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УТВЪРЖДАВАМ, 

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН  
 

СПИСЪК 

НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2020г. 
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

1. Заповед № РД - 0007/06.01.2020г. – участие на експерти от РИОСВ – Плевен в 44-тото 

ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици във връзка с писмо 

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

3119/04.12.2019г. на ИАОС, вх. № 6475/04.12.2019г. на РИОСВ Плевен); 

2. Заповед № РД 0041/12.02.2020г. – 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 

определяне на длъжностни лица, които да участват в съвместна проверка със сектор „ИП“ 

на ОД на МВР Плевен на кариера „Кайлъка“ и кариера „Белия бряг“; 

3. Заповед № РД 0044/14.02.2020г. – 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 със Заповед № РД-124/07.02.2020г. на Министъра на околната среда и водите – 

изготвяне на информация по т. ІІІ.2 от заповед № РД-124/07.02.2020г. на Министъра на 

околната среда и водите; 

4. Заповед № РД 0056/19.02.2020г. – 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 – 

определяне на екип от експерти за участие в съвместна проверка с представители на 

ТДНС – Плевен на следните обекти: Опорен пункт (ОП) – Люляк, община Плевен и при 

навлизане в общински път за с. Ралево, отклоняващ се от участък от път ІІ-35-Плевен – 

Ловеч, ПИ с идентификатор 06495.145.43 в м. „Найчовец“, землище с. Брестовец; 

5. Заповед № РД 0058/20.02.2020г. – на основание чл.6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ, т.1.1.2. от Процедура за реда и начина за 

извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ – Плевен във връзка със сигнал 

вх. №6442/03.12.2019г. и документацията към него, Констативен протокол № УО-СС-

07/29.01.2020г., писмо на МОСВ с вх. № ОИК-3-7 от 03.02.2020г., писмо на МОСВ, вх. № 

725/04.02.2020г. и документацията към него, както и писмо на община Луковит с вх. № 

970/14.02.2020г. – определяне на длъжностно лице, което да участва в съвместна проверка 

с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Областна администрация на 

област Ловеч на територията на гр. Луковит – в близост до дигата на р. Вит, зад дворно 

място на Стефан Матев; 

 

 

 

 



6. Заповед № РД 0059/20.02.2020г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ, т. 1.1.2. от Процедура за реда и начина за 

извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ Плевен във връзка с 

Постановление за възлагане на проверка по чл. 145 от закона за съдебната власт, изх. № 

308/12.02.2020г. на Районна прокуратура Ловеч, вх. № 1079/14.02.2020г. на РИОСВ 

Плевен; 

7. Заповед № РД 0062/20.02.2020г. – 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 със Заповед № РД – 124/07.02.2020г. на Министъра на околната среда и водите – 

определяне на длъжностни лица за координатори за цялостната дейност по изготвянето и 

изпращането на информация по Заповед № РД-124/07.02.2020г. на Министъра на околната 

среда и водите; 

8. Заповед № РД 0063/20.02.2020г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ, във връзка със Заповед № РД -128/10.02.2020г. на 

Министъра на околната среда и водите – определяне на длъжностни лица за координатори 

по дейностите по изпълнение на т.1.1. – 1.5. и изготвяне на план – график, съгласно т.1.2. 

от заповед № РД-128/10.02.2020г.; 

9. Заповед № РД 0064/20.02.2020г. – на основание чл. 116, ал.2, т.1 и 2 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), чл.37, ал.1,б. „б“ от Закона за административните 

нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за устройството и 

дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите – оправомощаване на 

длъжностни лица в отдел „УООП“, дирекция „КПД“ да осъществяват предвидения в 

съответните разпоредби на ЗУО контрол върху трансграничния превоз на отпадъци в 

пълен обем като извършват проверки по документи и/или проверки на място в т.ч. чрез 

изпълнение на задълженията по чл. 116, ал.3 и 5, чл. 124, ал.2, т.3 от ЗУО и осигуряване на 

експертна подкрепа на контролните органи по чл. 116, ал.2, т.3 и 4 от ЗУО по тяхно 

искане на място; 

10. Заповед № РД 0065/24.02.2020г. – на основание чл.6, т.1 и т.5 от Правилника за 

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

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

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

Плевен за 2020г. и Заповед №РД-0435/26.08.2019г. на директора на РИОСВ Плевен – 

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

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 30 ПР/2018г., 

за ИП „Изграждане на производствена база за извличане и екстракция на етерично – 

маслени суровини и фотоволтанична система за производство на електроенергия за 

собствена консумация“, гр. Червен бряг, област Плевен, с възложител „АСАД 2003“ 

ЕООД; 

