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ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН  
 

 
 
 

СПИСЪК 
НА АКТОВЕТЕ ИЗДАДЕНИ,  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА 
 ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН  

ЗА 2015г. 
 
 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  
от 01.01.2015г. до 31.03.2015г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
 
 

1. Заповед № РД - 0003/06.01.2015г. – на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за 
установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки; 

2. Заповед № РД – 0008/06.01.2015г.  – на основание чл.9а, ал.1, т. 2 от Закона за 
държавния служител и §13 от Заключителните разпоредби към ЗИД на Закона за 
държавния служител ; 

3. Заповед № РД – 0010/06.01.2015г. – на основание чл.-7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника 
за устройството и дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД – 
123/14.02.2013г. на министъра на околната среда и водите с цел подобряване на 
контрола върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат; 

4. Заповед № РД – 0013/08.01.2015г. – на основание доклад на Българско дружество за 
защита на птиците с вх. № 2522/09.06.2014г. на РИОСВ Плевен, изготвен във връзка с 
разрешително № 577/23.04.2014г. на МОСВ за ползване на изключения от забраните 
предвидени в чл. 38, ал.1, т.1, 2, 3, 5 и 6 от Закона за биологичното разнообразие, по 
отношение на морски орел и на основание чл.122, ал.2, т.4, чл.121 и чл.123 от Закона 
за биологичното разнообразие – ПАМ на териториално поделение (ТП) държавно 
горско стопанство (ДГС) – Никопол; 

5. Заповед № РД – 0022/14.01.2015г. – относно участие на специалисти от РИОСВ 
Плевен в 39-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици 
във връзка с писмо на ИАОС /изх.№ 91-00-24/07.01.2015г. на МОСВ, вх. № 
54/07.01.2015г. на РИОСВ – Плевен/; 

 
 
 



6. Заповед № РД 0024/14.01.2015г. – на основание чл.28 от Наредба № 8/12.12.2013г. за 
реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени 
със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от 
приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви 
птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване не 
неселективни уреди, средства и улавяне и убиване от приложение № 5 на МОСВ и 
МЗГ (ДВ. бр.4/16.01.2004г.) – определяне на длъжностно лице, което да води Регистър 
на заверените разрешителни и да съхранява и да съхранява: т. 1 екземпляр от 
завереното разрешително и т. 2 разрешително по т.1, издадено в случаите по чл.25, 
ал.2, т.2; 

7. Заповед № РД 0025/14.01.2015г.  – на основание чл.113 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), чл. 37, ал.1, буква „б”от Закона за административните нарушения и 
наказания и във връзка с необходимостта от извършване на проверки на всички 
общини на територията на РИОСВ Плевен по отношение поддържане на места и 
пътища; 

8. Заповед № РД 0026/14.01.2015г. – на основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона на 
националния архивен фонд (ЗНАФ), чл.9, ал.1 - 4 и чл.10 от Наредбата за реда за 
организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 
документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции – 
назначаване на постоянно действаща експертна комисия към РИОСВ Плевен; 

9. Заповед № РД 0041/30.01.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Феникс Комерсметал” 
ЕООД; 

10. Заповед № РД 0046/05.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и във връзка със сигнал вх. № ОИК-3-5/23.01.2015г. - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите 
и факторите на околната среда на шивашко предприятие на „Рувесстрой” ООД, гр. 
Червен бряг, извършващо дейност в хотел „Таганрог”; 

11. Заповед № РД 0068/10.02.2015г. -  на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 
8/12.12.2013г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за 
улавяне и убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо 
изх.№ НСЗП-25/04.02.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице да упражни  
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 
615/04.02.2015г. на МОСВ; 

12. Заповед № РД 0069/10.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Палмекс – 03” ЕООД, 
гр. Луковит; 

13. Заповед № РД 0070/10.02.2015г. – на основание чл. 26 от Наредбата за 
командировките в страната, приета с Постановление № 72/30.12.1986г. на 
Министерски съвет и заповед РД – 84 от 05.02.2015г. на МОСВ – определяне сума за 
квартирни пари за нощуване в мястото на командироване в страната на служители 
РИОСВ Плевен; 

