възложител „ЧЕФИ 2011“ ООД; 

9. Заповед № РД 0091/07.02.2019г. – на основание чл. 122, ал.2, т.4, във връзка с чл. 121, чл. 

123 и чл. 119, ал.1 от закона за биологичното разнообразие – налагане на принудителна 

административна мярка (ПАМ) на община Пордим; 

10. Заповед № РД 0095/08.02.2019г. – на основание чл. 122, ал.2, т.4, във връзка с чл. 121, чл. 

123 и чл. 119, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – налагане на ПАМ - 

предписване за преустановяване на административно нарушение по Закона за 

биологичното разнообразие и вредните последици от него, а именно да не се нарушава т. 

6.2. от заповед № РД-555/05.09.2008г. на МОСВ, с която се забранява превръщането на 

пасища и мери в обработваеми земи, в защитена зона „Обнова“ BG 0002096, община 

Пордим да упражни в качеството си на собственик на поземлен имот (ПИ) № 50046, 

землище с. Тотлебен, община Пордим, като възстанови ползването на посочения имот по 

начин на трайно ползване (имотът е с начин на трайно ползване „пасище, мера“); 

11. Заповед № РД 0096/08.02.2019г. – на основание чл. 122, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 121, 

чл. 123 и чл. 119, ал. 1 от закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – налагане на ПАМ – 

предписване за преустановяване на административно нарушение по Закона за 

биологичното разнообразие и на вредните последици от него, а именно да не се нарушава 

т. 6.2. от Заповед № РД-555/05.09.2008г. на МОСВ, с която се забранява превръщането на 

пасища и мери в обработваеми земи в защитена зона „Обнова“ BG 0002096, община 

Пордим да упражни контрол в качеството си на собственик на поземлен имот (ПИ) № 

500044, землище на с. Тотлебен, община Пордим, като възстанови ползването на 

посочения имот по начин на трайно ползване (имотът е с начин на трайно ползване 

„пасище“, мера“); 

12. Заповед № РД 0098/18.02.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил сигнал вх.№ ОИК-3-19/15.02.2019г. – определяне 

на екип за осъществяване на извънредна проверка за осъществяване на контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда, във връзка с постъпил в 

РИОСВ Плевен сигнал, вх. № ОИК-3-19/15.02.2019г. на „Слънчев дар“ АД, на 

територията на гр. Долна Митрополия; 

13. Заповед № РД 0099/18.02.2019г. – на основание чл. 10, ал. 5 от закона за лечебните 

растения и заповед № РД-88/2001г. на МОСВ и във връзка с подадени в РИОСВ – Плевен 

заявления от билкозаготвители – определяне на комисия със задача: да разпредели 

количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, 

определени за региона на РИОСВ Плевен със заповед № РД 88/30.01.2019г. на МОСВ 

между билкозаготвителите, подали заявки в РИОСВ Плевен; 

14. Заповед № РД 0100/18.02.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда, годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и във 

връзка с постъпил сигнал вх. № ОИК-3-18/14.02.2019г. – определяне на екип от експерти 

за осъществяване на планова проверка за осъществяване на контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен 

сигнал на обект: предприятие за производство на мебели, стопанисвано от „Тоникс 96“ 

ООД, гр. Троян; 

 



 

15. Заповед № РД 0105/18.02.2019г. – 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 Насоки за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и 

одобряването им, приети от Националния съвет за антикорупционни политики към 

Министерски съвет; 

16. Заповед № РД 0110/25.02.2019г. – на основание чл. 79, ал.2, т. 4, във връзка с чл. 78 и чл. 

34 от закона за защитените територии – налагане на принудителна административна мярка 

(ПАМ) – областна дирекция „Земеделие“ Плевен да упражни контрол в качеството си на 

стопанисващ на ПИ № 30199.19.900, землището на с. Загражден, община Гулянци като 

преустанови косенето на имота; 

17. Заповед № РД 0111/25.02.2019г. – на основание чл. 122, ал.2, т.4, чл. 121 и чл. 123 от 

Закона за биологичното разнообразие, относно преустановяване на нарушение, което 

може да доведе до увреждане предмета и целите на опазване на защитена територия 

„Карлуково“ – налагане на принудителна административна мярка (ПАМ), областна 

дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч да упражни контрол в качеството си на собственик на 

имот, землище на с. Беленци, община Луковит; 

18. Заповед № РД 0115/25.02.2019г. – на основание чл. 6, ал. 1,  т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с т. 2 от писмо изх. № 05-08-

201/25.01.2019г. на дирекция „ПОСККД“ при МОСВ (вх.№ 486/25.01.2019г. на РИОСВ Плевен) – 

определяне на длъжностни лица, които да поддържат Регистър на наложените санкции по 

чл. 69 и сл. От закона за опазване на околната среда (на електронен регистър); 

19. Заповед № РД 0116/27.02.2019г. – на основание чл. 13, ал.3, т.4 от закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване и въвеждане на „Вътрешни 

правила на РИОСВ Плевен за информационните системи, работа в мрежа и мрежова и 

информационна сигурност“ – Вариант 2; 

20. Заповед № РД 0118/28.02.2019г. – на основание чл. 10, ал.5 от закона за лечебните 

растения, заповед № РД-88/2001г. на МОСВ, заповед № РД-88/30.01.2019г. на МОСВ и 

въз основа на протокол от 27.02.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РД 

0099/18.02.2019г. на директор РИОСВ Плевен – разпределение на билките, получавани от 

естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 

региона на РИОСВ Плевен за 2019г. между билкозаготвителите; 

21. Заповед № РД 0119/28.02.2019г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал.3 от закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор и с цел подобряване 

организацията на работата на Регионална инспекция по околната среда и водите – 

утвърждаване на Правила при провеждане на административнонаказателната процедура 

по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда“ – Вариант № 3; 

22. Заповед № РД 0121/05.03.2019г. – на основание чл. 117, т. 3, във връзка с чл. 40 от Закона 

за биологичното разнообразие, с цел недопускане унищожаване на екземпляри от 

защитени растителни видове в техните естествени области на разпространение и във 

връзка с пролетните празници – определяне на екип от експерти за осъществяване на 

проверки на пазари и магазини за продажба на цветя в населените места в области Плевен 

и Ловеч; 

23. Заповед № РД 0127/07.03.2019г. – на основание чл. 6, ал. 1, т.1, т.5 и т.6 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 159, ал. 2 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), Доклад на РИОСВ Плевен с вх. № ОИК-3-67 (39) от 26.02.2019г. 

по изпълнение на съгласуваните от РИОСВ Плевен План за предприемане на технически и 

организационни мерки за възстановяване на замърсените почви, на мерки за 

предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата, и на заложените мерки в 

писмо изх.№ ОИК-3-67 (26) /04.01.2019г. на РИОСВ Плевен във връзка със Заповед № РД-

0751/17.12.2018г. на директора на РИОСВ Плевен, Протокол от изпитване № 09-113 от 

28.02.2019г., изготвен от акредитиране лаборатория – Регионална лаборатория – Плевен 

към ИАОС, както и Становище вх. №ОИК-3-67 (43) от 26.02.2019г. на РИОСВ Плевен 

относно резултатите от анализи на взети почвени проби от 01.02.2019г., с цел 

установяване на постигнатите Предохранителни концентрации (ПК) съгласно 



изискването, поставено в Заповед № РД-0751/17.12.2018г. на директора на РИОСВ Плевен 

– отмяна на Заповед № РД-0751/17.12.2018г. , площадка на „Драгевит“ ЕООД, с. Рупци; 

24. Заповед № РД 0132/07.03.2019г.  – на основание чл.6, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл.3 и 

чл. 13, ал.3, т. 7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – 

утвърждаване на процедура „Мобилност в РИОСВ Плевен“ – Вариант 1; 

25. Заповед № РД 0134/14.03.2019г. – 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 

Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на 

условията в комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. с оператор „Топлофикация – 

Плевен“ ЕАД; 

26. Заповед № РД 0137/18.03.2019г. –на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Яна“ АД – завод в гр. Плевен; 

27. Заповед № РД 0141/19.03.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и 

Постановление № 45 от 14 март 2019г. за изменение на нормативните актове на 

Министерски съвет, обн. ДВ. бр. 23 от 19 март 2019г. – определяне на комисия; 

28. Заповед № РД 0183/20.03.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 15, 

ал.2 и чл. 16а, ал.1, изречение второ от Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ), и заповед № РД-55/27.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите, с цел 

подобряване дейността на служителите отговарящи за прилагането на ЗДОИ в РИОСВ 

Плевен – определяне на длъжностно лице, което да поддържа ригистри на постъпили 

писмени заявления и устни запитвания по смисъла на чл. 24, ал.1 от ЗДОИ за достъп до 

обществена информация; 

29. Заповед № РД 0184/20.03.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във 

връзка с включване на териториалните дирекции на Национална агенция за приходите, 

като участници в СЕОС (писмо вх. № 41/03.01.2019г.), относно реда за заявяване за 

принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК в НАП чрез електронна 

услуга за предявяване на изпълнителни основания, с които е установено публично вземане 

– определяне на длъжностно лице, което да изпраща електронно актове (изпълнителни 

основания), с които е установено публично вземане на РИОСВ Плевен в НАП, като за 

осъществяването на достъпа до е-услугата и е необходимо квалифициран електронен 

подпис (КЕП). 

30. Заповед № РД 0185/20.03.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и чл. 8, 

ал.3 и чл. 10, ал.1 от Наредбата за стандартните условия за повторно използване на 

информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат , 

определяне на длъжностно лице, което да попълва данни и да публикува информация в 

отворен формат на Портала на отворени данни, поддържан от администрацията на 

Министерски съвет, съгласно изискванията на чл. 8, ал.3 от Наредбата за стандартните 

условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното 

публикуване в отворен формат; 

31. Заповед № РД 0187/25.03.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-

34/20.03.2019г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на извънредна 

проверка на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда 

във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-34/20.03.2019г. на 

„Премиум Фууд България“ ООД, предприятие за клане и заготовка на водоплаващи птици, 

с. Йоглав; 

32. Заповед № РД 0193/27.03.2019г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, Заповед № РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 



и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по околната 

среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 

изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. на оператор 

„Клеърс“ ЕООД, с. Черковица; 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.04.2019г. до 30.06.2019г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 

33. Заповед № РД 0195/01.04.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда, Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. и във 

връзка с постъпил сигнал вх. № ОИК-3-41/28.03.2019г. – определяне на екип от експерти 

за осъществяване за осъществяване на планова проверка за осъществяване на контрол 

върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, и във връзка с 

постъпил в РИОСВ – Плевен, на обект предприятие за производство на мебели, 

стопанисване от „Тоникс 96“ ООД, гр. Троян; 

34. Заповед № РД 0199/01.04.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154 и чл.156 от Закона за 

опазване на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Марица олио“ АД, с. 

