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РИОСВ - Стара Загора за периода 01.10. - 31.12.2021 г. 

 

 

Заповед № РД-08-180/01.10.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Металик” АД, гр. Стара Загора, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опасни химични вещества”. 

 

Заповед № РД-08-181/05.10.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3” ЕАД с. 

Медникарово, общ. Гълъбово за изпълнение на условията от КР № 52/2005 г., 

актуализирано с Решение №52-Н0-И0-А4/2021 г. 

 

Заповед № ОПОС-182/05.10.2021 г. за назначаване на комисия, която да извърши оглед на 

място, а именно на границата на ПР „Балабана“ в землището на гр. Елхово, обл. Ямбол и на 

границата на ПР „Долна Топчия“ в землището на гр. Елхово, обл. Ямбол, на местата 

определени за монтаж на бариерите.  

 

Заповед № РД-13-183/06.10.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос“ – склад № 16 за съхранение на боеприпаси, 

взривни вещества и пиротехнически изделия“, находяща се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-13-184/06.10.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос“ – склад № 22 за съхранение на боеприпаси, 

взривни вещества и пиротехнически изделия“, находяща се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-13-185/06.10.2021 г. за определяне на Теодор Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Разширение на складова база „Каракос“ – склад № 13 за съхранение на 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“, находяща се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-13-186/06.10.2021 г. за определяне на Теодор Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Разширение на складова база „Каракос“ – склад № 25 за съхранение на 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“, находяща се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-13-187/06.10.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Реконструкция и разширение на канализационна и водопроводна 

мрежа на квартал „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно“ I етап. 

 



Заповед № РД-13-188/11.10.2021 г. за упълномощаване на Лина Петкова, главен експерт в 

направление УООП при РИОСВ-Стара Загора да вземе участие в работата на комисия по 

чл. 20 от Наредба № 26 за изпълнение на обект: „СМР за техническа рекултивация на 

общинско депо за неопасни (инертни, строителни) отпадъци в местност „Голяма Варовита, 

землище с. Шейново, общ. Казанлък“. 

 

Заповед № РД-13-190/12.10.2021 г. за упълномощаване на Павлина Русева, главен експерт в 

направление УООП при РИОСВ-Стара Загора да вземе участие в работата на комисия със 

задача да приеме етап „Техническа рекултивация на общинско депо за неопасни – битови и 

строителни отпадъци“, находящо се в гр. Гълъбово. 

 

Заповед № РД-08-191/12.10.2021 г. за назначаване на комисия, която да извърши 

инвентаризация на активите на РИОСВ-Стара Загора. 

 

Заповед № РД-13-192/18.10.2021 г. за упълномощаване на инж. Галина Петрова, главен 

експерт в дирекция КОС, да вземе участие в работата на Държавната приемателна комисия 

за строеж: „Изграждане на защитни помещения за дозиращи инсталации №1 и №2 в ТЕЦ 

„КонтурГлобал Марица Изток 3” АД”, находящ се в землището на с. Медникарово, община 

Гълъбово, област Стара Загора. 

 

Заповед № РД-13-193/18.10.2021 г. за упълномощаване на Мария Чатова, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Газификация на гр. Стара Загора – изграждане на разпределителни 

газопроводни отклонения и съоръжения за консуматори по опис”. 

 

Заповед № РД-08-194/20.10.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в ТЕЦ „Ей И ЕС – 3С Марица Изток 1” ЕООД, за 

изпълнение на условията от КР № 27/2005 г., актуализирано с Решение №27-Н0-И0-

А4/2021 г. 

 

Заповед № РД-08-195/20.10.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Ейнджълс Естейт” АД, с. Баня, общ. Нова Загора, относно 

спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти “Отпадъците“ и 

„Води”. 

 

Заповед № РД-13-197/20.10.2021 г. за определяне на Милена Пенева, гл. експерт в дирекция 

ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж Складова база 

„Каракос“ – склад № 17 за съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия със ЗП и РЗП 773,30 кв. м. и площадков противопожарен 

водопровод с тръби ПЕВПП Ф110 РН 16 с обща дължина на трасето 1395 м. за складове 

№№ 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 25“, находящ се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-13-198/25.10.2021 г. за определяне на Милена Пенева, гл. експерт в дирекция 

ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж Складова база 

„Каракос“ – склад № 18 за съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия със ЗП и РЗП 773,30 кв. м. в имот находящ се в гр. Мъглиж. 

 

Разпореждане № РД-08-199/26.10.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център 

за диви животни, гр. Стара Загора на 2 екземпляра от вида Обикновен мишелов (Buteo 

buteo) маркирани с микрочипове и 1 екземпляр от вида Горска улулица (Strix aluco), 

маркирана с микрочип и предоставянето им на Зоопарк - Габрово, град Габрово. 

 



Разпореждане № РД-08-200/26.10.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център 

за диви животни, гр. Стара Загора на 5 екземпляра от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

маркирани с микрочипове и предоставянето им на Зоопарк – Добрич, град Добрич. 

