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УТВЪРЖДАВАМ, 

ИНЖ. ЗОРНИЦА  ЙОТКОВА 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН  
 

СПИСЪК 

НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 

 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2021г. 

 
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

1. Заповед № РД - 0051/12.01.2021г. – участие на експерти от РИОСВ – Плевен в 45-тото 

ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици във връзка с писмо 

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

7251/22.12.2020г. и вх. № 7251/08.01.2021г. на РИОСВ Плевен); 

2. Заповед № РД 0053/12.01.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т. 2 от Правилника за 

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

с изх. № 05-08-3382/09.12.2020г. на Министъра на околната среда и водите - определяне 

на екип от експерти вътрешни потребители на НИСО /Национална информационна 

система за отпадъците/; 

3. Заповед № РД 0068/28.01.2021г. – въвеждане на „Правила при провеждане на АНД по 

чл.69 от ЗООС – вариант 4; 

4. Заповед № РД 0116/08.02.2021г. – 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 осъществяване на дейността „Контрол на 

предписанията“ и поддържане на досиета и електронни досиета на комплексни проверки 

по реда определен в „Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от 

експерти на РИОСВ Плевен“; 

5. Заповед № РД 0126/12.02.2021г. – на основание чл.31, ал.14 и чл. 122, ал.2, т.1, във връзка 

с чл. 121, чл. 123 и чл. 119, ал. 1 от закона за биологичното разнообразие – за 

преустановяване на административно нарушение (ПАМ) по Закона за биологичното 

разнообразие и на вредните последици от него за преустановяване ползването на горската 

територия в поотдел 270-11 като паркинг и се залеси подотдел 270-11 с цер, съгласно 

предвиденото в ГСП на община Плевен, 2017г.; 

6. Заповед № РД 0128/12.02.2021г. – на основание чл.6, ал.1, т.1, т.5 и т. 20 от Правилника 

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

връзка със Заповед № РД-90 от 26.01.2021г. на Министъра на околната среда и водите – 

определяне на длъжностни лица отговорни за въвеждане в Геоинформационна система за 

управление на водите; 

 

 



7. Заповед № РД 0167/04.03.2021г. -  на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т.5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ във връзка с чл. 102 от ЗООС, чл. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на ОВОС, чл. 7 от наредбата за условията и реда за 

извършване на ЕО, в изпълнение на Заповед № РД-183/28.02.2020г. на Министъра на 

околната среда и водите и в изпълнение на Указания за повишаване на нивото на 

мрежовата и информационната сигурност дадени с писмо на МОСВ с изх. № 12-00-

205/23.02.2021г. (с вх. № 1368/24.02.2021г. на РИОСВ Плевен); 

8. Заповед № РД 0171/09.03.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на Балканфарма – Троян АД, 

гр. Троян; 

9. Заповед № РД 0172/09.03.2021г. – въвеждане на Процедура за реда и начина за издаване 

на решения / откази за предоставяне на натрупани средства от отчисления по чл. 60 и чл. 

64 от Закона за управление на отпадъците; 

10. Заповед № РД 0177/10.03.2021г. – въвеждане в РИОСВ Плевен на Приложима процедура 

по реда на Глава шеста от ЗООС за уведомления за инвестиционни предложения (ИП) – 

вариант 6; 

11. Заповед № РД 0179/10.03.2021г. – на основание чл. 37, ал.1, б. „б“ от Закона за 

административните нарушения и наказания, във връзка с чл. 43, ал.1 и ал. 4 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и във връзка с чл. 6, ал.1, т. 7 от Правилника за 

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

оправомощаване на длъжностни лица за съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения по ЗЧАВ; 

12. Заповед № РД 0200/24.03.2021г. – на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за лечебните 

растения, заповед № РД-88/2001г. на МОСВ, заповед № РД-162/25.02.2021г. на МОСВ 

(ДВ. бр.20/09.03.2021г. на МОСВ (ДВ. бр. 20/09.03.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен 

– разпределение на билките, получавани от естествени находища на лечебни растения под 

специален режим на опазване и ползване за региона на РИОСВ Плевен за 2021г. между 

билкозаготвителите. 

13. Заповед № РД 0207/26.03.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с писма с вх. №№ 1790/15.03.2021г.  ш към 1790/18.03.2021г. 

на община Плевен – определяне на екип от служебни лица за осъществяване на 

извънредна проверка за текущ контрол върху качеството на атмосферния въздух на 

помещение, находящо се в гр. Плевен, ул. „Гренадерска“ № 32, блок „Юни“; 

14. Заповед № РД 0208/30.03.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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; 

15. Заповед № РД 0209/30.03.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „АНСДА“ ЕООД, гр. 

Кнежа; 

16. Заповед № РД 0210/30.03.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ЯНА“ АД – завод в гр. 

Плевен; 

17. Заповед № РД 0222/06.04.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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

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

АД в гр. Плевен; 



18. Заповед № РД 0223/06.04.2021г. – 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. на оператор „Топлофикация – Плевен“ ЕАД; 

 

19. Заповед № РД 0224/06.04.2021г. - 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 № 276-Н0/2008г. с оператор „ВТПГ – Консулт“ ООД, гр. Велико Търново; 

 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.04.2021г. до 30.06.2021г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

20. Заповед № РД 0228/08.04.2021г. – 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 

КР № 62/2005г. на оператор „Елмаз“ ООД; 

21. Заповед № РД 0229/08.04.2021г. – 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 

КР №354-Н0/2008г. на оператор „НОРА“ АД; 

22. Заповед № РД 0232/14.04.2021г. - 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 

КР № 127-Н2/2020г. на оператор „Рубин Трейдинг“ ЕАД; 

23. Заповед № РД 0237/19.04.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Белсма Фърничър“; 

24. Заповед № РД 0240/20.04.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал с вх. № ОИК-3-20/08.04.2021г. – определяне на екип от 

експерти за осъществяване на извънредна проверка  за текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на „Емос“ Ад, гр. Ловеч; 

25. Заповед № РД 0246/26.04.2021г. – 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № ПН 23 Пр/2020г.; 

26. Заповед № РД 0247/26.04.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на Велде България; 

27. Заповед № РД 0266/11.05.2021г. - 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 

Решения № 21/2004г. на „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив; 

28. Заповед № РД 0268/12.05-2021г. – на основание чл. 79, ал.2, т.4 във връзка с чл. 78 от Закона 

за защитените територии – налагане на ПАМ – областна администрация Плевен; 

29. Заповед № РД 0269/12.05.2021г. – 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 за осъществяване на контрол по изпълнение на условията в КР № 104-

Н1/2010г. на оператор „Еко Ойл“ ООД, гр. София; 



 

 

 

 

 

30. Заповед № РД 0272/12.05.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № ПН 13 ПР/2019г. 

на ИП „Цех за производство на пелети от отпадъчна дървесина“ гр. Троян; 

31. Заповед № РД 0273/14.05.2021г. – 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 длъжностно лице за поддържане на Регистър за жалби и сигнали на РИОСВ 

Плевен; 

32. Заповед № РД 0274/15.05.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № ПН 24 ПР/2018г. 