Ясен; 

35. Заповед № РД 0200/03.04.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с последващ контрол по сигнал, вх. № ОИК-3-

124/15.11.2018г., получен в РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

извършване на последващ контрол по сигнал, постъпил в РИОСВ- Плевен с вх. № ОИК-3-

124/15.11.2018г., за разлив с дължина 100м. и ширина 10м. на бяло –зелена пенлива 

течност в землище на с. Дисевица, след ж.п. прелез, между път и река Дъбнишка бара, 

срещу портала на „Марица олио“ ООД; 

36. Заповед № РД 0203/03.04.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във 

връзка с достъпа до Информационната система за лицензиите в администрацията (ИСЛА) 

– упълномощаване на длъжностно лице за достъп до ИСЛА; 

37. Заповед № РД 0204/03.04.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във 

връзка чл.3, ал.1 и ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор 

и чл. 15а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация – утвърждаване на 

Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация в РИОСВ 

Плевен – Вариант № 4; 

38. Заповед № РД 0216/12.04.2019г. – на основание чл. 148, чл. 154 и чл.156 от Закона за 

опазване на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. – 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; 

39. Заповед № РД 0228/16.04.2019г. – на основание чл. 148, чл. 154 и чл.156 от Закона за 

опазване на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Обнова“, с. черни Осъм; 

40. Заповед № РД 0230/17.04.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на обект: дървопреработващо предприятие с 

адрес гр. Троян, кв. „Ливадето“ № 35, стопанисвано от „Хедон“ ЕООД, собственик „Балес 

груп“ ООД; 



41. Заповед № РД 0231/17.04.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 

и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип 

от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно 

разрешително № 306-Н1/2018г. на оператора „Хибриден център по свиневъдство“, гр. 

Шумен; 

42. Заповед № РД 0232/19.04.2019г. – на основание чл.6, ал.1, т.1, т.5 и т.18 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите – 

утвърждаване на Правилник за организацията на документооборота, деловодната и 

архивната дейност в РИОСВ Плевен – вариант № 6; 

43. Заповед № РД 0233/19.04.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 156 от закона за опазване на 

околната среда и във връзка с последващ контрол за изпълнение на предписания дадени с 

КПКД-09/25.03.2019г. – определяне на екип от експерти за извършване на извънредна 

проверка за контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, 

във връзка с последващ контрол за изпълнение на предписания дадени с КПКД-

09/25.03.2019г. на обект: „Премиум Фууд България“ ООД, Предприятие за клане и 

заготовка на водоплаващи птици с. Йоглав; 

44. Заповед № РД 0243/03.05.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Марк – Ц- Цветан Василев – Кунка 

Иванова“ гр. Тетевен; 

45. Заповед № РД 0244/03.05.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Еко Балкан“ ООД, гр. Тетевен; 

46. Заповед № РД 0245/07.05.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

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; 

47. Заповед № РД 0249/08.05.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от закона за опазване на 

околната среда и Заповед № 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция по 

околната среда и водите- Плевен- определяне на екип от експерти за осъществяване на 

контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 21/2004г. с оператор 

„Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив; 

48. Заповед № РД 0252/10.05.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил сигнал вх. № ОИК-2-12/07.05.2019г. – определяне 

на екип от експерти за осъществяване на извънредна проверка за осъществяване на 

контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, във връзка с 

постъпил сигнал в РИОСВ  Плевен с вх. № ОИК-2-12 от 07.05.2019г. на обекти 

„Добревски1 ООД“ и „Добревски 2 ООД“; 

49. Заповед № РД 0260/16.05.2019г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. оператор община Ловеч; 

50. Заповед № РД 0261/16.05.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Премиум Фууд България“ ООД, 

преприятие в с. Йоглав; 

51. Заповед № РД 0262/16.05.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Велде България“ АД в гр. Троян; 



52. Заповед № РД 0265/20.05.2019г. - на основание чл. 148, чл. 154  от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил сигнал с вх.№ОИК-3-57/13. – определяне на екип 

от експерти за осъществяване на извънредна проверка на „Костов Мега Металс“ ЕООД – 

площадка за дейности с отпадъци, УПИ VІІ-14, 22, кв.3 по плана на Златна Панега; 

53. Заповед № РД 0268/20.05.2019г. – на основание чл. 10а, ал.1, във връзка с чл. 10, ал.1 и 

ал.2 от закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители – конкурсна процедура; 

54. Заповед № РД 0269/20.05.2019г. – на основание чл. 10б, ал.2 от Закона за държавния 

служител, във връзка с чл. 6, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители – конкурсна комисия; 

55. Заповед № РД 0277/28.05.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за извършване на планова проверка за осъществяване на 

контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда  на площадката 

за оранжерийни плодове и зеленчуци, находяща се в гр. Левски, стопанисвана от 

„Оранжерии Гимел ІІ“ ЕООД; 

56. Заповед № РД 0278/28.05.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за извършване на контрол по изпълнение на условията в 

КР 548-Н0/2017г. на оператора ЕТ „КоКо-Боряна Костадинова“, гр. Русе; 

57. Заповед № РД 0279/28.05.2019г. -  на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 и т.6 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с чл. 78 от закона за защитените 

територии (ЗЗТ), писмо изх. №1302/2/ от 12.03.2019г. на директора на РИОСВ Плевен, 