11. Заповед № РД 0106/02.03.2020г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД-123/14.02.2013г. на 

Министъра на околната среда и водите с цел подобряване на контрола върху 

компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат – определяне на екип 

от експерти по водене на електронен регистър „Контрол на предписанията“ и да 

поддържат досиета и електронни досиета на комплексните проверки по реда определен в 

„Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти от РИОСВ 

Плевен“ 

12. Заповед № РД 0114/09.03.2020г. – на основание чл.6, ал.1, т.1 и т. 5, във връзка с чл. 21 от 

Правилника за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и 

водите (обн. ДВ., бр. 49/12.06.2018г.), във връзка с потвърдените случая на заразени с 

коронавирус в гр. Плевен – област Плевен и гр. Габрово – област Габрово, до получаване 

на указания от Министерството на околната среда и водите, с цел опазване здравето на 

служителите на РИОСВ Плевен; 

13. Заповед № РД – 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 

регистрирани случаи на COVID - 19 на територията на област Плевен, препоръки на 



Национален оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на Министър 

председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски 

съвет на 08.03.2020г., Заповед № РД-01-117 и РД-0114 от 09 март 2020г. – информация за 

подготовка на работното място за COVID-19; 

14. Заповед № РД 0118/13.03.2020г. – 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 за разпределение на количества 

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

региона на РИОСВ Плевен със заповед № РД -203/02.03.2020г. на МОСВ между 

билкозаготвителите , подали заявки в РИОСВ Плевен; 

15. Заповед № РД 0122/13.03.2020г. - 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. 102 от ЗООС – определяне на екип от експерти за отговорни лица, които да 

попълват, актуализират и вписват информация в публичните регистри по чл. 102 от ЗООС; 

16. Заповед № РД 0123/13.03.2020г.  - 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 със 

своевременното информиране за произнасяне на директорите на РИОСВ Плевен за 

извършване на дейности с отпадъци по реда на глава шеста от ЗООС и ЗБР съгласно 

указания от заместник – министъра на околната среда и водите; 

17. Заповед № РД 0125/16.03.2020г. – във връзка с изискванията на чл. 16/1/ от наредба № -

07-2 на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд – провеждане на извънреден инструктаж на служители РИОСВ Плевен 

във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и информиране на работещите за 

риска и прилаганите мерки за превенция и защита срещу разпространението на COVID – 

19 в РИОСВ Плевен; 

18. Заповед № РД 0127/20.03.2020г. – на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за лечебните 

растения, заповед № РД-88/2001г. на МОСВ, заповед № РД-203/02.03.2020г. на МОСВ и 

въз основа на протокол от 20.03.2020г. на комисията, назначена със заповед № РД 

0118/13.03.2020г. на РИОСВ Плевен – разпределение на билките, получавани от 

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

региона на РИОСВ Плевен за 2020г. между билкозаготвители; 

19. Заповед № РД 0128/31.03.2020г. – 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. 7, ал.  1 от закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г. /обн. Дв. бр.28 от 

24.03.2020г./ във връзка с чл. 51а от Закона за държавния служител и чл. 120б от кодекса 

на труда и в изпълнение на Заповед  № РД-257/30.03.2020г. на Министъра на околната 

среда и водите – определяне на мерки и действия за работа в РИОСВ Плевен; 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.04.2020г. до 30.06.2020г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

20. Заповед № РД 0130/07.04.2020г. – на основание чл. 13, ал.3, т.8 от закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор – въвеждането в РИОСВ Плевен актуализирана 

процедура „ Етичен кодекс на служителите в държавната администрация – Вариант № 4 

21. Заповед № РД 0132/13.04.2020г. – 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. на община Никопол; 

22. Заповед № РД 0133/13.04.2020г.  - 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. № 2316/07.04.2020г. на община Левски; 



23. Заповед № РД 0134/13.04.2020г.  - 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 на община Луковит; 

24. Заповед № РД 0135/13.04.2020г.  - 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. № 2303/07.04.2020г. на община Белене; 

25. Заповед № РД 0139/15.04.2020г. – за налагане на принудителна административна мярка 

(ПАМ) за екологосъобразно третиране на отпадъци на „Индъстри ресайклинг груп“ АД; 

26. Заповед № РД 0142/ 29.04.2020г. – на основание чл. 6, ал. 1, т. 1, чл. 21 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн. 

ДВ, бр. 49/12.06.2018г.), във връзка със Заповед № РД – 327/28.04.2020г. на Министъра на 

околната среда и водите – изменение на Заповед № РД-0138/14.04.2020г. на директора на 

РИОСВ т. 2  „Разрешавам всички пътувания и командировки по осигуряване на пълна 

контролна дейност, като служителите спазват противоепидемични мерки и използват 

средства за лична защита“; 

27. Заповед № РД 0143/04.05.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Уолтопия“ АД, гр. 