за осъществяване на ИП „Предприятие за производство на растителни масла за технически и 

хранителни цели“, с възложител „Марица олио“ АД; 

33. Заповед № РД 0275/17.05.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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

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

34. Заповед № РД 0276/17.05.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № ПН 13 ПР/ 2020г. 

за ИП „Обособяване на площадка за съхранение на отработени масла до последващото им 

предаване за оползотворяване“ землище на гр. Троян, с възложител „Марица Олио“ АД; 

35. Заповед № РД 0279/17.05.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № ПН 37 ПР/2019г., 

с възложител „Агротрейд Комерс“ ООД; 

36. Заповед № РД 0280/17.05.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № ПН 3-3/2018г., с 

възложител „Свинекомплекс Дунав“ АД; 

37. Заповед № РД 0291/21.05.2021г. -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. – 

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 в гр. 

Плевен; 



 

 

 

 

 

38. Заповед № РД 0295/21.05.2021г. – 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 и с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – въвеждане на „Процедура за реда 

и начина за извършване на контрол от експерти на РИОСВ Плевен, на трансгранични превози 

на отпадъци, за които не се изисква нотификация по Регламент (ЕО) ) 1013/2006 относно 

превоза на отпадъци“;  

39. Заповед № РД 0298/28.05.2021г. – 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 изх. № 05-08-1532/27.05.2021г. на Министъра на околната среда и водите (вх. № 

3386/27.05.2021г. на РИОСВ – Плевен) и със Заповед № РД-544 от 21.05.2021г. на Министъра 

на околната среда и водите (вх. № 3174 (1)/25.05.2021г. на РИОСВ Плевен) – определяне да 

длъжностни лица във връзка с реда за получаване на сигнал, жалба и/или друг такъв документ 

в РИОСВ Плевен; 

40. Заповед № РД 0307/01.06.2021г. - 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 № 282-Н1/2016 с оператор община Ловеч; 

41. Заповед № РД 0308/01.06.2021г. – 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-123/14.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите с цел 

оптимизиране на административно-наказателната дейност на РИОСВ Плевен и във връзка с 

препоръки в предварителен одитен доклад №ОАУ-2006 на дирекция „ВО“ на МОСВ и 

Заповед № РД 0259/07.05-2021г. на директора на РИОСВ Плевен – въвеждането на Правила за 

провеждане на АНД по чл. 69 от ЗООС /вариант 4/; 

42. Заповед № РД 0311/04.06.2011г. – 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 КР № 

127-Н2/2020г. с оператор „Рубин Трейдинг“ ЕАД; 

43. Заповед № РД 0318/08.06.2021г. – 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, Годишен 

план за контролната дейност на РИОСВ Плевен за 2021г. и във връзка с мое писмо до 

кметовете на общини на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен, изх. № 

2615/14.04.2021г.; 

44. Заповед № РД 0319/08.06.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение 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; 

45. Заповед № РД 0320/08.06.2021г. - 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 План за контролната дейност на РИОСВ Плевен и Заповед № РД -

0245/26.04.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение 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 АД; 



46. Заповед № РД 0324/11.06.2021г. – 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 гр. Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на 

контрол по изпълнение на условията в КР № 246-Н0/2008г. с оператора „Българска Петролна 

рафинерия“ ЕООД, гр. София; 

 

47. Заповед № РД 0333/14.06.2021г. – 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, годишния план за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. и Заповед № РД -0245/26.04.2021г. на 

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

по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 3-3/2018г., издадено от МОСВ за ИП 

„Подмяна на преносен (магистрален) в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Беглеж – кранов 

възел (КВ) Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, с възложител Булгартрансгаз“ ЕАД; 

48.  Заповед № РД 0334/14.06.2021г. – 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, годишния план за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. и Заповед № РД -0245/26.04.2021г. на 

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

по изпълнение на условията в Решение №12-ПР/2018г. за преценяване необходимостта от 

оценка въздействието върху околната среда за ИП АМ- Хемус – Етап 1, с възложител Агенция 

„Пътна инфраструктура“; 

49. Заповед № РД 0335/14.06.2021г. - 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, годишния план за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. и Заповед № РД -0245/26.04.2021г. на 

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

по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 7-5/2013г., издадено от МОСВ за ИП 

„Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България, по вариант 

1 на трасето на газопровода“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

50. Заповед № РД 0335/14.06.2021г. - 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, годишния план за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. и Заповед № РД -0245/26.04.2021г. на 

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

по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 2-2/2015г., издадено от МОСВ за ИП 

„Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Ябланица – Белокопитово), с възложител Агенция 

„Пътна инфраструктура“; 

51. Заповед № РД 0341/18.06.2021г. – на основание ч 120, ал. 5 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 

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

по извършване на контрола за изпълнение на условията на Комплексни разрешителни в 

РИОСВ Плевен; 

52. Заповед № РД 0343/18.06.2021г. – на основание чл. 113, ал.3 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и чл. 37, ал.1, буква „б“ от ЗААН 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 – определяне на 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, ял.1-4 и чл. 152-

156 от Закона за управление на отпадъците. 

53. Заповед № РД 0344/18.06.2021г. – на основание чл. 113, чл. 117, чл. 119 и чл. 120 от Закона за 

управление на отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица контрол а спазване на 

изискванията за третиране на отпадъци и на условията по разрешението, съответно по 

регистрационния документ; 

54. Заповед № РД 0345/18.06.2021г. – на основание чл. 114 от Закона за управление на 

отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да упражнят контрол за 



правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктова такса по чл. 59, ал.1, т.1 

от Закона за управление на отпадъците; 

55. Заповед № РД 0352/21.06.2021г. – 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 и с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – утвърждаване на Процедура за 

изменение и допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци – Вариант 7; 

56. Заповед № РД 0353/21.06.2021г. – 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 и с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – утвърждаване на Процедура за 

издаване на разрешение за дейности по третиране на отпадъци – Вариант 6; 

 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.07.2021г. до 30.09.2021г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 

 

57. Заповед № РД 0364/01.07.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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 № 83-Н1/2008г. с оператор 

„Винербергер“ ЕООД, гр. Луковит; 

58. Заповед № РД 0368/02.07.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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. с оператор 

„Канарини“ ЕООД; 

59. Заповед № РД 0380/07.07.2021г. – относно прилагането на Глава VІІ, раздел І 

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

чл. 164в, ал.1, т.1 във връзка с чл. 158, т.4, чл. 159, ал.2 и ал.3, чл. 160, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда – прилагане на превантивна принудителна мярка (ПАМ) на 

предприятие с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни 

продукти“, гр. Плевен с оператор „Рафинерия Плама“ АД, гр. Пловдив с местонахождение на 

площадката -  гр. Плевен, Западна индустриална зона; 

60. Заповед № РД 0381/07.07.2021г. – относно прилагането на Глава VІІ, раздел І 

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

чл. 164в, ал.1, т.1 във връзка с чл. 158, т.4, чл. 159, ал.2 и ал.3, чл. 160, ал.1 и чл. 103, ал.3 от 

ЗООС – прилагане на превантивна принудителна административна мярка (ПАМ) на 

предприятие с класификация с нисък рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на 