14. Заповед № РД 0071/10.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Технокороза” АД; 



15. Заповед № РД 0075/10.02.2015г. – на основание чл.13 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор и във връзка с чл.4а, ал. 5 от Закона за 
ограничаване на плащанията в брой; 

16. Заповед № РД 0080/11.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Топлофикация – 
Плевен” ЕАД, гр. Плевен; 

17. Заповед № РД 0081/12.02.2015г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен – 
определяне на екип от експерти за извършване на контрол по изпълнението на 
условията в комплексно разрешително № 35-Н0/2007г. с оператор „Топлофикация – 
Плевен” ЕАД, гр.Плевен; 

18. Заповед № РД 0086/12.02.2015г. – на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и с 
цел осигуряване на оперативното обслужване на служителите на РИОСВ Плевен; 

19. Заповед № РД 0088/12.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „БИО ЕНЕРДЖИ” 
ООД, с. Калейца, община Троян; 

20. Заповед № РД 0095/16.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Месокомбинат Русе” 
АД, транжорна в гр. Ловеч; 

21. Заповед № РД 0096/16.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Абламилк” ЕООД, гр. 
Луковит; 

22. Заповед № РД 0097/16.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ВЕДА” ООД, гр. 
Плевен; 

23. Заповед № РД 0105/17.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на кооперация „Обнова”, 
с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч; 

24. Заповед № РД 0106/17.02.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Мадел” ООД, с. Черни 
Осъм, община Троян, област Ловеч; 

25. Заповед № Рд 0107/20.02.2015г. –  на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и с 
цел осигуряване на оперативното обслужване на служителите на РИОСВ Плевен – ред 
и начин на стопанисване на служебните автомобили; 

26. Заповед № РД 0108/20.02.2015г. – на основание чл.23 от Закона за държавния 
служител и във връзка с чл.57 от Правилника за вътрешния ред на РИОСВ Плевен – 
определяне на комисия от длъжностни лица за спазване на регламентираното работно 
време от служители РИОСВ Плевен; 



27. Заповед № РД 0111/20.02.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите, във 
връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05-08-736/29.01.2015г. и Инструкция за намаляване 
до минимум на риска от заразяване на хора при контакт с птици, заразени с високо 
патогенна инфлуенца /птичи грип/; 

28. Заповед № РД0112/20.02.2015г.  – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите във 
връзка с чл.69, ал.2 от Закона за управление на отпадъците и „Вътрешни правила за 
получаване, регистриране, уведомяване, съхраняване, осчетоводяване, предявяване и 
освобождаване на банковите гаранции по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
утвърдени със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД № - 
318/04.04.2013г. – определяне на длъжностно лице, отговорно за получаването и 
регистрирането на банковите гаранции по чл.69, ал. 2 от ЗУО; 

29. Заповед № РД 0120/04.03.2015г. – на основание чл.7, т.1 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
писмо с изх. № 05-08-849/02.02.2015г. на МОСВ, с цел ограничаване на разходите по 
Бюджет 2015 година – определяне на годишни лимити на служебните моторни 
превозни средства към РИОСВ Плевен; 

30. Заповед № РД 0121/06.03. 2015г. – на основание чл.10, ал. 5 от Закона за лечебните 
растения и заповед № РД – 88/2001г. на МОСВ и във връзка с подадени в РИОСВ 
Плевен заявления от билкозаготвители – определяне на комисия със задача: да  
разпредели количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване 
и ползване, определени за региона на РИОСВ Плевен със заповед № РД – 
115/13.02.2015г. на МОСВ на  11.03.2015г.; 

31. Заповед № РД 0122/06.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Гадевски” ООД, с. 
Белиш, община Троян; 

32. Заповед № РД 0123/06.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Елита” ООД, с. Белиш, 
област Ловеч; 

33. Заповед № РД 0124/06.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Мебеликс” ООД, с. 
Добродан, община Троян, област Ловеч; 

34. Заповед № РД 0125/06.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Нова Феликс” ООД, 
гр. Луковит, област Ловеч; 