Летница; 

28. Заповед № РД 0144/04.05.2020г. – на основание чл.6, ал.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 и писма с вх. № 2590/24.04.2020г. и към  2590(1)/28.04.2020г. от ВМ 

ПЕТРОЛЕУМ ООД, гр. Варна за заявени намерения за обследване  и евентуално 

почистване на 16 броя резервоари, пломбирани на 28.04.2016г. със Заповед № РД 

0250/26.04.2016г. на Директора на РИОСВ Плевен ; 

29. Заповед № РД 0145/07.05.2020г. – на основание чл. 6, ал. 1, т.1, чл. 21 от Правилника за 

устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн. 

ДВ, бр. 49/12.06.2018г.), писмо на МОСВ вх. № 2786/07.02.2020г., във връзка със Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13.03.2020г. – определяне на длъжностно лице, което да подава 

информация до дирекция ПОСККД в МОСВ за мерки, дейности, настъпили обстоятелства 

и новини, за подаване към Единния информационен канал за COVID-19 от страна на 

РИОСВ Плевен, съгласно Инструкцията за подаване на информация към Единния 

информационен портал за COVID-19; 

30. Заповед № РД 0147/07.05.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на Кооперация „Обнова“, с. 

Черни Осъм, община Троян, област Ловеч; 

31. Заповед № РД 0148/07.05.2020г. на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 

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

по околната среди и водите – 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“ АД, гр. Шумен; 

32. Заповед № РД 0149/11.05.2020г. – 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 – 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 63 ПР/2017г. за ИП „Създаване на 



рибовъдно стопанство в ПИ № 015147, в землището на с. Бежаново, община Луковит“, с 

възложител „Конов Агро Инвест“ ЕООД; 

33. Заповед № РД 0152/11.05.2020г. – 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 

през 2020г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ 

контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Марица 

олио“ АД, с. Ясен, област Плевен; 

34. Заповед № РД 0155/14.05.2020г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 и чл. 21 от Правилника 

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

връзка с Решение  № 325/14.05.2020г. на Министерски съвет, заповед № РД 01-

262/24.05.2020г. 

35. Заповед № РД 0156/14.05.2020г. – във връзка с изискванията на чл. 16/1/ от наредба № РД 

– 07-2 на МТСП за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж 

на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд /обн. ДВ бр. 102/22.12.2009г. в сила от 01.01.2010 год./ и на основание 

Заповед № РД – 01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването – провеждане на 

извънреден инструктаж на работещите във връзка с извънредната епидемична обстановка 

в страната – с цел на инструктажа: информиране на работещите за правилна хигиена на 

ръцете във фирмата; 

36. Заповед № РД 0160/18.05.2020г.  – 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 

2020г. 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 извършване на ОВОС № ПН 54 ПР/2017г.; 

37. Заповед № РД 0161/18.05.2020г. - 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 

през 2020г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ 

контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на 

„Балканфарма – Троян“, АД, гр. Троян; 

38. Заповед № РД 0162/18.05.2020г. – 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 извършване на 

контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 282-Н1/2016г. с 

оператор община Ловеч; 

39. Заповед № РД 0163/19.05.2020г. - 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 

през 2020г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ 

контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Плевен – 

Мес“; 

40. Заповед № РД 0164/20.05.2020г. - 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 

през 2020г. – 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, област Ловеч; 

41. Заповед № РД № 0165/20.05.2020г. -  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 извършване на контрол по изпълнение на условията в 

Комплексно разрешително № 21/2004г., актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А3-

ТГ1/2019г. с оператор „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив; 

42. Заповед № РД 0166/22.05.2020г. - 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 

през 2020г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ 



контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Сартен 

България“ ООД, гр. Плевен; 

43. Заповед № РД 0167/29.05.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

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

999/2020г. заведено в РИОСВ Плевен с вх. № 2938/14.05.2020г. – определяне на екип от 

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

околната среда на „България Фуудс“ ЕООД, гр. Летница, област Ловеч; 

44. Заповед № РД 0169/01.06.2020г. – 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 

2020г. 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 

ОВОС № ПН 3-3/2018г. за ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи работни 

помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс“ в ПИ № 050028 и ПИ № 

000022, землище на с. Варана, община Левски, област Плевен, с възложител 

„Свинекомплекс Дунав“ АД; 

45. Заповед № РД 0170/01.06.2020г. – 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 извършване 

контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г. с 

оператор „Клеърс“ ЕООд, с. Черковица; 

46. Заповед № РД 0173/04.06.2020г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда – определяне на екип от експерти за осъществяване контрол по 

изпълнение на Условие № 11 от Комплексно разрешително № 21/2004г., актуализирано с 

Решение № 21-Н0-И1-А3-ТГ1/2019г. с оператор „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив; 

47. Заповед № РД 0174/04.06.2020г. – 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. 1478, ал. 3 от Закона за опазване на околната среди и водите, 

утвърден от Министъра на околната среда и водите План за контролната дейност на 

РИОСВ Плевен за 2020г. 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 6 Пр/2018г. за 

ИП „Изграждане на канализация за отводняване на повърхностни води от северната част 

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

48. Заповед № РД 0180/09.06.2020г. – 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 № 246-Н0/2008г. с 

оператора „Българска Петролна Рафинерия“ ЕООД, гр. София; 

49. Заповед № РД 0181/09.06.2020г. – 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 

2020г. 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 ОВОС № ПН 53 ПР/2017г. за ИП „Разширение на 

предприятие за производство на месни продукти – изграждане на нов опаковъчен корпус в 

северозападната част на сградата“ по КК на гр. Ловеч; 

50. Заповед № РД 0182/09.06.2020г. – 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 контрол по изпълнение на условията в 

Комплексно разрешително № 578-Н0/2019г. на оператор „Чефи 2011“ ЕООД, гр. 

Търговище; 



51. Заповед № РД 0187/09.06.2020г. – 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 

2020г. и Заповед № РД – 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

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

ОВОС № ПН 1-1/2018г. за инвестиционно предложение в землището на с. Брест, община 

Гулянци, област Плевен, с цел водовземане от подземни води за напояване на 7 500 дка 

царевица, с възложител „Агро Бел 2001“ ЕООД; 

52. Заповед № РД 0188/09.06.2020г. – 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 

2020г. и Заповед № РД – 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

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

ОВОС № 12-8/2010г. за ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна“, в 

землищата на гр. Ябланица и с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител 

„Златна Панега Цимент“ АД; 

53. Заповед № РД 0189/09.06.2020г. – 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 

2020г. и Заповед № РД – 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

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

ОВОС № 10-4/2012г. за ИП „Разработка и усвояване на газокондензатно находище 

„Койнаре“, с възложител „Дайрект Петролеум България“ ЕООД; 

54. Заповед № РД 0190/09.06.2020г. – 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 

2020г. и Заповед № РД – 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

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

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 

землището на с. Брестница, община Ябланица, с възложител „Златна Панега Цимент“ АД; 

55. Заповед № РД 0191/09.06.2020г. - 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 

2020г. и Заповед № РД – 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определям 

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

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 24 ПР/2018г. за ИП 

„Предприятие за производство на растителни масла за технически и хранителни цели“, с. 

Ясен, община Плевен, с възложител „Марица олио“ ЕООД; 

56. Заповед № РД 0192/15.06.2020г. – 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 със Заповед № РД 373/15.05.2020г. на Министъра на околната среда и водите – 

определяне на комисия, който да извърши извънредна комплексна проверка на „Златна 

Панега Цимент“ АД, с. Златна Панега, оператор на Комплексно разрешително № 

76/2005г., актуализирано с решение № 76 – Н0-И0-А3/2017г.; 

57. Заповед № РД 0193/15.06.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за – 2020г. – 

определяне на екип за осъществяване на текущ контрол върху качеството на 

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



58. Заповед № РД 0198/15.06.2020г. – 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 КР № 35-Н0/2007г. с оператор „Топлофикация – Плевен“ ЕАД; 

59. Заповед № РД 199/15.06.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Топлофикация – Плевен“ 

ЕАД, гр. Плевен; 

60. Заповед № РД 0202/15.06.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Топлофикация – Плевен“ 

ЕАД; 

61. Заповед № РД 0201/15.06.2020г. – на основание чл. 95 от Закона за държавния служител – 

определяне за срок от три години на дисциплинарен съвет в РИОСВ Плевен; 

62. Заповед № РД 0202/15.06.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на площадка за съхранение на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, гр. Левски; 

63. Заповед № РД 0203/15.06.2020г. – 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 изпълнението на Заповед № РД-128/10.02.2020г. и заповед № РД-373/15.05.2020г. 