петролни продукти“ гр. Плевен на оператор „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД“, гр. Плевен; 

61. Заповед № РД 0390/15.07.2021г. – относно прилагането на Глава VІІ, Раздел І 

„Предотвратяване на големи аварии“ от ЗООС – прилагане на принудителна административна 

мярка (ПАМ) на българска петролна рафинерия ЕООД, гр. София , с местонахождение на 

площадката западна индустриална зона, имот № 013068, местност „Вълова могила“ в 

землището на с. Дисевица, община Плевен; 

62. Заповед № РД 0391/15.07.2021г. -  на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и заповед № РД 0341/18.06.2021г. на директора на РИОСВ Плевен – 

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

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

63. Заповед № РД 0394/16.07.2021г. – на основание чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД №0341/18.06.2021г. на директора на РИОСВ Плевен – 

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

КР № 306-Н1/2018г. на оператор „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен; 

64. Заповед № РД 0399/26.07.2021г. – на основание чл. 122, ал.2, т.4, във връзка с чл. 121, чл. 123 

и чл. 119, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие относно прилагане на мерки за 

преустановяване на нарушение по чл. 124, ал.1 от ЗБР във връзка със Заповед № РД-

339/31.03.2021г. на МОСВ (за обявяване на защитена зона BG0000396 „Персина“), издадена на 



основание чл. 12, ал.6 от ЗБР (да се преустанови разораване и засяване на земеделски култури 

в поземлен имот № ПИ 51723.89.1, землище на гр. Никопол с начин на трайно ползване 

„ливада“, които попадат в защитена зона BG0000396 „Персина“); 

65. Заповед № РД 0340/29.07.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда на „Доверие – Брико“ АД, хипермаркет „МОСЮ 

БРИКОЛАЖ“, гр. Плевен; 

66. Заповед № 0341/30.07.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал с вх. № ОИК-2-10/21.07.2021г., получен в РИОСВ 

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

с постъпила в РИОСВ Плевен жалба с вх. № ОИК-2-10/21.07.2021г. срещу експлоатация на 

специализиран обект за производство на спиртни напитки, в имот с идентификатор 

62579.505.89.1 по КККР на с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч; 

67. Заповед № РД 0348/02.08.2021г. -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със писмо с вх. № 0348/02.08.2021г. – определяне на екип от 

експерти за осъществяване на извънредна проверка на текущ контрол върху качеството на 

компонентите и факторите на околната среда на обект, намиращ се в имот № 22407.226.12 в 

землището на гр. Долни Дъбник; 

68. Заповед № РД 0353/03.08.2021г. – 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 

2021г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството 

на компонентите и факторите на околната среда на „Практикер Ритейл“ ЕООД, хипермаркет 

„Практикер“ гр. Плевен; 

69. Заповед № РД 0356/04.08.2021г. - 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 

2021г. – определяне на екип от експерти за осъществяване на текущ контрол върху качеството 

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

70. Заповед РД 0359/06.08.2021г. – на основание чл. 127, т. 2, буква „а“, чл. 128, т.1 и чл. 129, ал. 

1 във връзка с чл. 126 от закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 24, § 3 от Регламент 

(ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на 

отпадъци Регламент  (ЕО) №1013/2006, Заповед № РД-255/27.03.2020г. на Министъра на 

околната среда и водите, с цел предотвратяване и преустановяване на административни 

нарушения по ЗУО и Регламент (ЕО) №1013/2006, както и за отстраняване на вредните 

поледици от тези нарушения, и във връзка с изброените в т. ІІІ от настоящата заповед 

фактически констатации – налагане на ПАМ на „Феникс Плевен“ ЕООД, със седалище гр. 

София и адрес на управление гр. София, район Оборище; 

71. Заповед № РД 0364/06.08.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и водите и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на директора на Регионална 

инспекция по околната среда и водите гр. Плевен – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително КР № 

548-Н0/2017г. на оператор ЕТ „БоКо – Боряна Костадинова“, гр. Русе; 

72. Заповед № РД 0368/12.08.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г.  – 

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

качеството на компонентите и факторите на околната среда на обект: складова база за 

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

помощни материали за авторемонтни и строителни дейности, с. Ясен, община Плевен, 

стопанисван от „Елица – 3“ ЕООД; 

73. Заповед № РД 0369/13.08.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда, във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал вх. № ОИК -3-72/11.08.2021г. 

– 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, вх. № ОИК-3-72/11.08.2021г. на обект автомивка и бензиностанция на 

„Лукойл“ гр. Троян; 



74. Заповед № РД 0373/16.08.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „КСТДО“ ООД, с. Сомовит, 

община Гулянци; 

75. Заповед № РД 0375/17.08.2021г. – на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ, чл. 5 от Вътрешните правила за нормиране разхода на 

горива и смазочни материали и отчитане разхода на гориво на служебните автомобили на 

РИОСВ Плевен и с цел упражняване на постоянен и цялостен контрол по спазване на 

нормените разходи за горива и смазочни материали; 

76. Заповед № РД 0382/25.08.2021г. – 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 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 77 

ПР/2017г. за ИП „Разширение и реконструкция на мандра и пречиствателна станция“, 

землището на с. Лесидрен, община Угърчин; 

77. Заповед № РД 0383/25.08.2021г. - 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 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 16 

ПР/2020г. за ИП „Създаване на мини мандра, ремонт на съществуваща сграда и закупуване на 

система за производство на сирене“, в землището на с. Любеново, община Никопол, с 

възложител: „САКАДЖИ И КО“ ЕООД; 

78. Заповед № РД 0386/25.08.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на Директора на Регионална инспекция по 

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

контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 585-Н0/2020г. на 

оператор „Свинекомплекс Дунав“ АД, гр. Ловеч; 

79. Заповед № РД 0387/25.08.2021г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на Директора на Регионална инспекция по 

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

контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 257-Н0/2008г. на 

оператор „ИДДД Логистик“ ЕООД, гр. София; 

80. Заповед № РД 0392/30.08.2021г.  – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка със сигнал с вх. № ОИК-2-10/21.07.2021г. получен в РИОСВ 

Плевен – определяне на екип за осъществяване на извънредна проверка във връзка с 

постъпила в РИОСВ Плевен жалба вх. № ОИК-2-10/21.07.2021г. срещу експлоатация на 

специализиран обект за производство на спиртни напитки в с. Рибарица; 

81. Заповед № РД 0395/31.08.2021г. – 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 изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, 

обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат, с изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г. на Министерството на околната среда и водите (вх. № 3171 (1)/27.08.2021г. 

на РИОСВ Плевен); 

82. Заповед № РД 0396/31.08.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД, 

гр. Ловеч; 

83. Заповед № РД 0402/02.09.2021г. – 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. 16, ал.1, т. 17 от Закона за счетоводството, както и във връзка с утвърдените със 

Заповед № РД732/01.10.2019г. вътрешни правила за извършване на инвентаризации на 



активите и пасивите в МОСВ – определяне на комисия към РИОСВ Плевен за извършване на 

редовна инвентаризация на паричните средства; 

84. Заповед № РД 0405/03.09.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. 