35. Заповед № РД 0126/06.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Месокомбинат Русе” 
АД, Транжорна в гр. Ловеч, ул. „Бяло море” № 12; 

36. Заповед № РД 0127/06.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Нова – Борисла 
Борисов”, гр. Ловеч; 



37. Заповед № РД 0130/09.03.2015г. – на основание чл.40, ал.1 от Закона за държавния 
служител и чл.27, чл. 28 от Наредбата за служебното положение на държавните 
служители; 

38. Заповед № РД 0313/09.03.2015г. – на основание чл.296, ал.1 от Кодекса на труда и 
чл.6, ал. 2 от Наредбата за безплатно работно и униформено облекло; 

39. Заповед № РД 0133/11.03.2015г. – на основание чл.10, ал.5 от Закона за лечебните 
растения, заповед № РД – 88/2001г. на МОСВ, заповед № РД – 115/13.02.2015г. на 
МОСВ и въз основа на протокол от 11.03.2015г. на комисията, назначена със заповед 
№ РД – 021/06.03.2015г. на Директора на РИОСВ Плевен; 

40. Заповед № РД 0135/11.03.2015г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за осъществяване на 
контрол по изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 62/2005г. с 
оператор „Елмаз” ООД, с. Баховица; 

41. Заповед № РД 0136/11.03.2015г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Елица – 3” ЕООД; 

42. Заповед № РД 0139/16.03.2015г. – на основание чл.30л, ал.18 и ал.19 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка с писмо, заведено в РИОСВ 
Плевен с вх. № 46/07.01.2015г. – прекратяване действието на удостоверение за 
регистрация № 30/02.12.2013г. и заличаване на инсталация за химическо чистене, 
стопанисвана от „Индустриални машини” ЕООД, гр. Плевен; 

43. Заповед № РД 0149/17.03.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. -  определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Елица – 3” ЕООД; 

44. Заповед № РД 0154/18.03.2015г. -  на основание РД 536/27.07.2006г. на Министъра на 
околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на Регионална 
инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, ал.3 от 
Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за извършване 
на комплексна проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ПН 5-
2/2011г. за ИП „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Левски”, общини Никопол, Белене и Левски, област Плевен и общини Свищов 
и Павликени, област Велико Търново и Решение по ОВОС № 42-ПР/2011г. за ИП 
„Изменения на външната инфраструктура на „Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Левски (Никопол)”, общини Никопол, Белене и Левски, област 
Плевен и общини Свищов и Павликени, област Велико Търново; 

45. Заповед № РД 0155/18.03.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
във връзка с писмо с изх. № 02.42-47 от 11 март 2015г. на г-н Антон Герунов, началник 
на политическия кабинет на заместник министър – председателя на коалиционната 
политика и държавната администрация – определяне на длъжностно лице, което е 
отговорно за осигуряването на актуална информация за протичащите процеси и 
динамиката на промените в държавната администрация, като изготвя ежемесечни 
анализи относно назначенията в държавната администрация, като попълва Въпросник 
– човешки ресурси онлайн; 

46. Заповед № РД 0156/18.03.2015г. – на основание чл.7 т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и с 
цел оптимизиране дейността на РИОСВ Плевен – определяне на ред и начин на 
превозване на служебните лица на РИОСВ Плевен от водачите на МПС и отговорните 
длъжностни лица по Заповед № РД 0081/14.02.2014г.; 

 
 



47. Заповед № РД 0160/20.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Технокороза” АД, с. 
Дойренци, община Ловеч; 

48. Заповед № РД 0164/23.03.2015г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона 
за опазване на околната среда и във връзка с писмо на управителя на „Брумо” ЕООД 
Плевен до РИОСВ Плевен вх. № 1553/06.03.2015г. и вх. № 1553/21.03.2015г. – 
прилагам принудителна административна мярка – спиране от експлоатация и 
пломбиране на парен котел Kombi TB 500 с горелка Burners, мощност 1000 kW, на 
твърдо гориво с местоположение: парова централа в „Предприятие за производство и 
преработка на гъби” гр. Плевен, собственост и управлявана от „Брумо” ЕООД, гр. 
Плевен; 