писмо с изх.№92-126 от 23.04.2019г. от директора на дирекция „Поземление отношения и 

комасация“ към Министерството на земеделието, храните и горите – отмяна на Заповед 

РД № 0110/25.02.2019г., с която е издадено предписание за предотвратяване на вредните 

последици от допуснато нарушение по ЗЗТ; 

58. Заповед № РД 0283/30.05.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за извършване на планова проверка за осъществяване на 

контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда  на „Елита“ 

ООД, с. Белиш, община Троян; 

59. Заповед № РД 0288/04.06.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал вх. № ОИК-3-68/30.05.2019г., получен в РИОСВ 

Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на извънредна проверка за 

осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната 

среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал, вх. № ОИК-3-68 от 30.05.2019г. на 

обект „Марица олио“ АД, с. Ясен; 

60. Заповед № РД 0291/05.06.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване 

на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012г. на 

оператор „Канарини“ ЕООД; 

61. Заповед № РД 0294/10.06.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне 

на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Софарма“ АД, с. Врабево; 

62. Заповед № РД 0295/10.06.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне 

на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „АЛУКОМ“ АД, площадка гр. Плевен; 

63. Заповед № РД 0299/14.06.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – определяне 

на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „ВАПТЕХ“ ЕООД, гр. Плевен; 



64. Заповед № РД 0301/14.06.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с Постановление на Районна прокуратура  - Ловеч, изх. № 

1001/28.05.2019г., заведено в РИОСВ Плевен с вх. № 3092/31.05.2019г. – определяне на 

екип от експерти за осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и 

факторите на околната среда на оператор „Премиум Фууд България“ ООД, Предприятие 

за клане и заготовка на водоплаващи птици в с. Йоглав, община Ловеч; 

65. Заповед № РД 0303/14.06.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № Рд-0211/03.04.2018г. на Директора на Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване 

на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 440-Н1/2015г. на 

оператор „Полихим – СС“ ЕООД; 

66. Заповед № РД 0305/17.06.2019г. – на основание чл. 7, т.1 и т. 3 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и Заповед № РД-0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на 

екип за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 

2-2/2017г. на ИП „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, 

футбол, баскетбол, тенис и други“, местност „Над лозята“, землище на с. Крушуна, 

община Летница; 

67. Заповед № РД 0306/17.06.2019г. – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и водите План за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2019г. и заповед № РД 0216/03.04.2018г. на 

директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на 

проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 10-4/2012г. за ИП 

„Разработка и усвояване на газокондензатно находище  „Койнаре“ в блок „А-Ловеч“, 

включващо четири участъка: „Борован“, „Враняк“, „Девенци“ и „Садовец“; 

68. Заповед № РД 0309/17.06.2019г. – на основание чл.6, ал.1, т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от 

министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и заповед № РД -0216/03.04.2018г. – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 

57ПР/2015г., землището на с. Драгана, община Угърчин; 

69. Заповед № РД 0321/27.06.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда , утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и заповед № РД-0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на 

екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение за 

преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 35 ПР/2017г. за ИП „Закриване и 

рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ№ 000463, местността 

„Зайков рът“, землище на гр. Ябланица, община Ябланица; 

70. Заповед № РД 0324/28.06.2019г.  – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на обект: предприятие за 

производство на мебели и изделия от масивна дървесина, намиращо се в гр. Тетевен, 

област Ловеч, стопанисван от „Хармония-ТМ“ АД; 

71. Заповед № РД 0325/28.06.2019г.  – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на обект: завод за автомобили, 

с. Баховица, област Ловеч, стопанисван от „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД; 



72. Заповед № РД 0326/28.06.2019г.  – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „А.Н.Н.-2“ ООД, гр. Троян; 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.07.2019г. до 30.09.2019г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

73. Заповед № РД 0338/01.07.2019г. – на основание чл. 122, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 121, 

чл. 123 и чл. 119, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), относно прилагане 

на мерки за преустановяване на нарушение по чл. 124, ал. 1 от ЗБР във връзка със Заповед 

№ РД-82/12.02.2008г. на МОСВ (за обявяване на защитена зона „Комплекс Беленски 

острови“ BG 0002017), издадена на основание чл. 12, ал. 6 от ЗБР (да се преустанови 

разораване и засяване на земеделски култури в поземлен имот №№03366.2.84, землище гр. 

Белене с начин на трайно ползване „пасище“, които попадат в защитена зона „Комплекс 

беленски острови“ BG 0002017) – налагане на ПАМ по Закона за биологичното 

разнообразие; 

74. Заповед № РД 0339/05.07.2019г. – на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във 

връзка с писмо с изх. № ДАЕУ 7834/25.06.2019г. но Държавна агенция „Електронно 

управление“ – определяне на длъжностно лице за вписване на данни в Регистъра на 

информационните ресурси на Държавна агенция „Електронно управление“, създаден по 

проект „Инвентаризация на информационно – комуникационната инфраструктура за 

нуждите на електронното управление“ финансиран от Оперативна програма „Добро 

управление“; 

75. Заповед № РД 0340/05.07.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите -  

запознаване на служители РИОСВ Плевен със съдържанието на писмо на МОСВ с изх. № 

12-00-611/26.06.2019г. относно безопасността на движението по пътищата през летния 

сезон; 

76. Заповед № РД 0346/05.07.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на директора на РИОСВ Плевен – 

определям екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията в 

КР № 265-Н0/2008г. на оператор община Троян; 