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

обект Канализационна система с ПСОВ, находящ се в с. Божурица; 

85. Заповед № РД 0414/07.09.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на директора на РИОСВ Плевен определяне 

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

разрешително № 430-Н1/2014г., актуализирано с Решение с № 430-Н1-И1-А2/2020г. с 

оператол „Клеърс“ ЕООД, с. Черковица; 

86. Заповед № РД 0415/07.09.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на директора на РИОСВ Плевен определяне 

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

разрешително № 87/2005г. с оператор „Керамика груп“ ООД, гр. Червен бряг; 

87. Заповед № РД 0416/07.09.2021г. - 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 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 извършване на 

ОВОС № ПН 12 ПР/2019г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за 

отглеждане на кози и овце“, землище на с. Писарово, община Искър, област Плевен; 

88. Заповед № РД 0417/07.09.2021г. - 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 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 67 

ПР/2017г. за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на допълнителна 

инфраструктура за развитие на Регионална система за управление на отпадъците на регион 

Троян и Априлци в ПИ № 35290.8.34, землище на с. Калейца, община Троян, с възложител 

община Троян; 

89. Заповед № РД 0418/07.09.2021г. - 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 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 1-

1/2012г., с възложител „Щайн Груп“ ЕООД; 

90. Заповед № РД 0420/08.09.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на „Олива“ АД, гр. Кнежа; 

91. Заповед № РД 0425/10.09.2021г. - 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 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 8 ПР/2021г. , с. Петокладенци, 

община Белене; 

92. Заповед № РД 0426/10.09.2021г. – на основание чл. 177, ал.2 и ал. 3 и § 2, ал.10 от 

Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, чл. 37, ал.1, б. „б“ от ЗАНН, чл. 2, ал.1, т.6 от 

Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на 

конфликт на интереси в РИОСВ Плевен, във връзка с приложението на чл. 173, ал.2, чл. 174, 

ал.2 и чл. 176 от ЗПКОНПИ в администрацията на РИОСВ Плевен; 



93. Заповед № РД 0428/10.09.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. 

определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка на площадка на „Полихим – 

СС“ ЕООД, находяща се в гр. Луковит; 

94. Заповед № РД 0429/10.09.2021г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на директора на РИОСВ Плевен определяне 

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

разрешително №76/2005г. с оператор „Златна Панега Цимент“ АД, с. Златна Панега; 

95. Заповед № РД 0426/10.09.2021г. – на основание чл. 177, ал.2 и ал.3 и §2, ал.10 от ДР на 

ЗПКОНПИ, чл. 37, ал.1, б. „б“ от ЗАНН, чл.2, ал.1, т.6 от вътрешните правила за 

организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в 

РИОСВ Плевен, във връзка с приложението на чл. 173, ал. 2, чл. 174, ал.2 и чл. 176 от 

ЗПКОНПИ в администрацията на РИОСВ Плевен; 

96. Заповед № РД 0434/10.09.2021г. – 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.4, ал.5 и 

чл. 11, ал.1, т.2 и ал.2, чл. 16, ал.1 и чл.23, ал.1 от Наредбата за организацията и реда за 

проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в РИОСВ Плевен; 

97. Заповед № РД 0435/13.09.2021г. – 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 и във връзка 

с направени препоръки в одитен доклад на дирекция „Вътрешен одит“ при МОСВ, изх. № 05-

08-536/10.05.2021г., с цел подобряване организацията на работата в Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Плевен – въвеждането на „Процедура за извършване на регистрация 

и издаване на регистрационен документ за дейности с отпадъци“ – вариант № 6; 

98. Заповед № РД 0437/13.09.2021г. – на основание чл. 116, ал.2, т.1 и т. 2 от Закона за 

управление на отпадъците и във връзка с писмо, изх. № 05-08-2889 от 24.08.2021г. и Заповед 

№ РД-625/16.06.2021г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване 

организацията на работата в РИОСВ Плевен – оправомощаване на длъжностни лица по чл. 116 

и чл. 124, ал.1 от Закона за управление на отпадъците; 

99. Заповед № РД 0438/14.09.2021г.  – на основание чл. 6, ал.1, т.5 и т. 18 от Правилника за 

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

с писмо с изх. № 05-08-2889 от 24.08.2021г. и Заповед № РД-625/16.06.2021г. на Министъра на 

околната среда и водите, с цел подобряване организацията на работата в Регионална 

инспекция по околната среда и водите – Плевен – въвеждане на „Процедура за реда и начина 

на извършване на контрол от експерти РИОСВ Плевен, на трансгранични превози на 

отпадъци“ – Вариант 2; 

100. Заповед № РД 0439/14.09.2021г. – 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 изпълнение на дадени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща 

цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат, с изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г. на Министерството на околната среда и водите (вх. № 3171/1/27.08.2021г. на 

РИОСВ Плевен) и Заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директор РИОСВ Плевен по т. 4 от 

същата заповед – утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване 

на проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в 

РИОСВ Плевен – вариант 2; 

101. Заповед № РД 0441/15.09.2021г. – 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 за 2021г. – изменение на заповед № РД 0420/08.09.2021г.; 

102.  Заповед № РД 0442/16.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 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 2021г. и Заповед 

№ РД -0245/26.04.2021г. на директора на РИОСВ Плевен – определям екип от експерти за 

осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение за преценяване на 



необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 34 ПР/2019г. на ИП „Преустройство на 

съществуващ цех за гъби в цех за месопреработка“, гр. Троян; 

103.  Заповед № РД 0448/16.09.2021г. – 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. 35, ал.1, т.1 и т. 3 и ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и чл. 2, ал.1, т. 3 от Вътрешните правила за 

организацията и реда за извършване на проверки на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ – 

утвърдени образци на Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ и Декларация по чл. 35, 

ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ; 

104. Заповед № РД 0449/16.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ – определяне на длъжностно лице за поддържане на 

Регистър за жалби и сигнали; 

105.  Заповед № РД 0450/16.09.2021г. – 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. 35, ал.1 

от ЗПКОНПИ и във връзка с чл. 3, ал.1 и ал.4 – ал.8 от Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси; 

106.  Заповед № РД 0451/20.09.2021г. – 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 изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, 

обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат, с изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г. на МОСВ  ( вх. № 3171(1)/27.08.2021г. на РИОСВ Плевен) и Заповед № РД 

0395/31.08.2021г. на директор РИОСВ Плевен по т. 3 от същата Заповед – спазване на 

изискванията по чл. 11, ал. 2 от Закона за държавния служител; 

107.  Заповед № РД 0453/20.09.2021г. – 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 2021г. 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 1-1/2017г. , с възложител „Биг Чикън – Василеви“ ЕООД; 

108.  Заповед № РД 0454/21.09.2021г. – 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 и във връзка 

с направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при МОСВ, изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – отмяна на 

въведени процедури със Заповед № РД 0602/30.12.2011г.; 

109. Заповед № РД 0455/21.09.2021г. – 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 

необходимостта от предявяване и подписване на съставени и невръчени АУАН – и по спрени 

административно – наказателни производства в РИОСВ Плевен; 