49. Заповед № РД 0165/23.03.2015г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД 0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен- да се 
извърши контрол по изпълнението на условията в комплексно разрешително № 354- 
Н0/2008г. на „Нора” АД, за инсталация на производство на метилови естери; 

50. Заповед № РД 0167/ 24.03.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 
2015г. - определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Милвена” ООД, гр. 
София в гр. Троян, кв. Троянско поле; 

 
 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  
от 01.04.2015г. до 30.06.2015г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
 

 
1. Заповед № РД 0188/02.04.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 

устройството и дейността на РИОСВ и с цел осъществяване на контрол във връзка със 
спазването или нарушението на забраните, визирани в чл.21 от Закона за защита на 
животните (ЗЗЖ), както и за установяване на нарушения – при необходимост експертите в 
направление „Биологично разнообразие, защитени територии и биоразнообразие” към 
дирекция „Превантивна дейност” да извършват извънредни проверки в извънработно 
време в горски територии, земеделски земи, урбанизирани територии и други, в които се 
извършват или предстои да бъдат извършени нарушения на изброените в чл. 21 от Закона 
за защита на животните; 

2. Заповед № РД 0191/02.04.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ, чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, чл.9, ал.2, §1, т.2 от ДР на Наредба № 7/15.08.2005г. за 
минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
при работа с видеодисплей на Министъра на труда и социалната политика и писмо с изх. 
№ 91-00-26/27.03.2015г. на Главния секретар на МОСВ във връзка с определяне на 
разходите за очила за 2015г.; 

3. Заповед № РД 0197/06.04.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Хармония – ТМ” АД, гр. Тетевен; 

4. Заповед № РД 0198/07.04.2015г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0622/20.08.2012г. на Директора на РИОСВ Плевен - да се извърши 
контрол по изпълнението на условията в комплексно разрешително № 21/2004г. с 
оператор „Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив; 



5. Заповед № РД 0199/07.04.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на 
контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 306-Н0/2008г. на 
оператора „Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен; 

6. Заповед № РД 0201/08.04.2015г. -  на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 
8/12.12.2013г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№ НСЗП-
82/30.03.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице да упражни  контрол върху 
изпълнението на условията, посочени в разрешително № 626/30.03.2015г. на МОСВ; 

7. Заповед № РД 0202/08.04.2015г. – на основание чл.13, ал. 3 от Закона за финансово 
управление и контрол в публичния сектор – утвърждаване и въвеждане на  „Вътрешни 
правила за нормиране на разхода на горива и смазочни материали и отчитане разхода на 
гориво на служебните автомобили на РИОСВ Плевен – вариант № 1; 

8. Заповед № РД 0207/08.04.2015г.  – на основание чл. 30л, ал.18 и ал. 19 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка с писмо, заведено в РИОСВ – 
Плевен с вх. № 524/27.01.2015г. – прекратявам действието на удостоверение с регистрация 
№ 4/28.06.2013г. и заличавам от регистъра на инсталациите, извършващи дейности по 
Приложение № 1 о Наредба № 7 от 2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, 
изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на 
разтворители – инсталация за лакиране на мебелни детайли, стопанисвана от „ПРЕМИЕР 
– ПЛ” АД, гр. Плевен; 

9. Заповед № РД 0209/15.04.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Софарма”, с. Врабево, област Ловеч; 

10. Заповед № РД 0210/15.04.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Грос Мебел” ЕООД, гр. Тръстеник, 
община Долна Митрополия; 

11. Заповед № РД 0214/17.04.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Велде България” АД, гр. Троян; 

12. Заповед № РД 0215/17.04.2015г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Диди – 94 - Диан Димитров”, гр. 
Плевен; 

13. Заповед № РД 0220/17.04.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във 
връзка със Заповед № РД – 206/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите – 
относно извършване на дейности по мониторинг и превенция на възможни прояви на 
корупция, нарушения и неефективна работа на администрацията от второстепенните 
разпоредители с бюджет към Министъра на околната среда и водите – определяне на 
длъжностни лица, които да представят в Инспектората на МОСВ статистическа 
информация за броя на постъпилите сигнали, съдържащи данни за нарушения и 
корупционни действия на служителите в РИОСВ Плевен, както и за каналите на 
получаването им; 