 

Заповед № РД-08-201/26.10.2021 г. за определяне на екип от експерти, който да определи 

обхвата на проверките въз основа на ДППГА на ПСНРП и одобрения с решение ДБ на 

ПСВРП, да свикат комисия по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС на подготвителна среща и в случаите 

по чл. 157а, ал.4, т.2 от ЗООС да запознават членовете на комисията с получените жалби 

или сигнали и да определят обхвата на проверката в тази връзка. 

 

Заповед № РД-08-202/27.10.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕAД, за изпълнение на 

условията от КР № 50/2005 г., актуализирано с Решение №50-Н0-И0-А6/2020 г. 

 

Заповед № РД-13-203/29.10.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка по постъпил сигнал на „зелен телефон“. 

 

Заповед № РД-13-204/01.11.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Преустройство, реконструкция и допълващо застрояване на 

балнеохотел и преустройство на съществуващ трафопост за собствени нужди“, гр. Павел 

баня. 

 

Заповед № РД-08-205/02.11.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в „Репродуктор по свиневъдство” AД, за изпълнение на 

условията от КР № 23-Н0/2008 г., актуализирано с Решение №230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г. 

 

Заповед № РД-13-206/08.11.2021 г. за упълномощаване на Марияна Маркова, главен 

експерт в дирекция КОС, да вземе участие в работата на Държавната приемателна комисия 

за строеж: „Коритото на Стара река“ гр. Казанлък. 

 

Заповед № РД-08-208/15.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „ПЕТГРУП-ГЪЛЪБОВО” ЕООД, гр. Хасково на площадка гр. 

Стара Загора, относно спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти 

“Управление на отпадъците“ и „ОЧАВВФФ”. 

 

Разпореждане № РД-08-209/17.11.2021 г. за предоставяне на природонаучен музей в гр. 

Панагюрище, с цел попълване на колекцията им, следните екземпляри: 1 бр. Бухал, 1 бр. 

Орел змияр, 1 бр. Сокол скитник, 1 бр. Папуняк и 1 бр. Беловрата мухоловка. 

 

Заповед № РД-08-210/17.11.2021 г. за насрочване на заседание на Експертен екологичен 

съвет при РИОСВ-Стара Загора. 

 

Заповед № РД-08-211/17.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Нанюк интернешънъл” ООД, гр. Стара Загора на 

„Предприятие за преработка на птиче и свинско месо“, с. Коларово, общ. Раднево, относно 

спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на 

отпадъците“ и „Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-08-212/19.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ” ЕООД, гр. Ямбол, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„ОЧАВВФФ”. 

 



Заповед № РД-13-213/22.11.2021 г. за упълномощаване на Ася Илинова, главен експерт в 

направление БРЗТТ, дирекция „Превантивна дейност” да вземе участие в работата на 

Държавна приемателна комисия за строеж: „Външно ел. захранване на приемно-

предавателна станция № 6099 на „Теленор България“ ЕАД, разположена в с. Богомилово, 

общ. Стара Загора. 

 

Заповед № РД-08-214/22.11.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в „Лора-2004” ЕООД, гр. Стара Загора за изпълнение на 

условията от КР № 521-Н0/2017 г., актуализирано с Решение № 521-Н0-И0-А1/2018 г. 

 

Заповед № РД-13-215/22.11.2021 г. за упълномощаване на инж. Динка Тодорова, главен 

експерт в дирекция КОС при РИОСВ-Стара Загора да вземе участие в работата на 

Държавна приемателна комисия за строеж: „Реконструкция на компресорна станция 

„Лозенец“ с изграждане на два нови газотурбокомпресорни агрегати“, находящ се в м. 

Дрянова кория, с. Лозенец, общ. Стралджа, обл Ямбол. 

 

Заповед № РД-13-216/22.11.2021 г. за упълномощаване на инж. Мария Славова, старши 

експерт в дирекция КОС при РИОСВ-Стара Загора да вземе участие в работата на 

Държавна приемателна комисия за строеж: „Закриване на съществуващо сметище за ТБО 

на община Раднево“, находящ се в гр. Раднево, общ. Раднево. 

 

Заповед № РД-08-217/23.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „ЗКУ” АД, с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, относно 

спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на 

отпадъците“ и „Опасни химични вещества”. 

 

Заповед № РД-08-218/23.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Кастамону България” АД, за изпълнение на условията от 

Комплексно разрешително № 525-Н0/2016 г., актуализирано с Решение № 525-Н0-И0-

А2/2020 г. 

 

Заповед № РД-13-219/25.11.2021 г. за упълномощаване на Теодор Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Рехабилитация на ВЕЦ Стара Загора” - етапно, находяща се в гр. Стара 

Загора.  

 

Заповед № РД-13-220/26.11.2021 г. за упълномощаване на Христо Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Разширяване на силозно стопанство” - в гр. Елхово, обл. Ямбол. 