110.  Заповед № РД 0456/21.09.2021г. - 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 

необходимостта от предявяване и подписване на съставени и невръчени АУАН – и по спрени 

административно – наказателни производства в РИОСВ Плевен; 

111. Заповед № РД 0457/21.09.2021г. – 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 и във връзка 

с направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при Министерството на околната среда 

и водите, изх. № 05-08-1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в 

РИОСВ Плевен – въвеждане на „Процедура за издаване на Решение по чл. 6, ал.4 от Наредба 

№ 7/21.10.2003г. за освобождаване от задължението за спазване на нормите на общите емисии 

(НОЕ)  от Наредбата и определяне на индивидуална НОЕ на летливи органични съединения 

(ЛОС)“ – вариант № 2; 

112. Заповед № РД 0458/21.09.2021г. – 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 и във връзка 



с направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при Министерството на околната среда 

и водите, изх. № 05-08-1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в 

РИОСВ Плевен – въвеждане на „Процедура за издаване на Решение на План за управление на 

разтворителите (ПУР) – вариант № 2; 

113. Заповед № РД 0459/21.09.2021г. – 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 и във връзка 

с направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при Министерството на околната среда 

и водите, изх. № 05-08-1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в 

РИОСВ Плевен – въвеждане на „Процедура за издаване на Решение по чл. 9а, ал.11 от Закона 

за чистотата на атмосферния въздух за освобождаване от задължението за спазване на 

нормите за неорганизирани емисии (ННЕ), определени в Наредба № 7/21.10.2003г. и 

определяне на индивидуални ННЕ на летливи органични съединения (ЛОС)] 

114.  Заповед № РД 0460/21.09.2021г. - 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 

необходимостта от предявяване и подписване на съставени и невръчени АУАН – и по спрени 

административно – наказателни производства в РИОСВ Плевен; 

115. Заповед № РД 0461/21.09.2021г. - 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 

необходимостта от предявяване и подписване на съставени и невръчени АУАН – и по спрени 

административно – наказателни производства в РИОСВ Плевен; 

116.  Заповед № РД 0462/21.09.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. 

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

ЕООД, обект: млекопреработвателно предприятие с. Старо село, община Троя, област Ловеч; 

117. Заповед № РД 0466/24.09.2021г. - 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. 117, 

т.4 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с чл. 113, ал.1 и ал.3 от ЗБР и т.5 от 

заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените 

препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и 

структура на РИОСВ Плевен за 2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – регистър на 

защитените дървета на територията на РИОСВ Плевен; 

118. Заповед № РД 0467/24.09.2021г. - 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 чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от Закона за защита на животните  и  т. 4 от заповед № РД 

0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в 

Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на 

РИОСВ Плевен за 2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура за 

регистрация и издаване на регистрационни карти за екземпляри от диви животни по чл. 22, 

ал.1 и чл. 22а от Закона за защита на животните – вариант 1; 

119. Заповед № РД 0468/24.09.2021г. - 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 чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие  и  т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. на 

директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена 

комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ Плевен за 

2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – Процедура по издаване на Решение за 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, по Глава втора от Наредба за ОС – вариант 

2; 

120.  Заповед № РД 0469/24.09.2021г. - 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 чл. 14, ал. 4 от Закона за защитените територии  и  т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. на 

директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена 

комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ Плевен за 



2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура за съгласуване заграждането на 

площи за изграждане на бази за развъждане на дивеч в защитени територии (без резервати и 

национални паркове), непопадащи в границите на защитени зони по реда на чл. 14, ал.4 от 

Закона за защитените територии – вариант 2; 

121. Заповед № РД 0470/24.09.2021г. - 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 чл. 31, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните растения  и  т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. 

на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в Доклад за 

извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ 

Плевен за 2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура за регистрация на 

книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки по чл. 31 и чл.31а от закона 

за лечебните растения – вариант 2; 

122. Заповед № РД 0471/24.09.2021г. - 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 чл. 102а от Закона за биологичното разнообразие и  т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. 

на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в Доклад за 

извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ 

Плевен за 2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура за маркиране или 

етикетиране на екземпляри от видове животни и растения, включени в приложения А и В на 

Регламент 338/97 за опазване на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 

търговията с тях (Регламент № 338/97) – вариант 2; 

123. Заповед № РД 0472/24.09.2021г. - 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 чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и  т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. на 

директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена 

комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ Плевен за 

2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура по оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти  инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба ОС – вариант 3; 

124. Заповед № РД 0473/24.09.2021г. - 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 чл.90 и чл.91 от Закона за биологичното разнообразие и  т. 4 от заповед № РД 

0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в 

Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на 

РИОСВ Плевен за 2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – Процедура за 

регистрация и издаване на регистрационни карти на екземпляри от видове по чл. 90, ал.1 от 

Закона за биологичното разнообразие; 

125. Заповед № РД 0474/24.09.2021г. - 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 §7 от Закона за защитените територии и  т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директора 

на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена 

комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ Плевен за 

2020г., изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура за съгласуване на дейности в 

защитени територии по реда на § 7 от закона за защитените територии вариант 2; 

126. Заповед № РД 0475/24.09.2021г. - 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 чл. 10 от ЗБР и т. 4 от заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в 

изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, 

обхващаща цялостната дейност и структура на РИОСВ Плевен за 2020г. , изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г. на МОСВ – процедура за разпределение количества билки от лечебни 

растения под специален режим на опазване и ползване въз основа на Заповед № РД -

88/16.02.2001г. на МОСВ; 

127. Заповед № РД 0476/24.09.2021г. – 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. 117, т. 

4 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с чл. 18 от ЗБР и т. 5 от заповед № РД 



0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в 

Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на 

РИОСВ Плевен за 2020г. , изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – Регистър на обявените 

защитени зони на територията на РИОСВ Плевен;  

128. Заповед № РД 0477/24.09.2021г. – 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. 117, т. 

4 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с чл. 95 от ЗБР и т. 5 от заповед № РД 

0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направените препоръки в 

Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура на 

РИОСВ Плевен за 2020г. , изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – Регистър на 

екземплярите по чл. 90 от ЗБР, чиито собственици имат постоянен адрес/седалище на 

територията на РИОСВ Плевен; 

129. Заповед № РД 0478/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т. и т. 5 от Правилника за 

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

т. 7 от Заповед № РД -0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващащ цялостната 

дейност и структура на РИОСВ Плевен за 2020г. – определяне на длъжностни лица за водене 

на актовата книга; 

130. Заповед № РД 0479/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т. и т. 5 от Правилника за 

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

т. 5 от Заповед № РД -0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващащ цялостната 

дейност и структура на РИОСВ Плевен за 2020г. – определяне на длъжностни лица за 

поддържане на Регистър ЗДОИ; 

131. Заповед № РД 0480/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т. и т. 5 от Правилника за 

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

т. 5 от Заповед № РД -0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващащ цялостната 

дейност и структура на РИОСВ Плевен за 2020г. – определяне на длъжностни лица да 

поддържат регистър на наложените санкции по чл. 69 от ЗООС; 

132. Заповед № РД 0481/24.09.2021г. - 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 направени 

препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и 

структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при Министерството на околната среда и водите, 

изх. № 05-08-1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в РИОСВ 

Плевен – определяне на длъжностно лице, което да попълва и актуализира информация в 

публичния електронен регистър при ИАОС, с данни за предприятия и/или съоръжения с висок 

или с нисък рисков потенциал в териториалния обхват на РИОСВ Плевен; 

133. Заповед № РД 0482/24.09.2021г. - 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. 9г от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и направени препоръки в Доклад за 

извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ 

Плевен, на Инспекторат при Министерството на околната среда и водите, изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – 

определяне на длъжностно лице, отговорно за вписване и актуализиране на информация в 

Публичния електронен регистър при ИАОС за средните горивни инсталации (СГИ); 

134. Заповед № РД 0483/24.09.2021г. - 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. 117, т. 