14. Заповед № РД 0223/17.04.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Бета” АД; 

15. Заповед № РД 0224/21.04.2015г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 
8/12.12.2013г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№ НСЗП-
90/14.04.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице да упражни  контрол върху 
изпълнението на условията, посочени в разрешително № 628/14.04.2015г. на МОСВ; 

16. Заповед № РД 0225/22.04.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Витавел” АД, гр. Луковит; 

17. Заповед № РД 0256/05.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Марица олио” АД, с. Ясен; 

18. Заповед № РД 0259/07.05.2015г. – на основание чл.122, ал.2, т.4 във връзка с чл.121 и чл. 
123 от Закона за биологичното разнообразие – предписание за предотвратяване на 
административно нарушение (ПАМ) по Закона за биологичното разнообразие – ТП ДГС 
Ловеч; 

19. Заповед № РД 0256/05.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „КАЛИНЕЛ” ЕООД, гр. Троян; 

20. Заповед № РД 0256/05.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Елимекс – Иван Радевски”; 

21. Заповед № РД 0256/05.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „САВЕЛ” ЕООД, гр. Троян” 

22. Заповед № РД 0256/05.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Балканфарма – Троян”; 

23. Заповед № РД 0261/08.05.2015г.  – на основание чл.30л, ал.18 и ал.19 от ЗЧАВ и във 
връзка с писмо, заведено в РИОСВ Плевен с вх. № 1014/11.02.2015г. – прекратяване 
действието на удостоверение за регистрация № 39/10.12.2013г. и заличаване на 
инсталация за химическо чистене, стопанисвана от ЕТ „Елит – Марио Христов”; 

24. Заповед № РД 0271/.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на EТ „Джоли Карт – Георги Георгиев”; 

25. Заповед № РД 0256/05.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Авто – Венеция” ООД, площадка гр. 
Луковит; 



26. Заповед № РД 0274/12.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Елма 13” ООД – мебелно предприятие с. 
Балабанско, област Ловеч; 

27. Заповед № РД 0277/14.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Елпром ЕМС” АД, гр. Тетевен; 

28. Заповед № РД 0278/14.05.2015г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-0068/06.02.2012г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение № ПН 63 
ПР/2011г. по оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Производство на 
миещи и почистващи материали”, с. Дебнево, община Троян; 

29. Заповед № РД 0282/15.05.2015г. – на основание чл.9а, ал.2 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
Заявление с вх. № 3203/14.05.2015г. на служител на РИОСВ Плевен- актуализиране 
списък служители РИОСВ Плевен с работно време в променливи граници от 7,30 часа до 
18,30 часа със задължително присъствие в периода от 10,00 часа до 16,00 часа и с обедна 
почивка 30 минути между 12,00 часа и 14,00 часа при задължително отработване на 8 
часовия работен ден; 

30. Заповед № РД 0283/18.05.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 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 – служебен автомобил „Нива ЕН 69 55 
ВМ” 

31. Заповед № РД 0284/18.05.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 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 – служебен автомобил „Хюндай 
Соната”; 

32. Заповед № РД 0285/18.05.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 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 – служебен автомобил „Шкода 88 84”; 

33. Заповед № РД 0286/18.05.2015г. – на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и с цел 
оптимизиране дейността на РИОСВ Плевен  - с оглед изпълнение на служебните 
задължения при нужда за водачи на служебните автомобили, определяне на длъжностни 
лица; 

34. Заповед № РД 0292/19.05.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда  и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка чл. 100 и чл. 148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване проверка по изпълнението на условията в Решение по ОВОС № ПН 2-2/2012г. 
за „Преустройство и модернизиране (в т.ч. доставяне на оборудване) на съществуваща 
ферма в инсталация за отглеждане на 144 000 бр. птици (бройлери), в ПИ № 189004, 
местността „Селището”, в землището на с. Петокладенци ЕООД; 

 
 



 
35.  Заповед № РД 0299/22.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 

околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Яна” АД – завод Плевен; 