77. Заповед № РД 0347/05.07.2019г. -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Бончев Демонтаж“ ЕООД, 

находяща се в гр. Тетевен, област Ловеч, община Тетевен, ПИ с идентификатор 

72343.500.27; 

78. Заповед № РД 0353/15.07.2019г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилник за функциите, 

задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции 

по околната среда и водите – назначаване на експертен екологичен съвет (ЕЕС) към 

РИОСВ Плевен – доклад по екологична оценка (ЕО) за „Общ устройствен план на град 

Плевен (предварителен проект) с възложител община Плевен; 

79. Заповед № РД 0359/16.07.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с писмо изх. № 02-50-8/11.07.2019г. на 

Главен секретар на Министерския съвет (вх. № 3939/11.07.2019г. на РИОСВ Плевен), във 

вр. с чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация, относно определяне на 

модератори на профили на уеб-базираната Платформа за достъп до обществена 

информация – определяне на длъжностни лица, изпълняващи функцията  „администратор 

–модератор“ на платформата; 

 

 



80. Заповед № РД 0366/18.07.2019г. – чл. 6, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за устройството и 

дейността на РИОСВ, във връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на 

околната среда, утвърден от министъра на околната среда и водите План за контролната 

дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и заповед № РД-0216/03.04.2018г. на директора на 

РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по 

изпълнение на условията в Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 

41 ПР/2015г. за ИП „Добив на подземни богатства – пясък и чакъл за строителни 

материали, чрез разработване на находище „Габровското“, землище на с. Славовица, 

община Долна Митрополия, област Плевен; 

81. Заповед № РД № 0375/22.07.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 

на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Универсалстрой“ ООд, 

площадка в с. Дълбок дол, община Троян; 

82. Заповед № РД 0377/23.07.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх. № ОИК-3-

83/19.07.2019г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на извънредна 

проверка на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда, 

във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-83/19.07.2019г. на обект 

Предприятие за производство на ръчни електро инструменти, двигатели и части за тях, 

стопанисвано от „СПАРКИ ЕЛТОС“ АД; 

83. Заповед № РД 0381/26.07.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Кондов Екопродукция“ 

ЕООД, млекопреработвателно предприятие с. Старо село, община Троян; 

84. Заповед № РД 0383/29.07.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0211/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 87/2005г.  на оператор „Тера“ АД, гр. Червен бряг; 

85. Заповед № РД 0384/29.07.2019г. – на основание чл.6, т.1 и т.5 от Правилника на 

Регионалните инспекции по околната среда и водите, във връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 

от закона за опазване на околната среда и водите, утвърден от министъра на околната 

среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и заповед № РД-

0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти да 

извърши проверка по изпълнение на условията в Решение по преценяване на 

необходимостта от ОВОС № ПН 20 ПР за ИП „Строителство на семеен хотел, 5 броя 

къщи за гости и трафопост“, в землището на с. Голяма Желязна; 

86. Заповед № РД 0386/30.07.2019г. – на основание чл.6, ал.1, т.1 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка със Заповед № РД-510/03.07.2019г. на Министъра на околната среда и водите и 

писмо с  изх. № 17-68/09.07.2019 на ИАОС – определяне на длъжностни лица отговорни за 

осигуряване и контрол на данните, регистрирани от АИС/ДОАС системите за контрол 

качеството на атмосферния въздух; 

87. Заповед № РД 0387/30.07.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Винпром Троян“ АД, 

гр. Троян; 

88. Заповед № РД 0406/12.08.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Витекс – Троян“ АД, 

гр. Троян; 

 

 

 

 



89. Заповед № 0412/14.08.2019г. – на основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2 във вр. с чл. 5 от Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор и Указания за осъществяване на 

управленската отговорност в организациите от публичния сектор на Министерството на 

финансите; 

90. Заповед № РД 0415/19.08.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и водите, във 

връзка с чл.100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от закона за опазване на околната среда, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ плевен 

през 2019г. и Заповед № РД – 0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията 

в Решение по ОВОС № ПН 57 ПР/2017г. за ИП „Изграждане на база за преработка и 

съхранение на плодове и зеленчуци“, в ПИ № 037030, землище на с. Горни Дъбник; 

91. Заповед № РД 0416/19.08.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Драгевит“ ЕООД, с. 

Рупци, община Червен бряг; 

92. Заповед № РД 0424/19.08.2019г. – на основание чл. 37, ал.1, буква „б“ от закона за 

административните нарушения и наказания във връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от 

закона за защита на вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) – 

оправомощаване на определени длъжностни лица, които да осъществяват контрол в 

случаите по чл. 25, ал.1, т.3-9, 13, 14, 15-17а, 27-31 и 33, както и чл. 25, ал.2, т.1 от 

ЗЗВВХВС, с цел опазване на околната среда и съставят актове за установяване на 

административни нарушения по чл. 35 от ЗЗВВХВС; 

93. Заповед № РД 0425/19.08.2019г.  -  на основание чл. 113, чл. 117, чл. 119 и чл. 120 от 

Закона за управление на отпадъците; 

94. Заповед № РД 0426/19.08.2019г. -  на основание чл. 114 от Закона за управление на 

отпадъците – оправомощаване на определени длъжностни лица с правомощия да 

упражняват контрол за правилното начисляване и своевременното заплащане на 

продуктовата такса по чл. 59, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците и с 

правомощия да упражняват контрол за изпълнение на задълженията на собствениците на 

депа относно финансирането на обезвреждането на отпадъци чрез депониране; 

95. Заповед № РД 0427/19.08.2019г. – на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на 

отпадъците и чл. 37, ал.1, буква „б“ от Закона за административните нарушения и 

наказания във връзка с чл. 113, ал.1 от ЗУО, както и чл. 157, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.7, чл. 158 

и чл. 159 от ЗУО – оправомощаване на определени длъжностни лица с правомощия да 

установяват с актове нарушения по чл. 133, ал.1, т.1-3 и 5, ал.2-4, чл. 134, ал. 1 и ал. 2, чл. 