4 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 30л от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ) и направени препоръки в Доклад за извършена комплексна 

проверка, обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при 

Министерството на околната среда и водите, изх. № 05-08-1288/27.08.2021г., с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице, 

отговорно за вписване и актуализиране на информация в публичния електронен регистър при 

ИАОС за инсталации по чл. 30л от ЗЧАВ; 



135. Заповед № РД 0484/24.09.2021г. - 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 и във връзка 

с направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при МОСВ, изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – процедура 

за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци – вариант 6; 

136. Заповед № РД 0485/24.09.2021г. – 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 и във връзка 

с направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат при МОСВ, изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – процедура 

за издаване на становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени по 

реда на Закона за почвите – вариант 2; 

137. Заповед № РД 0486/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т. 5 и т. 18 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с направени препоръки в Доклад за 

извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ 

Плевен, на Инспекторат при Министерството на околната среда и водите, изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г., с цел подобряване организацията на работата в Регионална инспекция по 

околната среда и водите – процедура за прекратяване действието на регистрация, в т. ч. на 

регистрационен документ за извършване на дейности по третиране / събиране и 

транспортиране на отпадъци – Вариант 6; 

138. Заповед № РД 0487/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ, във връзка с т. 5 от Заповед № РД-395/31.08.2021г. на 

директор РИОСВ Плевен в изпълнение на направени препоръки в Доклад за извършена 

комплексна проверка, обхващащ цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен за  2020г., 

изх. № 05-08-1288/27.08.2021г. на МОСВ – отговорни лица, които да попълват, актуализират и 

вписват информация в публичните регистри по чл. 102 от ЗООС; 

139. Заповед № РД 0488/24.09.2021г. - 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. 4 от Заповед № РД 0395/21.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – приложима процедура за издаване на 

Решение за извършване на ОВОС – вариант 4; 

140. Заповед № РД 0489/24.09.2021г. - 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. 4 от Заповед № РД 0395/21.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – приложима процедура за издаване на 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – вариант 4; 

141. Заповед № РД 0490/24.09.2021г. - 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. 4 от Заповед № РД 0395/21.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – приложима процедура за издаване на 

Становище по ЕО – вариант 4; 

142. Заповед № РД 0491/24.09.2021г. - 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. 4 от Заповед № РД 0395/21.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – приложима процедура за издаване на 

решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО – вариант 4; 

143. Заповед № РД 0492/24.09.2021г. - 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. 4 от Заповед № РД 0395/21.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 



дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – приложима процедура по реда на Глава 

шеста от ЗООС за уведомления за планове и програми – вариант 2; 

144. Заповед № РД 0493/24.09.2021г. - 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. 4 от Заповед № РД 0395/21.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на 

направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – Процедура по Глава шеста от ЗООС; 

145. Заповед № РД 0494/24.09.2021г. – 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 съобразно 

разпоредбите на чл. 220 ал.1 от ДОПК за предоставяне от НАП е-услуга за предявяване на 

изпълнителни основания, съгласно която изпълнителното производство за принудително 

събиране на непогасени в срок публични вземания се образува въз основа на заявление на 

публичния взискател по електронен път до публичния изпълнител в НАП; 

146. Заповед № РД 0495/24.09.2021г. – 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – Процедура за заверка на отчетни книги – 

вариант 5; 

147. Заповед № РД 0498/24.09.2021г. – на основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за установяване, 

разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки; 

148. Заповед № РД 0501/24.09.2021г. - 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – Процедура за издаване на становище по 

документация от основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез 

депониране, в случаите, когато за отпадъка не се изисква изпитване за определяне на 

поведението му при излужване – вариант 3 и Процедура за издаване на становище по 

документация от основно охарактеризиране на отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез 

депониране, в случаите, когато за отпадъка се изисква изпитване за определяне на 

поведението му при излужване – Вариант 3 ; 

149. Заповед № РД 0502/24.09.2021г. – 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – Процедура за издаване на Разрешение по чл. 

8, ал. 1 от Наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ, за употреба на продукти, несъответстващи на 

нормите за съдържание на ЛОС, за целите на възстановяване и поддържане на паметници на 

културата – Вариант 2; 

150. Заповед № РД 0503/24.09.2021г. - 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – Процедура за изменение и/или допълнение 

на регистрация, в т.ч. на регистрационен документ за дейности с отпадъци“ – Вариант 6; 

151. Заповед № РД 0504/24.09.2021г. – 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – Процедура за издаване на Решение по чл. 6, 

ал. 3 от наредба № 7/21.10.2003г. за утвърждаване на схеми за намаляване на емисии (СНЕ) на 

ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители и определени 

инсталации – вариант 2; 

152. Заповед № РД 0505/24.09.2021г. - 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – процедура за реда и начина на извършване 

на контрол и контролен мониторинг на промишлен източник на шум в околната среда 0 

Вариант № 2; 



153. Заповед № РД 0506/24.09.2021г. - 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 във връзка с   

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – процедура за анализ за съответствие с 

нормативните изисквания на резултатите от проведените контролни или собствени 

измервания на показателите за шум в околната среда – Вариант №2; 

154. Заповед № РД 0507/24.09.2021г. – на основание чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на 

отпадъците, във връзка със Заповед № РД-117/05.02.2021г., изменена със Заповед № РД-

679/30.06.2021г. на Министъра на околната среда и водите и направени препоръки в Доклад за 

извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ 

Плевен, на Инспекторат при МОСВ, изх. № 05-08-1288/27.08.2021г., с цел подобряване 

организацията на работата в РИОСВ Плевен – определяне на длъжностни лица със служебен 

достъп с права на „РИОСВ Мениджър“ в Националната информационна система „Отпадъци“ 

(НИСО), поддържана от ИАОС; 

155. Заповед № РД 0508/24.09.2021г. – 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 във връзка с изпълнение на 

направените препоръки в доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен – утвърждаване на Система за финансово управление и 

контрол (СФУК) в РИОСВ Плевен – вариант 2; 

156. Заповед № РД 0509/24.09.2021г. – 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. 13, ал.3, 

т. 3 от Закона за финансово управление в публичния сектор, във връзка с изпълнение на 

направените препоръки в доклад за извършена комплексна проверка , обхващаща цялостната 