на Министъра на околната среда и водите; 

64. Заповед № РД 0213/22.06.2020г. – на основание чл. 6, т.1 и т.5 от Правилника за 

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

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

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

през 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

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

на условията в Решение по ОВОС № 10-4/2012г. с възложител „Дайрек Петролиум“; 

65. Заповед № РД 0214/22.06.2020г. – на основание чл. 6, т.1 и т.5 от Правилника за 

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

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

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

през 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

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

на условията в Решение по ОВОС № ПН 2-2/2017г. с възложител „Еклипс Агро“ ЕООД; 

66. Заповед № РД 0217/24.06.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на инсталация за 

производство на пелети, намираща се в гр. Троян, кв. „Долно ливаде“, стопаниствана 

„Хедон“ ЕООД; 

67. Заповед № РД 0219/26.06.2020г. - на основание чл. 6, т.1 и т.5 от Правилника за 

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

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

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

през 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

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

на условията в Решение по ОВОС № ПН 73/ПР/2017г. за ИП „Реконструкция на 

съществуваща Парокотелна централа и изграждане на нова парокотелна централа и 

изграждане на нова парокотелна инсталация на гориво и биомаса“, с възложител „Велде 

България“ АД; 



 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.07.2020г. до 30.09.2020г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

68. Заповед № РД 0235/07.07.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Вектор“ ООД, гр. Троян; 

69. Заповед № РД 0236/07.07.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на хладилна база „България 

Фуудс“ – с. Добродан; 

70. Заповед № РД 0239/08.07.2020г. – 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 № 440-Н1/2015г. с оператор „Полихим – СС“ ЕООД, гр. 

София; 

71. Заповед № РД 0240/08.07.2020г. - 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 № 444-Н0/2012г. с оператор „Карини“ ЕООД; 

72. Заповед № РД 0241/08.07.2020г. - 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 № 83-Н1/2008г. с оператор „Винербергер“ ЕООД, гр. 

Луковит; 

73. Заповед № РД 0255/13.07.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Мултиимпекс“ ЕООД, 

площадка с. Патрешко, община Троян; 

74. Заповед № РД 0256/13.07.2020г. – на основание чл. 6, т.18 от Правилника за устройството 

и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите във връзка с 

прилагането на разпоредбите от Глава пета, Раздел ІІ от Закона за държавния служител – 

въвеждане на Процедурата за реализиране на дисциплинарна отговорност в РИОСВ 

Плевен – вариант № 1; 

75. Заповед № РД 0258/13.07.2020г. – 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 т. 2 от Заповед № РД 524/07.07.2020г. на Министъра на околната среда и водите – 

определяне на длъжностно лице, което да поддържа в актуално състояние информацията в 

публичния регистър с данни за предприятията и/или съоръженията с нисък и висок рисков 

потенциал, намиращи се на територията на РИОСВ Плевен; 

76. Заповед № РД 0259/20.07.2020г. -  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. 8, 

ал.1, т. 1, чл. 27 и чл. 34 от Правилника за вътрешния ред в РИОСВ Плевен (вариант № 5) 

и във връзка с писмо с изх. № 05-68-1983 от 17.07.2020г. на МОСВ (вх. № 

4170/17.07.2020г. на РИОСВ – Плевен) – определяне на комисия от длъжностни лица за 

осъществяване на вътрешна проверка на документи; 

77. Заповед № РД 0275/24.07.2020г. – 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.7г, 

ал.4 и чл. 7д, ал.3 от ЗЕУ както и чл. 52, ал.1, т.2 от наредбата за общите изисквания към 

информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 



задължения на административните органи, както и писмо изх.№ 12-00-806/24.07.2020г. на 

МОСВ и изх.№ ДАЕУ-15251/22-7.2020, входирани в РИОСВ Плевен с вх. № 

4314/24.07.2020г. – оправомощаване на длъжностно лице да попълва данни и да 

публикува информация в Информационната система за извършване на предварителен, 

текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и 

използването на информационните и комуникационните технологии и на Регистъра на 

проектите в трите модула; 

78. Заповед № РД 0276/24.07.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Спарки Елтос“ АД, гр. 

Ловеч; 

79. Заповед № РД 0277/24.07.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Ракита – Р“ ЕООД, 

Млекопреработвателно предприятие, с. Лесидрен; 

80. Заповед № РД 0281/29.07.2020г. -  на основание чл.6, ал. 1, т.1, чл. 21 от Правилника за 

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

на МОСВ изх. № 05-08-1990/17.07.2020г. (вх. № 4168/17.07.2020г.). – определяне на 

длъжностни лица за осъществяване на дейностите по начисляване на отчисленията  по чл. 