135-138, чл. 139, чл.140-146, чл.147, ал.1, чл. 149, чл.150, чл.151, ал. 1-4 и чл. 152-156 от 

Закона за управление на отпадъците; 

96. Заповед № РД 0428/26.08.2019г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и заповед № РД 0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение за 

ОВОС № ПН 77 ПР/2017г. за ИП „Разширение и реконструкция на мандра и 

пречиствателна станция“; 

97. Заповед № РД 0434/26.08.2019г. – на основание чл. 5 и чл. 7 от Правилника за функциите, 

задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции 

по околната среда и водите (РИОСВ) – определяне на постоянен състав на Експертен 

екологичен съвет към РИОСВ Плевен; 

98. Заповед № РД 0435/26.08.2019г. – на основание чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 

опазване на околната среда, както и чл. 22 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда – определяне на екип от експерти за 



осъществяване на цялостен контрол по изпълнение на условията в Решенията по оценка 

на въздействието върху околната среда; 

99. Заповед № РД 0436/26.08.2019г. – на основание чл. 120, ал. 5 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 

опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване на 

цялостната дейност по извършване на контрола за изпълнение на условията на 

Комплексни разрешителни (КР)] 

100. Заповед № РД 0437/26.08.2019г. – на основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ  във връзка с писмо от ВАП, отдел „Надзор за 

законност“, регистрирано в МОСВ с вх. № 11-00-127/02.08.2019г., съдържащо 

констатации от извършената проверка на актовете, постановени в системата на МОСВ по 

прилагането на чл. 69 и сл. От Закона за опазване на околната среда (ЗООС), писмо изх. № 

11-00-127/14.08.2019г. на заместник – министъра на околната среда и водите, както и с цел 

предприемане на мерки за стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания и 

законосъобразното реализиране на административно наказателната отговорност – 

длъжностните лица в направления „КЧАВ“ и „Опазване на водите“ да спазват стриктно 

процедурата и сроковете при налагане на санкции по реда на чл. 69 и сл. От ЗООС; 

101.  Заповед № РД 0439/28.08.2019г.  - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 

на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на предприятие за 

производство на асихронни електродвигатели и специално техническо оборудване, 

намиращо се в гр. Тетевен, област Ловеч, стопанисван от „Елпром ЕМС“ АД; 

102.  Заповед № РД 0441/29.08.2019г. - на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и План за контролната 

дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и Заповед № РД-0435/26.0/8.2019г. на директора на 

РИОСВ Плевен– определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка по 

изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2017г., за ИП „Животновъдна 

ферма отглеждане на бройлери“, землището на с. Умаревци; 

103.  Заповед № РД 0442/02.09.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Месокомбинат – 

Ловеч“ АД – производствен обект в гр. Ловеч; 

104.  Заповед № РД 0444/02.09.2019г. -  на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на директора на Регионална инспекция 

по околната среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на 

контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 500-Н0/2014г. с 

оператор община Никопол, гр. Никопол; 

105.  Заповед № РД 0412/14.08.2019г. – на основание чл. 3, ал.1 и ал. 2 във вр. с чл. 5 от Закона 

за финансово управление и контрол в публичния сектор и Указания за осъществяване на 

управленската отговорност в организациите от публичния сектор на Министерство на 

финансите – утвърждаване на „Система за финансово управление и контрол (СФУК) в 

РИОСВ Плевен“ – Вариант № 1; 

106.  Заповед № РД 0448/03.09.2019г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилник за функциите, 

задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции 

по околната среда и водите – определяне на експертен екологичен съвет за заседание по 

Доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно 

предложение за „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни 

материали (пясъци и чакъли) от находище „Феникс“, разположено в землището на гр. 

Искър, община Искър, област Плевен“ с възложител: „МЛ – КОНСУЛТ 2009“ ЕООД, гр. 

Плевен; 

 

 

 

 

 



107.  Заповед № РД 0451/03.09.2019г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и Заповед № РД – 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 

на екип от експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение за 

преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 67 ПР/2017г. за ИП „Проектиране и 

изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране биоразградими и/или 

зелени отпадъци/ за развитие на регионална система за управление на отпадъците на 

регион Троян, включващ община Априлци и Троян, землище на с. Калейца, община 

Троян“ и Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 50 ПР/2017г. за ИП 

„Актуализация на проект за изграждане на трета клетка та депо за ТБО за община Троян и 

община Априлци, в землището на гр. Троян; 

108.  Заповед № РД 0454/04.09.20196г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 2 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от закона за опазване на околната среда, утвърден от 

министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на 

екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение за 

преценяване необходимостта от ОВОС № ПН 70 ПР/2017г. за ИП „Преустройство на 

съществуваща сграда / цех за преработка и пакетиране на сушени гъби/ в цех за 

преработка /мандра/ за производство на млечни продукти – кисело мляко, масло, сирене, 