дейност и структура на РИОСВ Плевен за 2020г. – въвеждане на Вътрешни правила за 

прилагане на процедурата на система за двоен подпис- вариант 3; 

157. Заповед № РД 0510/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 от Правилника за 

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

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – отмяна на процедури по управление на 

човешките ресурси; 

158. Заповед № РД 0512/24.09.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 от Правилника за 

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

направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща цялостната 

дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. и чл. 15, ал.1, т. 1 от ЗДОИ – утвърждаване на 

Функционална характеристика на Регионална инспекция по околната среда и водите; 

159. Заповед № РД 0513/24.09.2021г. – на основание чл. 15 от ЗДОИ и във връзка с т. 5 от Заповед 

№ РД-0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в изпълнение на направени 

препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващащ цялостната дейност и 

структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – създаване на раздел „Актуална обществена 

информация“ на сайта на РИОСВ Плевен и определяне на длъжностно лице за своевременна 

актуализация на публикуваната информация в раздела; 

160.  Заповед № РД 0514/28.08.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на директора на РИОСВ Плевен – 

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

КР № 578-Н0/2019г. на оператор „Чефи 2011“ ЕООД, гр. Търговище; 

161. Заповед № РД 0515/28.09.2021г. - на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 от Правилника за 

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

с   направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща 

цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – утвърждаване на Вътрешни 

правила – механизми за наблюдение за прилагането на Етичния кодекс за поведение на 

служителите в РИОСВ Плевен и докладване на нарушенията – Вариант 2; 

162. Заповед № РД 0516/28.09.2021г. - на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.5 от Правилника за 

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

с   направени препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, обхващаща 



цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г. – утвърждаване на Вътрешни 

правила на антикорупционни процедури; 

163. Заповед № РД 0518/28.09.2021г. - на основание чл. 6, ал.1, т.1, 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 – 

актуализация на работна група по управление на риска в РИОСВ Плевен; 

164. Заповед № РД 0519/30.09.2021г. – 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 2021г. и Заповед 

№ РД-0245/ 26.04.2021г. на директора на РИОСВ Плевен – определяне на екип от експерти 

за осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение за 

преценяване на необходимостта от ОВОС № ПН 20 ПР/2017г. , с възложител „Техноком“ 

ООД; 

165. Заповед № РД 0521/30.09.2021г. – 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, с цел 

подобряване организацията на работата в направление „Управление на отпадъците и 

опазване на почвите“ при РИОСВ Плевен; 

166. Заповед № РД 0523/30.09.2021г. - 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, с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице 

за поддържане на Регистър на сключени договори на Регионална инспекция по околната 

среда и водите Плевен /актуализация/; 

167. Заповед № РД 0524/30.09.2021г. - 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, с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице 

за поддържане на Регистър на заповеди на РИОСВ Плевен /актуализация/; 

168. Заповед № РД 0525/30.09.2021г. - 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, с цел 

подобряване организацията на работата в РИОСВ Плевен – определяне на длъжностно лице 

за поддържане на Регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и 

изплащане на парични обезщетения от ДОО“ /актуализация/; 

169. Заповед № РД 0526/30.09.2021г. – на основание чл. 13, ал.3, т. 3 от закона за финансово 

управление и контрол  в публичния сектор – определяне на длъжностно лице, изпълняващо 

функциите на финансов контрольор; 

170. Заповед № РД 0527/30.09.2021г. – 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 изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, 

обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат, с изх. № 05-

08-1288/27.08.2021г. на Министерството на околната среда и водите (вх. № 3171(1) 

/27.08.2021г. на РИОСВ Плевен) и Заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директор РИОСВ 

Плевен – съдържание на правилници и процедури; 

171. Заповед № РД 0527/30.09.2021г. – 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 изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка, 

обхващаща цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен, на Инспекторат, с изх. № 05-

08-1288/27.08.2021г. на Министерството на околната среда и водите (вх. № 3171(1) 

/27.08.2021г. на РИОСВ Плевен) и Заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директор РИОСВ 

Плевен – актуализиране на правилници и процедури; 

172. Заповед № РД 0528/30.09.2021г. – 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 изпълнение на направените препоръки в Доклад за извършена комплексна проверка – 

актуализация на правила и процедури; 

 

 



 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  

от 01.10.2021г. до 31.12.2021г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН. 

 

 

173. Заповед № РД 0532/05.10.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност и Годишен план за контролната 

дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – определяне на екип от експерти за осъществяване 

на проверка на „МТМ- Транс“ ООД, гр. Априлци; 

174. Заповед № РД 0533/05.10.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на Директора на РИОСВ 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“; 

175. Заповед № РД 0533/05.10.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

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

в КР № 323-Н0/2008г. с оператор „Троямекс“ ООД; 

176. Заповед № РД 0535/05.10.2021г. - – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 

на околната среда и Годишен план за контролната дейност и Годишен план за 

контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – определяне на екип от експерти за 

осъществяване на проверка на „Универсалстрой“ ООД, площадка в с. Дълбок дол, община 

Троян; 

177. Заповед № РД 0536/05.10.2021г. – 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 

2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 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 36 ПР/2019г. за ИП „Изграждане на цех 

за дестилация на етерични масла от етерично – маслени култури-лавандула“, местността 

„Под селото“, землището на с. Чавдарци, община Ловеч; 

178.  Заповед № РД 0539/05.10.2021г. – на основание чл. 3, ал.1, във връзка с чл. 14, т. 3 от 

Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване на 

„Вътрешни правила за предварителен финансов контрол“ – Вариант 5; 

179. Заповед № РД 0538/05.10.2021г. – на основание чл. 3, ал.1, във връзка с чл. 14, т. 3 от 

Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване на 

„Процедура – управление на командировките“ – Вариант 3; 

180.  Заповед № РД 0540/06.10.2021г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

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

КР № 440-Н1/2015г. оператор „Полихим – СС“, ЕООД, гр. София; 

181.  Заповед № РД 0543/08.10.2021г. – 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, с цел 

подобряване организацията на работата в направление „Управление на отпадъците и 

опазване на почвите“ при РИОСВ Плевен – утвърждаване на индивидуални планове за 

контролната дейност на направление „УО и опазване на почвите“; 

182.  Заповед № РД 0545/08.10.2021г. – на основание чл. 13, ал.3, т. 4 от Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване на Вътрешни правила за 

информационните системи, работа в мрежа и мрежова и информационна сигурност – 

вариант 3; 

183.  Заповед № РД 0546/08.10.2021г. -  на основание чл. 6, ал.1, т. 5 и т. 18 от Правилника за 

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

връзка с т. 4 от Заповед № РД 0395/31.08.2021г. на директора на РИОСВ Плевен в 



изпълнение на направените препоръки с Доклад за извършена комплексна проверка, 

обхващащ цялостната дейност и структура в РИОСВ Плевен за 2020г., изх. № 05-08-

1288/27.08.2021г. на МОСВ – въвеждане на Процедура за реда и начина за изготвяне на 

годишни планове за контролната дейност и отчети за дейността на РИОСВ Плевен – 

вариант № 3; 

184.  Заповед № РД 0547/08.10.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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 № 500-Н0/2014г., актуализирано с Решение 