60 и чл. 64 от ЗУО; 

81. Заповед № РД 0284/30.07.2020г. – на основание чл. 6, т. и т. 5 от Правилника за 

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

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

от Министъра на околната среда и водите План за контролна дейност на РИОСВ – Плевен 

за 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 

на длъжностни лица за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

ОВОС № ПН 3-3/2018г. за ИП „Изграждане на малък кланичен пункт и колбасарски цех“ 

по плана на с. Добродан, община Троян, с възложител Александър Петров; 

82. Заповед № РД 0306/14.08.2020г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0436/26.08.2019г. на Директор РИОСВ Плевен  - 

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

н КР № 265-Н1/2019г. на оператор община Троян; 

83. Заповед № РД 0307/14.08.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и водите и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 

2020г. - определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол 

върху качеството на компонентите и факторите на околната среда на консервна фабрика 

„Пелтина“, гр. Искър; 

84. Заповед № РД 0315/18.08.2020г. – 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 Комплексно разрешително № 87/2005г. на „Тера“ АД, гр. 

Червен бряг; 

85. Заповед № РД 0321/20.08.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал вх. № ОИК-3-88/14.08.2020г., получен в РИОСВ 

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

осъществяване на контрол върху качеството на компонентите и факторите на околната 

среда във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-88/14.08.2020г. на 

обект: „КЕШ – Красимир Христов“ ЕТ, с. Добродан, община Троян; 

86. Заповед № РД 0329/31.08.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на площадката на „КАМ“ 

ООД, община Троян, с. Калейца, местност „Ройнижа“; 



87. Заповед № РД 0330/31.08.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на Пречиствателна станция за отпадъчни 

води на гр. Плевен, стопанисвана от  „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен; 

88. Заповед № 0336/01.09.2020г. - на основание чл. 6, т.1  и т. 5 от Правилника за 

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

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

от Министъра на околната среда и водите План за контролна дейност на РИОСВ – Плевен 

за 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 

на длъжностни лица за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по 

ОВОС № ПН20ПР/2018г. за ИП „Преустройство на част от съществуващи гаражи в 

месопреработвателен цех по плана на гр. Кнежа; 

89. Заповед № РД 0334/01.09.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Невяна Николова“, с. Брест, община 

Гулянци, област Плевен; 

90. Заповед № РД 0340/02.09.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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; 

91. Заповед № РД 0341/02.09.2020г. - 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 Комплексно разрешително № 500-Н0/2004г. с оператор 

община Никопол, гр. Никопол; 

92. Заповед № РД 0342/02.09.2020г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 436/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен-  

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

в Комплексно разрешително 548-Н0/2017г. на оператор ЕТ „БоКо- Боряна Костадинова“; 

93. Заповед № 0383/04.09.2020г. – за преустановяване на административно нарушение по 

Закона за биологичното разнообразие (ПАМ)  - землище на с. Торос, община Луковит; 

94. Заповед № РД 0384/04.09.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „ЛСГ АУТО“ ООД, гр. Левски; 

95. Заповед № РД 0397/14.09.2020г. - на основание чл. 6, т.1  и т. 5 от Правилника за 

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

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

от Министъра на околната среда и водите План за контролна дейност на РИОСВ – Плевен 

за 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 

на длъжностни лица за извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 77ПР/2018г. за ИП 

„Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция“ в с. Лесидрен, с 

възложител „Ракита – Р“ ЕООД; 

96. Заповед № РД 0401/14.09.2020г. - на основание чл. 6, т.1  и т. 5 от Правилника за 

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

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

от Министъра на околната среда и водите План за контролна дейност на РИОСВ – Плевен 

за 2020г. и Заповед № РД 0435/26.08.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне 

на длъжностни лица за извършване 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“, община Левски, възложител ЕТ „Боко – Боряна 

Костадинова“; 

97. Заповед № РД 0402/14.09.2020г. – на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

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

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

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

2018г. и Заповед № РД – 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 ОВОС № ПН 32 ПР/2018г. за ИП „Изграждане на 

предприятие за производство на етерични масла, екстрати, козметични продукти и склад 

за съхранение на селскостопанска продукция, землището на с. Ореховица, община Долна 

Митрополия, с възложител „БИОТЕКС“ ЕООД; 

98. Заповед № РД 0407/14.09.2020г. – 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 прилагането на Указания относно получаване, регистрирате, уведомяване, 

съхраняване, осчетоводяване, предявяване и освобождаване на банковите гаранции по 

Закона за управление на отпадъците в Министерството на околната среда и водите (вх. № 

1236/15.02.2013г. на РИОСВ – Плевен) – определяне на длъжностно лице отговорно за 

получаване, регистриране и съхраняване на банковите гаранции по чл.60 и чл. 69, ал.1, т. 