 

Заповед № РД-08-221/30.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Дерони Стара Загора” ООД, м. Мечи кладенец, на Консервна 

фабрика „Дерони“ гр. Стара Загора, относно спазвали се екологичното законодателство по 

фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и „Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-08-222/30.11.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Конекс Тива” АД, с. Оризово, общ. Братя Даскалови на 

Консервна фабрика, относно спазвали се екологичното законодателство по фактори и 

компоненти “Управление на отпадъците“ и „Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-13-224/01.12.2021 г. за упълномощаване на Лина Петкова, главен експерт в 

дирекция КОС при РИОСВ-Стара Загора да вземе участие в работата на Държавната 

приемателна комисия за строеж: „Закриване на съществуващо общинско сметище на 

територията на гр. Гурково”. 



Заповед № РД-13-225/01.12.2021 г. за упълномощаване на Лина Петкова, главен експерт в 

дирекция КОС при РИОСВ-Стара Загора да вземе участие в работата на Държавната 

приемателна комисия за строеж: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови 

отпадъци на Община Стара Загора”. 

 

Заповед № РД-08-226/01.12.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-218/23.11.2021 г. в 

частта на състава на експертите, които да осъществят проверката. 

 

Заповед № РД-08-227/01.12.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените 

места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа с оператор община 

Ямбол, за изпълнение на условията от КР № 225-Н1/2020 г. 

 

Заповед № РД-08-228/01.12.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в „Е. Миролио” ЕАД, пл. гр. Ямбол за изпълнение на 

условията от КР № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г. 

 

Заповед № РД-13-229/03.12.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Външно газопроводно отклонение от т. 105 до ГРИТ с дължина на 

трасето 3,91 м. и вътрешно отопление на цех 1/410 „Цех за механична обработка на 

детайли” представляващ сграда по КККР на гр. Казанлък”.  

 

Заповед № РД-13-230/03.12.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Външно газопроводно отклонение от т. К13-алея до ГРИТ с дължина 

20 м. и вътрешно отопление на цех 1/243 представляващ сграда по КККР на гр. Казанлък”.  

 

Заповед № РД-08-232/07.12.2021 г. за намаляване размера на дължимите от Община 

Казанлък през 2022 г. отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците с 50 %. 

 

Заповед № РД-08-235/09.12.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „МАКС” ООД, гр. Стара Загора, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-13-237/13.12.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Навес и изграждане на фундамент за монтаж на машини, находящ се 

по КК на с. Хрищени”.  

 

Заповед № РД-08-238/13.12.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Бъдещност” АД, гр. Стара Загора, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-08-239/14.12.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Кнауф България” ЕООД, гр. София, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-08-240/14.12.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Индустриал Сълюшънс България” ЕООД, с. Ковачево, общ. 



Раднево, относно спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти 

“Управление на отпадъците“ и „Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-08-241/14.12.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Бисер Олива” АД, гр. Стара Загора, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опазване на водите”. 

 

Заповед № РД-08-242/15.12.2021 г. за прекратяване престоя в Спасителен център за диви 

животни, гр. Стара Загора на екземпляри и транспортирането им със специализиран 

автомобил, като не се допусне увреждане. 

 

Заповед № РД-13-243/17.12.2021 г. за упълномощаване на инж. Ралица Танчева, старши 

експерт в дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за 

строеж: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоразградими отпадъци 

на община Ямбол”, находящ се в с. Хаджидимитрово, м. Гол баир, общ. Тунджа, обл. 

Ямбол. 

 

Заповед № РД-13-244/17.12.2021 г. за упълномощаване на инж. Ралица Танчева, старши 

експерт в дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за 

строеж: „Довеждаща инфраструктура към компостираща инсталация за разделно събрани 

зелени биоразградими отпадъци на община Ямбол”, находящ се в с. Хаджидимитрово, м. 

Гол баир, общ. Тунджа, обл. Ямбол. 

 

Заповед № РД-13-245/17.12.2021 г. за упълномощаване на Марияна Маркова, главен 

експерт в дирекция КОС, да вземе участие в работата на Държавната приемателна комисия 

за строеж: „Изграждане на ВиК инфраструктурата на гр. Крън“ гр. Крън, община Казанлък. 

 

Заповед № РД-13-246/17.12.2021 г. за упълномощаване на Марияна Маркова, главен 

експерт в дирекция КОС, да вземе участие в работата на Държавната приемателна комисия 

за строеж: „Изграждане на ВиК инфраструктурата на гр. Крън; Изграждане на отливен 

канал от преливник до заустване в р. Кривата вада; Колектор за разредени битови води от 

преливник до съществуваща РШ“ гр. Крън, община Казанлък. 

 

Заповед № РД-13-247/18.10.2021 г. за упълномощаване на Мария Чатова, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „вътрешно преустройство и промяна на предназначението в двуетажен 

склад на А.4. Лентов питател”, находящ се в с. Обручище, общ. Гълъбово, обл. Стара 

Загора. 

 

 