№ 500-Н0-И0-А1/2020г. с оператор община Никопол; 

185.  Заповед № РД 0549/08.10.2021г. – 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 чл. 36а от Закона за обществените поръчки – утвърждаване на Вътрешни правила 

за поддържане на профил на купувача на Регионална инспекция по околната среда и 

водите Плевен – Вариант 2; 

186.  Заповед № РД 0550/08.10.2021г. – 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 чл. 4 от Вътрешните правила за поддържане на профил на купувача на РИОСВ 

Плевен – определяне на длъжностно лице, отговорно за поддържане на профил на 

купувача на РИОСВ Плевен, в качеството й на възложител на обществени поръчки; 

187. Заповед № РД 0567/19.10.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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-Н0/2020 на оператор „Осъм“ АД; 

188. Заповед № РД 0567/19.10.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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 № 439-Н0/2012г. на оператор „Автореалтех“ 

ЕООД; 

189.  Заповед № РД 0571/20.10.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност и Годишен план за контролната 

дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – определяне на екип от експерти за осъществяване 

на проверка на ЕТ „Боги- Богдан Тинков-Емил Тинков“, гр. Плевен; 

190.  Заповед № РД 0572/22.10.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

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

компонентите и факторите на околната среда в предприятие за производство на вино на 

„Винал“ АД, гр. Ловеч; 

191.  Заповед № РД 0574/22.10.2021г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и във връзка с постъпил на „зелен телефон“ в Министерството на околната 

среда и водите сигнал, заведен в РИОСВ Плевен с вх. № ОИК-3-98/20.10.2021г. за 

замърсяване на околната среда – замърсяване на въздуха от комините, изгаряне на 

пластмаси и заустване на отпадъчни води без пречистване в р. Осъм, от дейността на 

„Велде България“ АД в гр. Троян; 

192.  Заповед № РД 0583/29.10.2021г. – 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, годишния план за 

контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2021г. и Заповед № РД-0245/26.04.2021г. 

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 

извършване на ОВОС № ПН 36 ПР/2020г., издадено от РИОСВ Плевен за ИП „Допълване 

на дейности с отпадъци в ПИ с идентификатор 03366.601.1217 гр. Белене, с възложител 

„Майкромет“ ООД; 

193.  Заповед № РД 0584/29.10.2021г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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. на оператор „СПХ Инвест“ 

АД, гр. Славяново; 

194.  Заповед № РД 0585/29.10.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

определяне на екип от експерти за извършване на проверка на площадка на „КАМ“ ООД в 

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

195.  Заповед № РД 0587/01.11.2021г. – на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за 

администрацията, чл. 6, ал.1, т.5 от Правилника за устройството и дейността на 

регионалните инспекции по околната среда и водите и Заповед № РД-01-856 от 

19.10.2021г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на Министъра на 

здравеопазването; 

196.  Заповед № РД 0588/01.11.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.5, чл.6, ал.2 от 

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

водите, доклади на заместник министър на околната среда и водите с изх. № 05-08-

3139/20.09.2018г. и изх. № 99-00-4143/03.07.2018г. на МОСВ – упълномощаване на 

длъжностни лица при отсъствие по обективни причини на директор РИОСВ Плевен; 

197.  Заповед № РД 0598/05.11.2021г.  - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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., актуализирано с Решение 

№ 304-Н0-И0-А2/2021г., оператор община Плевен; 

198. Заповед № РД 0599/05.11.2021г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и заповед № РД 0341/18.06.2021г. 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 127-Н2/2020г., оператор Рубин Трейдинг; 

199.  Заповед № РД 0605/15.11.2021г. -  на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 

на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. 

– определяне на екип от експерти за извършване на проверка на  „Метаком СЛЗ Инвест“; 

200. Заповед № РД 0606/15.11.2021г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 

околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2021г. – 

определяне на екип от експерти за извършване на проверка на Топливо Инвест“ ЕООД; 

201.  Заповед № РД 0627/01.12.2021г. – 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 и с 

цел подобряване организацията на работата на РИОСВ Плевен – утвърждаване на 

вътрешни правила за работа с жалби и сигнали за нарушаване на екологичното 

законодателство, постъпили в РИОСВ Плевен – вариант № 8; 

 

202.  Заповед № РД 0631/03.12.2021г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и Заповед № РД 0341/18.06.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен – 

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

в КР № 127-Н2/2020г. на оператор „Рубин Трейдинг“ ЕАД; 

203.  Заповед № РД 0633/03.12.2021г. – ПАМ на община Луковит за предприемане на 

действия по ограничаване и предотвратяване паркирането на МПС в границите на ПИ № 

36511.17.39, землище на с. Карлуково, с цел ползване на посочения имот по начинът му на 

трайно ползване – „Пасище“ ; 

204.  Заповед № РД 0634/03.12.2021г. – на основание чл. 6, т.1 и т. 3 от Правилника за 

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

заповед № РД – 569/01.06.2021г. на Министъра на околната среда – утвърждаване на 

Указания за действия на РИОСВ – Плевен при възникване аварийни ситуации, свързани 

със замърсяване на компонентите на околната среда – Вариант 4; 

205.  Заповед № РД 0644/07.12.2021г. – на основание чл. 6, ал.1, т. 1 и т. 5 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ , т.1.1.4. от Процедура за реда и начина за 

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



ОИК-3-111 от 24.11.2021г. и ОИК -3-111 (1) от 02.12.2021г. – извънредна проверка на 

обект, намиращ се в с. Радишево, ул. Прилеп 13, община Плевен; 

206.  Заповед № РД 0659/08.12.2021г. – 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. № 6735/29.11.2021г. от община Априлци – 

намаляване на дължимите отчисления по чл. 20, ал.1, т. 1, буква „к“ 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, от община Априлци, област Ловеч 

с 50 на сто за отчетната 2022г.; 

207.  Заповед № РД 0660/08.12.2021г. – 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. № 6671/24.11.2021г. и вх. № 6671(1)/26.11.2021г. 

от община Никопол – намаляване на дължимите отчисления по чл. 20, ал.1, т. 1, буква „к“ 

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, от община 

Никопол, област Плевен с 50 на сто за отчетната 2022г.; 

208. Заповед № РД 0661/08.12.2021г. – 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. № 6656/24.11.2021г. и вх. № 6656(1)/25.11.2021г. 

от община Белене – намаляване на дължимите отчисления по чл. 20, ал.1, т. 1, буква „к“ 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, от община Белене, 

област Ловеч с 50 на сто за отчетната 2022г.; 

209. Заповед № РД 0662/08.12.2021г. - 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. № 6676/25.11.2021г. от община Левски – 

намаляване на дължимите отчисления по чл. 20, ал.1, т. 1, буква „к“ 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, от община Левски, област Плевен с 

50 на сто за отчетната 2022г.; 

210. Заповед № РД 0663/08.12.2021г. - 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. № 6692/26.11.2021г. от община Троян – 

намаляване на дължимите отчисления по чл. 20, ал.1, т. 1, буква „к“ 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, от община Троян, област Ловеч с 

50 на сто за отчетната 2022г.; 