36. Заповед № РД 0300/22.05.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Витекс Троян” АД, гр. Троян; 

37. Заповед № РД 0301/22.05.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, гр. 
Ловеч; 

38. Заповед № РД 0307/28.05.2015г. - на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 
8/12.12.2013г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо изх.№ НСЗП-
90/14.04.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице да упражни  контрол върху 
изпълнението на условията, посочени в разрешително № 635/18.05.2015г. на МОСВ; 

39. Заповед № РД 0313/01.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Нанкови и син” ООД, с. Велчево, 
община Априлци, област Ловеч; 

40. Заповед № РД 0314/01.06.2015г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите, 
Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен – контрол по изпълнението на условията в Комплексно 
разрешително № 282 – Н0/2008г., с оператор община Ловеч; 

41. Заповед № РД 0317/02.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Кар Колор Център” ЕООД, площадка гр. 
Луковит; 

42. Заповед № РД 0318/02.06.2015г. – на основание чл.5 и чл.7 от Правилника за функциите, 
задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по 
околната среда и  водите (РИОСВ), издаден на основание чл.12, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда и приет на Колегиум на МОСВ на 28.04.2004г., изменен и 
допълнен с Правилник, приет на Колегиум на МОСВ на 24.01.2011г. – определяне на 
ЕЕС; 

43. Заповед № РД 0319/02.06.2015г. – на основание чл. 100 и чл.148, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда, както и чл. 22 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на цялостната дейност по извършване на контрола по изпълнение на 
условията в решенията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 

 
 

 
 
 



44. Заповед № РД 0322/03.06.2015г. на основание чл.7, т.1, т.3 и т.15 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка със Заповед № РД-123/14.02.2013г. на 
Министъра на околната среда и водите и с цел оптимизиране на административно – 
наказателната дейност на РИОСВ Плевен – определяне на длъжностни лица отговорни за 
водене на актова книга за констатирани административни нарушения на екологичното 
законодателство;  

45. Заповед № РД 0323/03.06.2015г. – на основание чл.70, ал. 1 от Закона за защита на 
животните – определяне на длъжностни лица с правомощия да установяват с актове 
нарушения по Закона за защита на животните; 

46. Заповед № РД 0324/03.06.2015г. – на основание чл. 114 от Закона за управление на 
отпадъците – оправомощаване на служебни лица с правомощия да упражняват контрол за 
правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 59, 
ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците; 

47. Заповед № РД 0325/03.06.2015г.  на основание чл. 113, чл.117, чл.119 и чл.120 от Закона 
за управление на отпадъците – оправомощаване на длъжностни лица с правомощия да 
упражняват контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци и на условията 
по разрешението, съответно по регистрационния документ; 

48. Заповед № РД 0326/03.06.2015г. – на основание чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на 
отпадъците и чл. 37, ал.1, буква „б” от Закона за административните нарушения и 
наказания във връзка с чл. 113, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, както и чл. 
157, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, чл.158 и чл.159 от Закона за управление на отпадъците; 

49. Заповед № РД 0327/03.06.2015г. – на основание чл.18, чл.26-29 и чл. 36 от Закона за 
защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/; 

50. Заповед № РД 0328/03.06.2015г. – на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 8 от Закона 
за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, както и чл.69 от 
същия закон – определяне на длъжностно лице, осъществяващо контрол върху дейността 
на операторите по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети; 

51. Заповед № РД 0329/03.06.2015г.  – на основание чл.30з, ал.1 и ал. 2 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух във връзка с §1, т. 1 и § 7 от Наредбата за ограничаване 
на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители 
в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и в изпълнение на правомощията 
по Заповед № РД-267 от 30.03.2007г. на Министъра на околната среда и водите – 
определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол за спазване на изискванията 
на Наредбата; 

52. Заповед № РД 0330/03.06.2015г. – на основание чл.128, ал. 1 и чл. 148, ал. 3 от Закона за 
опазване на околната среда – определяне на екип от експерти, извършващи дейността 
контрол за изпълнение на условията в комплексни разрешителни (КР); 

53. Заповед № РД 0337/03.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Балдим – Федерн” ООД; 