12 и чл. 69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците; 

99. Заповед № РД 0408/14.09.2020г. – 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 КР № 518-Н1/2020г. с оператор община Луковит 

за „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“; 

100. Заповед № РД 0415/14.09.2020г. - на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

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

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

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

2018г. и Заповед № РД – 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 на ОВОС № ПН 20 ПР/2017г., за ИП „Изграждане на 

площадка за приемане, съхранение и третиране на строителни отпадъци“, в землището на 

с. Буковлък, област Плевен, с възложител „Техником“ АД; 

101. Заповед № РД 0416/14.09.2020г. - на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

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

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

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

2018г. и Заповед № РД – 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 на ОВОС № ПН 24 ПР/2010г. за ИП „Добив на 

варовици и мергели от находище „Златна Панега – участък Изток“, в землището на с. 

Брестница, община Ябланица, с възложител „Златна Панега Цимент“АД; 

102. Заповед № РД 0417/14.09.2020г. - на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

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

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

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

2018г. и Заповед № РД – 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 ОВОС № 12-8/2010г. за ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна“, в 

землищата на гр. Ябланица и с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч“, с възложител 

„Златна Панега Цимент“ АД; 

103. Заповед № РД 0421/17.09.2020г.- на основание чл. 6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

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

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



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

2018г. и Заповед № РД – 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 ОВОС № ПН 1-1/2017г. за ИП „Животновъдна ферма за отглеждане на бройлери“, 

землище на с. Умаревци, община ловеч, с възложител „Биг Чикън – Василеви“ ЕООД; 

104. Заповед № РД 0423/17.09.2020г. – на основание чл.6, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

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

връзка с чл.12, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – 

определяне на работна група по управление на риска в РИОСВ Плевен (актуализарана); 

105. Заповед № РД 0426/23.09.2020г. - 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 

2020г. 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 

ОВОС № ПН 23ПР/2018г. за ИП „Разполагане на екстрационна инсталация към 

маслодобивна фабрика за растителни  гр. Долни Дъбник“, с възложител „Златен лъч“; 

106. Заповед № РД 0429/28.09.2020г. – 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 и водите План за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 

2020г. 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 на необходимостта от ОВОС № ПН 11 ПР/2019г. за ИП „Построяване на 

преместваема инсталация за производство на асфалтови смеси, в част от ПИ№ 026048, 

землището на с. Брестница, област Ловеч“; 

107. Заповед № РД 0437/29.09.2020г. – на основание чл.148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал вх. № ОИК-3-104/17.09.2020г., получен в РИОСВ 

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

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

РИОСВ Плевен, сигнал с вх. № 3-104/17.09.2020г. за замърсяване с отпадъци на дерета и 

каналите в с. Галата, община Тетевен; 

108. Заповед № РД 0439/29.09.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „ПАКО 17“ ЕООД, гр. Тетевен; 

109. Заповед № РД 0440/30.09.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „Еврокварц – МВ“ ООД, площадка гр. 

Плевен; 

110. Заповед № РД 0441/30.09.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „Костов Мега металс“ ЕООД, с. Златна 

Панега; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.10.2020г. до 31.12.2020г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

 

111. Заповед № РД 0443/02.10.2020г. – 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 КР № 439-Н0/2012г. с оператор „Автореалтех“ 

ЕООД; 

112. Заповед № РД 0444/05.10.2020г. – 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 КР № 323-Н0/2008г. с оператор „Троямекс“ ООД; 

113. Заповед № РД 0446/05.10.2020г. - - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 

на околната среда и във връзка със сигнал вх. № ОИК-3-106/21.09.2020г. – определяне на 

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

факторите на околната среда на ПСОВ гр. Ловеч; 

114. Заповед № РД 0457/06.10.2020г. - 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 КР № 76/2005г. с оператор „Златна Панега 

Цимент“ АД, с. Златна Панега АД, с. Златна Панега; 

115. Заповед № РД 0459/06.10.2020г. – 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 (обн. 

ДВ, бр. 49/12.06.2018г.) и във връзка с писмо на Заместник – министъра на околната среда 

и водите изх. № 12-00-717/27.08.2020г. – определяне на длъжностни лица , които да 

утвърждават и въвеждат електронно подадени работни листа за класификация на 

отпадъците, както и издадените и утвърдени работни листа за класификация на 

отпадъците в съществуващата функционална наличност на НИСО.; 

116. Заповед № РД 0467/12.10.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „САВЕЛ“ ЕООД, гр. Троян; 

117. Заповед № РД 0471/15.10.2020г. - 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 КР № 140-Н1/2009г. с оператор „СПХ Инвест“ 

Ад, гр. Славяново; 

118. Заповед № РД 0472/15.10.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на предприятие за производство на 

растителни масла стопанисвано от „Олива“ АД, гр. Кнежа; 

119. Заповед № РД 0474/16.10.2020г. – относно прилагането на Глава VІІ, раздел І 

„Предотвратяване на големи аварии“ от Закона за опазване на околната среда и на 

основание чл. 158, т. 4 и във връзка с чл. 159, ал. 2, чл. 160, ал.1 и чл. 164в, ал.1, т.1 от 

ЗООС и подадено от „ВМ Петролеум“ ООД уведомително писмо с вх. № 5552/02.10.2020г. 