кашкавал, извара и други“, с. Борима, община Троян; 

109.  Заповед № РД 0455/09.09.2019г. -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 

на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Ракита – Р“ ЕООД, 

млекопреработвателно предприятие с. Лесидрен; 

110.  Заповед № РД 0456/09.09.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Каприкон Кемикълс 

груп“ ООД, площадка в гр. Луковит; 

111. Заповед № РД 0462/09.09.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „В и К“ ЕООД, Плевен; 

112.  Заповед № РД 0465/09.09.2019г. - на основание чл. 6, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и водите План за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и Заповед № РД-0216/03.04.2018г. на 

Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на 

проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1 ПР/2016г. за ИП 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма в село Обнова“, землище 

на село Обнова, община Левски, област Плевен, с възложител ЕТ „Боко – Боряна 

Костадинова“; 

113.  Заповед № РД 0449/03.09.2019г. – на основание чл. 6, т. 1 от Правилника за устройството 

и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във вр. с чл.28, ал.1 

от Закона за счетоводството, ДДС № 10/28.12.2017г., и чл. 395, чл. 396 от Счетоводната 

политика на МОСВ Заповед № 794/21.12.2018г., и утвърдените със Заповед № РД-

751/13.11.2015г. Вътрешни правила за извършване на инвентаризациите на активите и 

пасивите м МОСВ – определяне на комисия за инвентаризация на активите от гр. 30, 

дълготрайните материални и немателиални активи; 

 

 

 



114.  Заповед № РД 0450/03.09.2019г. - на основание чл. 6, т. 1 от Правилника за устройството 

и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във вр. с чл.28, ал.1 

от Закона за счетоводството, ДДС № 10/28.12.2017г., и чл. 395, чл. 396 от Счетоводната 

политика на МОСВ Заповед № 794/21.12.2018г., и утвърдените със Заповед № РД-

751/13.11.2015г. Вътрешни правила за извършване на инвентаризациите на – определяне 

на комисия за инвентаризация на всички разчети отчитани в раздел 4 Сметки за разчети – 

вземания и задължения; 

115.  Заповед № РД 0473/16.09.2019г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на Регионална инспекция 

по околната среда и водите Плевен - определяне на екип от експерти за осъществяване на 

проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 76/2005г. с оператор 

„Златна Панега“ АД, с. Златна Панега, област Ловеч; 

116.  Заповед № РД 0497/02.10.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на  обект складова база за 

търговия на едро на продукти за нанасяне на покрития, на полиуретани, силикони и на 

помощни материали за авторемонти и строителни дейности, намиращо се в с. Ясен, 

община Плевен, стопанисван от „Елица – 3“ ЕООД; 

117. Заповед № РД 0498/02.10.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда, и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на Регионална инспекция 

по околната среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване 

на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително  № 518-Н0/2015г. с 

оператор община Луковит за Регионален център за управление на отпадъците – Луковит; 

118.  Заповед № РД 0504/04.10.2019г. – на основание чл.6, ал.1, т. 1 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, чл. 148 

и чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност 

на РИОСВ Плевен през 2019г. – изм. и доп. на Заповед № РД 0497/02.10.2019г.; 

119.  Заповед № РД 0509/11.10.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. - 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на площадка на СД 

„Ултрастил – Тончев и Тончева“ СИЕ, находяща се в с. Черни Осъм, община Троян; 

120.  Заповед № РД 0510/11.10.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. - 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Сън Тур“ ЕООД, гр. 

Плевен; 

121.  Заповед № РД 0513/11.10.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и Заповед № РД-0216/03.04.2018г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на 

екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

ОВОС № ПН 27 ПР/2018г. на ИП „Построяване на хотел“, в ПИ№53707.46.52 и ПИ № 

53707.46.51, землище на с. Орешак, община Троян, област Ловеч; 

122.  Заповед № РД 0514/11.10.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. - 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „ОЛИВА“ АД, гр. 

Кнежа; 

123.  Заповед № РД 0515/11.10.2019г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. с оператор „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица; 

 

 

 

 



 

124.  Заповед № РД 0529/17.10.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда, във връзка с чл. 

100 и чл. 148, ал. 3 от закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на 

околната среда  и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и 

заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от 

експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 56 ПР/2017г. за ИП „Цех за преработка 

на свинско месо и административно – складова част“, местността „Тушковица“, 

землището на с. Сопот, община Угърчин; 

125. Заповед № РД 0529/17.10.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда, във връзка с чл. 

100 и чл. 148, ал. 3 от закона за опазване на околната среда, утвърден от Министъра на 

околната среда  и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2019г. и 

заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от 

експерти за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 10 ПР/2018г. за ИП „Изграждане на цех 

за преработка на месо и административно – складова част“, местността „Горунака“, 

землището на с. Сопот, община Угърчин; 

126.  Заповед № РД 0531/17.10.2019г. – на основание чл.6, ал. 1 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във 

връзка с писма на ДАЕУ-13927-7.10.2019г. /вх.№5416/07.10.2019г. на РИОСВ Плевен/ за 

присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване – оправомощаване на 

длъжностно лице да подпише, чрез квалифициран електронен подпис ЗАЯВЛЕНИЕ за 

създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал.1 от 

закона за електронно управление на РИОСВ Плевен и определяне на същото длъжностно 

лице за администратор на профила в Системата за сигурно електронно връчване, в 

съответствие с чл. 16 ал.1 от Общите условия; 