54. Заповед № РД 0340/03.06.2015г. – на основание чл.7, т. 1 и т. 3 и т. 15 във връзка с чл.13, 
ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на РИОСВ – определяне на компетентни 
експерти от РИОСВ Плевен за участие в заседания на съответните комисии и/или съвети; 

55. Заповед № РД 0342/03.06.2015г.  – на основание чл. 9 ал. 1 от Правилника за функциите, 
задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ) – назначаване на ЕЕС – за ИП „Концесия за добив на 
строителни материали (пясък и чакъл) от находище „Девенци”, в землищата на с. 
Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен”, с възложител 
„М-Л Консулт – 2009” ЕООД, гр. Плевен; 

56. Заповед № РД 0354/03.06.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и във връзка с организираната за 07.06.2015г. 
национална кампания „Да изчистим България” – работна група по почистване на 



територията на община Долна Митрополия – за почистване на защитена местност 
„Коридорите”, землище на с. Биволаре, община Долна Митрополия; 

57. Заповед № РД 0381/05.06.2015г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите, 
Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен – контрол по изпълнението на условията в Комплексно 
разрешително № 265 – Н0/2008г., с оператор община Троян; 

58. Заповед № РД 0382/05.06.2015г. – на основание чл.9, ал.1 от Правилника за функциите, 
задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ) – назначаване на член съм допълнителния състав, 
съгласно Заповед № РД 0342/03.06.2015г. на Директор на РИОСВ Плевен; 

59. Заповед № РД 0388/08.06.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда  и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка чл. 100 и чл. 148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване проверка по изпълнението на условията в Решение по ОВОС № 2-1/2011г. за 
ИП „Реконструкция на съществуваща поточна линия и монтаж на нова машина за 
производство на хартия тип „тишу” в „Джи Еф Еф” Ад, гр. Никопол, с възложител „Джи 
Еф Еф” АД; 

60. Заповед № РД 0389/09.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Александров – Жоро Александров”, 
с. Опанец; 

61. Заповед № РД 0393/09.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „МБАЛ Троян” ЕООД, гр. Троян; 

62. Заповед № РД 0393/09.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „КАМ” ООД; 

63. Заповед № РД 0395/10.06.2015г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД – 0068/06.02.2012г. на директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен и във връзка с чл.100 и 
чл.148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение № 3-3/2010г. 
по оценка на въздействие върху околната среда за ИП „Завод за производство на 
автомобили”, с. Баховица,  община Ловеч; 

64. Заповед № РД 0396/10.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ВЕКО” ЕООД, гр. Троян; 

65. Заповед № РД 0397/10.06.2015г. – на основание чл.38, ал. 1 и ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от 
Закона за защитените територии, във връзка с Предложение на Регионална инспекция по 
околната среда и водите Плевен до Министерство на околната среда и водите за 
заличаване на защитена местност „Мариновец” в землището на с. Лепица, община Червен 
бряг, област Плевен и писмо на МОСВ с изх. № 05-08-7182/30.03.2015г. (вх. № 
6421/02.04.2015г. на РИОСВ Плевен) – определяне на комисия за разглеждане на 
документацията по предложението за заличаване на ЗМ „Мариновец”, землище на с. 
Лепица, община Червен бряг, област Плевен и вземане на решение на основание чл. 38, 
ал. 3 от Закона за защитените територии; 

 
 



66. Заповед № РД 0403/15.06.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по преценяване на 
необходимостта от ОВОС № ПН 75 ПР/2012г. за ИП „Засаждане на сливова градина, 
изграждане и монтаж на система за капково напояване, стопанска постройка със 
селскостопанско предназначение, ограда на ПИ № 001036 и ПИ№001039, с. Петревене, 
община Луковит, както и закупуване на селскостопанска техника за обработка на овощна 
градина” , с възложител „Агро Инвестмънс” ЕООД; 

67. Заповед № РД 0404/15.06.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № 9-4/2011г., 
издадено от МОСВ за ИП „Изграждане на регионален център за управление на 
отпадъците с регионално депо за битови отпадъци на територията на общините Луковит, 
Ябланица и Тетевен – област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, община Роман 
– област Враца” на площадка № 14, в землището на гр. Луковит и изграждане на 
претоварна станция в ПИ № 104008, местността „Байнов поток”, землища на с. Гложене, 
община Тетевен; 