на РИОСВ Плевен – с цел предотвратяване на административно нарушение да се приложи 

ПАМ; 

120. Заповед № РД 0479/20.10.2020г. – 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 № 430-Н1/2014г. с 

оператор „Клеърс“ ЕООд, с. Черковица; 



121. Заповед № РД 0480/20.10.2020г. – 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 КР № 581-Н0/2020г. с оператор „Осъм“ АД; 

122. Заповед № РД 0488/26.10.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

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

предприятие с. Йоглав; 

123. Заповед № РД 0489/26.10.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „ВЕДА“ ООД, в гр. Долни Дъбник 

124. Заповед № РД 0490/26.10.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „БОНМИКС“ ЕООД, гр. Ловеч; 

125. Заповед № РД 0498/28.10.2020г. – 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 писмо вх. № 3693/24.06.2020г. на РИОСВ Плевен, във връзка с писмо с изх. № 05-

08-2632/28.09.2020г. на МОСВ – определяне на екип от експерти за осъществяване на нова 

проверка на сондажни дейности по трасето на преносен газопровод „Южен поток“; 

126. Заповед № РД 0513/02.11.2020г. – 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 – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол 

по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 127-Н2/2020г. с оператор 

„Рубен Трейдинг“ ЕАД; 

127. Заповед № РД 0518/03.11.2020г. – 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 писмо с изх. № 05-08-2987/30.10.2020г.; 

128. Заповед № РД 0522/04.11.2020г. – 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 икономичното и целесъобразно изразходване на средствата за издръжка по § 10-

51 (разходи за командировки). 

129. Заповед № РД 0523/04.11.2020г. – 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 КР № 304-Н0/2008г. с оператор община Плевен; 

130. Заповед № РД 0524/04.11.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „Дренски“ ЕООД, площадка в с. Орешак; 

131. Заповед № РД 0525/04.11.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2020г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „УНИВЕРСАЛСТРОЙ“ ООД, площадка в 

с. Дълбок дол; 

132. Заповед № РД 0528/04.11.2020г. – на основание чл. 5 и чл. 7 от Правилника за функциите, 

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

ЕЕС към РИОСВ Плевен – актуализация; 

133. Заповед № РД 0534/10.11.2020г. – преустановяване на административно нарушение по 

Закона за биологичното разнообразие и на вредни последици от него – изпълнителна 

агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“; 

134. Заповед № РД 0540/16.11.2020г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – през 2020г. 



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

компонентите и факторите на околната среда на „Хармония – ТМ“ АД; 

135. Заповед № РД 0557/25.11.2020г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен – през 2020г. 

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

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

предприятие с. Йоглав; 

136. Заповед № РД 0558/26.11.2020г. – 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 със Заповед № РД 938/19.11.2020г. на Министъра на околната среда и водите, за 

извършване на одитен ангажимент с предмет „Оценка на осъществения контрол от 

РИОСВ Плевен“ и във връзка с писмо с вх. № 6745/24.11.2020г. на РИОСВ Плевен; 

137. Заповед № РД 0571/07.12.2020г. – на основание чл. 11, ал.1 от Правилника за функциите, 

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

Плевен за общ устройствен план за община Плевен; 

138. Заповед № РД 0573/07.12.2020г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за функциите, 

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

Плевен за общ устройствен план на община Тетевен; 

139. Заповед № РД 0574/07.12.2020г. – на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за функциите, 

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

Плевен за общ устройствен план на община Угърчин“; 

140. Заповед № РД 0575/07.12.2020г. – 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. № 6773/25.11.2020г. от община Белене; 

141. Заповед № РД 0576/07.12.2020г. – 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. № 6754/25.11.2020г. от община Левски; 

142. Заповед № РД 0577/07.12.2020г. – 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. № 6725/24.11.2020г. от община Никопол; 

143. Заповед № РД 0589/14.12.2020г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 и чл.18 от 

Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и 

водите, във връзка с писмо с изх. № 05-08-2637/09.12.2020г. на Министъра на околната 

среда и водите и със Заповед № РД-976 от 08.12.2020г. на Министъра на околната среда и 

водите; 

 


