РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
Списък на административните актове издадени от директора на
РИОСВ - Стара Загора за периода 01.01. - 31.03.2019 г.
Заповед №РД-08-1/03.01.2019 г. за определяне на срокове и експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да предоставят публичен достъп чрез публикуване на интернет страницата и таблото за
съобщения на РИОСВ – Стара Загора на постановените решения за преценка необходимостта от
извършване на ОВОС, решения за преценка необходимостта от извършване на ЕО и становища по
ЕО.
Заповед №РД-08-2/03.01.2019 г. за определяне на срокове и експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да предоставят публичен достъп чрез публикуване на интернет страницата и таблото за
съобщения на РИОСВ – Стара Загора на постановените решения по ОС.
Заповед №РД-08-4/07.01.2019 г. за насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет към
РИОСВ – Стара Загора, който да разгледа Доклад за Екологична оценка на Общ Устройствен план
на Община Раднево.
Заповед №РД-08-5/07.01.2019 г. за определяне на служителите на РИОСВ – Стара Загора за
членове на Общинските експертни съвети по устройство на територията.
Заповед №РД-08-6/07.01.2019 г. за определяне на състава на постоянния Експертен екологичен
съвет към РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-13/22.01.2019 г. за утвърждаване на списъка с категориите информация,
подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-25/11.02.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително № 14-Н1/2016 на „Панхим” ООД, град Стара Загора.
Заповед №РД-08-27/12.02.2019 г. за определяне на служител, който да публикува набор от данни в
отворен формат в профила на РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-28/14.02.2019 г. за определяне на екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора,
който да извърши комплексна контролна проверка на „Макс” ООД, град Стара Загора за спазване
и прилагане на екологичното законодателство.
Заповед №РД-08-29/14.02.2019 г. за определяне на екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора,
който да извърши комплексна контролна проверка на „Макс” ООД, град Стара Загора – втора
площадка за спазване и прилагане на екологичното законодателство.
Заповед №РД-08-30/14.02.2019 г. за определяне на екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора,
който да извърши комплексна контролна проверка на „Димес 2000” ООД, село Хан Аспарухово,
община Стара Загора за спазване и прилагане на екологичното законодателство.
Заповед №РД-08-31/14.02.2019 г. за определяне на екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора,
който да извърши комплексна контролна проверка на „Ембул инвестмънт” АД, град Стара Загора
за спазване и прилагане на екологичното законодателство.

Заповед №РД-08-33/15.02.2019 г. за приемане на План за обучение на служителите и определяне
на служител, изпълняващ вътрешен контрол по прилагането на ЗМИП и ППЗМИП.
Заповед №РД-08-34/18.02.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №133-Н1/2014 г. на ”Прогрес” АД, град Стара Загора.
Заповед №РД-08-36/20.02.2019 г. за назначаване на комисия, която да извърши разпределението
на количествата билки от лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и
ползване, на територията на област Стара Загора, съгласно Заповед №РД-88/30.01.2019 г. на
министъра на околната среда и водите.
Заповед №РД-08-37/19.02.2019 г. за назначаване на комисия, която да извърши разпределението
на количествата билки от лечебни растения на територията на област Сливен, съгласно Заповед
№РД-88/30.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед №РД-08-39/25.02.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №110/2006г., актуализирано с Решение № 110-Н0-И0А5/2017 г. на ”Арсенал” АД, завод 3, град Казанлък.
Заповед №РД-08-46/05.03.2019 г. за утвърждаване на допустимите количества билки в килограм
сухо тегло, добивани от естествените им находища и поставени под специален режим на опазване
и ползване през 2019 г., след проведени комисии с представители на РДГ, ДГС и общини и
билкозаготвители, за разпределянето им между заявилите участие физически и юридически лица
на територията на области Стара Загора и Сливен.
Заповед №РД-08-48/11.03.2019 г. за определяне на екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора,
който да извърши комплексна контролна проверка на „Роси” ЕООД, град Стара Загора за спазване
и прилагане на екологичното законодателство.
Заповед №РД-08-49/12.03.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №427-Н0/2012 г., актуализирано с Решение № 427-Н0-И0А1/2018 г. на ЕТ „Градус-Иван Ангелов 55” град Стара Загора.
Заповед №РД-08-50/13.03.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №52/2005г., актуализирано с Решение № 52-Н0-И0А3/2017 г. на ”КонтурГлобал Марица изток 3” АД, село Медникарово, община Гълъбово.
Заповед №РД-08-51/15.03.2019 г. за извършване на проверка в Резерват „Горна Топчия“ от
служители на РИОСВ – Стара Загора през почивни дни.
Заповед №РД-08-58/20.03.2019 г. за сформиране на гасаческа група от длъжностни лица на
РИОСВ – Стара Загора през пожароопасния сезон - 01.04.2019 г. - 31.10.2019 г., определен със
Заповед №РД-180/11.03.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед №РД-08-61/22.03.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №27/2005 г., актуализирано с Решение № 27-Н0-И0А3/2014 г. на ТЕЦ„Ей и Ес – 3 С Марица изток1“ ЕООД, град Гълъбово.
Заповед №РД-08-63/29.03.2019 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително №342-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 342-Н0-И0А1-ТГ1/2018 г. на „Свиком” ЕООД, град Сливен.
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Разпореждане №РД-08-22/08.02.2019 г. за предоставяне на Природонаучния музей град София
мъртъв екземпляр от вида Плешив ибис, постъпил в Спасителния център за диви животни.
Разпореждане №РД-08-59/22.03.2019 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за диви
животни на 5 екземпляра от вида Обикновен мишелов, маркирани с микрочипове, и
предоставянето им на Зоопарк, град Габрово, поради настъпили трайни увреждания и
неспособност до живеят в естествена среда.
Разпореждане №РД-08-60/22.03.2019 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за диви
животни на екземпляр от вида Розов пеликан, маркиран с микрочип, и предоставянето му на
Зоопарк, град София, поради настъпили трайни увреждания и неспособност до живеят в
естествена среда.
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