127.  Заповед № РД 0534/17.10.2019г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г. с оператор „Славяна“ АД, гр. Славяново; 

128.  Заповед № РД 0538/22.10.2019г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 439-Н0/2012г. с оператор „Автореалтех“ ЕООД; 

129.  Заповед № РД 0541/28.10.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. - 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Елимекс – Иван 

Радевски“ ЕТ, гр. Троян, област Ловеч; 

130.  Заповед № РД 0542/28.10.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. - 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Полихим-СС“ ЕООД, 

гр. Луковит; 

131.  Заповед № РД 0561/01.11.2019г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 304-Н0/2008г. с оператор община Плевен; 

132.  Заповед № РД 0563/05.11.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, утвърден от 

министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и заповед № РД-0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

преценяване на необходимостта от ОВС № ПН 6 ПР/2018г- за ИП „Изграждане на 



канализация за отводняване на повърхностни води от северната част на с. Кирчево, 

община Угърчин, област Ловеч“, в землището на с. Кирчево; 

133.  Заповед № РД 0567/06.11.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх. № ОИК-3-

112/05.11.2019г. – определяне на екип от експерти за извършване на извънредна проверка 

за осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната 

среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с входящ № ОИК-3-112/05.11.2019г. 

на обект Зърнобаза, стопанисвана от „Слънчев дар“ АД, на територията на гр. Долна 

Митрополия; 

134.  Заповед № РД 0569/07.11.2019г. – на основание чл.11, ал.1 от Правилника за функциите, 

задачите и състава на Експертните екологични съвети – назначение на експертен 

екологичен съвет при РИОСВ Плевен за Доклад ЕО за общ устройствен план за община 

Троян; 

135.  Заповед № РД 0572/12.11.2019г. – на основание чл. 6, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, във 

връзка с чл. 100 и чл. 148, ал. 3 от закона за опазване на околната среда, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2019г. и заповед № РД-0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на 

екип от експерти за осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 24 ПР/2010г. за ИП 

„Добив на варовици и мергели от находище „Златна Панега – участък Изток“ в 

ПИ№55041, 55008, землище на с. Брестница, община Ябланица“ и Решение по ОВОС № 

12-8/2010г. за ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна“, в землище на с. 

Добревци и гр. Ябланица, община Ябланица; 

136.  Заповед № РД 0576/18.11.2019г. – предписание за предотвратяване на административно 

нарушение (ПАМ) по Закона за биологичното разнообразие и на вредните последици от 

него, както и с цел запазване на места за размножаване на защитени видове птици от 

Приложение № 3 на ЗБР – областна администрация  на област Ловеч; 

137.  Заповед № РД 0584/20.11.2019г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен за 2019г. - 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Арсис“ ЕООД, гр. 

Плевен; 

138.  Заповед № РД 0595/27.11.2019г. – на основание чл. 11, ал.1 от Правилника за функциите, 

задачите и състава на ЕЕС – определяне на експертен екологичен съвет към РИОСВ 

Плевен с дневен ред: Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС)  за 

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери с капацитет до 104 539 места 

за птици, в ПИ № 20300.46.32, землището на с. Дебнево, община Троян, област Ловеч, с 

възложител ЕТ „Наста – Нанко Нанков“; 

139.  Заповед № РД 0601/02.12.2019г. – на основание чл. 148 и чл. 1254 от Закона за опазване 

на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2019г. 

– определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Рубин Трейдинг“ ЕАД, 

площадка в гр. Плевен; 

140.  Заповед № РД 0602/02.12.2019г. - на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по изпълнение на условията 

в Комплексно разрешително № 127-Н1/2010г. с оператор „Рубин Трейдинг“ ЕАД; 

141.  Заповед № РД 0603/02.12.2019г. – на основание чл.11, ал.1 от Правилника за функциите, 

задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към РИОСВ – назначаване на 

ЕЕС в РИОСВ Плевен с дневен ред Доклад по ЕО за Общ устройствен план на община 

Червен бряг (предварителен проект)  и Доклад по ЕО за Общ устройствен план на община 

Пордим (предварителен проект); 

 

 

 



142.  Заповед № РД 0624/03.12.2019г. – на основание чл.27, ал. 10 от наредба № 7 от 

19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 27, ал.1, т.1, ал.3 и 

ал.4 от същата Наредба и Заявление с вх. № 6267/25.11.2019г. от община Никопол; 

143.  Заповед № РД 0637/ 05.12.2019г. – на основание чл. 3 във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от 

Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна 

собственост; 

144.  Заповед № РД 0660/06.12.2019г. – на основание чл. 27, ал. 10 от Наредба № 7 от 

19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 27, ал.1, т.1, ал. 3 и 

ал.4 от същата Наредба и Заявление с вх. № 6388/29.11.2019г. от община Белене, област 

Плевен; 

145. Заповед № РД 0661/06.12.2019г. – на основание чл. 27, ал. 10 от Наредба № 7 от 

19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 27, ал.1, т.1, ал. 3 и 

ал.4 от същата Наредба и Заявление с вх. № 6356/28.11.2019г. от община Левски, област 

Плевен; 

146. Заповед № РД 0662/06.12.2019г. – на основание чл. 27, ал. 10 от Наредба № 7 от 

19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, във връзка с чл. 27, ал.1, т.1, ал. 3 и 

ал.4 от същата Наредба и Заявления с вх. № 6296/26.11.2019г. и вх. № 6345/27.11.2019г. от 

община Луковит, област Плевен; 

 

 

 

 

 

 