68.  Заповед № РД 0407/16.06.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД – 0622/20.08.2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по 
изпълнение на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012г. с оператор 
„Петокладенци” ЕООД; 

69. Заповед № РД 0408/16.06.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, 
ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 9-
10/2008г. на ИП „Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър”, на 
3 700 м. северно от стопански двор на гр. Искър, местността „Пладнището”, с възложител 
„МЛ – Консулт 2009” ЕООД; 

70. Заповед № РД 0409/16.06.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, 
ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 2-
2/2009г., за ИП „Добив на инертни материали от динамичните запаси на река Искър”, в 
местността „Пладнището”, на 4 100 м. от стопански двор на гр. Искър, община Искър, 
област Плевен, с възложител „МЛ- Консулт 2009” ЕООД; 

71. Заповед № РД 0412/16.06.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ във връзка с чл.60, ал.2, т.3 от Закона за управление 
на отпадъците и „Вътрешни правила за получаване, регистриране, уведомяване, 
съхраняване, осчетоводяване, предявяване и освобождаване на банковите гаранции по 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), утвърдени със Заповед на Министъра на 
околната среда и водите № РД-403/08.06.2015г. – определяне на експерт за отговорно лице 
за получаване, регистриране и съхраняване на банковите гаранции по чл. 60, ал. 2, т. 3 от 
Закона за управление на отпадъците. Настоящата заповед отменя Заповед № РД 
0641/16.10.2013г.; 

 
 



72. Заповед № РД 0413/16.06.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ във връзка с чл.69, ал.2 от Закона за управление на 
отпадъците и „Вътрешни правила за получаване, регистриране, уведомяване, съхраняване, 
осчетоводяване, предявяване и освобождаване на банковите гаранции по Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), утвърдени със Заповед на Министъра на околната среда 
и водите № РД-403/08.06.2015г. – определяне на експерт за отговорно лице за получаване, 
регистриране и съхраняване на банковите гаранции по чл.69, ал. 2 от Закона за управление 
на отпадъците. Настоящата заповед отменя Заповед № 012/20.02.2015г.; 

73. Заповед № РД 0414/17.06.2015г.  – на основание чл.148 и чл.154 от закона за опазване на 
околната среди и Постановление на Районна прокуратура , № 2922/08.06.2015г. – 
определяне на екип от експерти за извършване на извънредна проверка на „Алфа 3” ООД 
за осъществяване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на 
околната среда; 

74. Заповед № РД 0416/18.06.2015г. – на основание заповед № РД-536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условия в решение по ОВОС № ПН 5-7/2010г. 
на ИП „Изграждане на ветроенергиен парк”, в местностите „Могилите”, „Старите лозя”, 
„Радовец” по кадастралната карта на с. Долни Вит, община Гулянци; 

75. Заповед № РД 0422/19.06.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение № ПН 45/2013г. за ИП 
„Рибарник за отглеждане на риба и риболов” в местността „Вратница”, гр. Белене, 
находящ се в ПИ № 03366.179.80, 03366.179.62, 03366.179.63, 0366.179.64; 

76. Заповед № 0423/19.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Палашун – Борис Събев”, гр. Троян; 

77. Заповед № РД 0424/19.06.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение №1 ПР/2011г. на МОСВ 
за ИП „Изграждане на инсталация за компостиране и Център за предаване на отпадъци на 
площадката на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен – за 
общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” с 
възложител община Плевен и Решение № 38 ПР/2012г. на ИП „Изграждане на сепарираща 
инсталация в Регионален център за третиране на отпадъци в регион Плевен – за общините 
Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”, издадено от 
МОСВ, с възложител община Плевен; 

78. Заповед № РД 0430/24.06.2015г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда в предприятие за преработка на мляко и 
производство на млечни продукти в с. Лесидрен, община Угърчин на „Изола Петров” 
ЕООД; 

 
 
 
 
 
 



79. Заповед № РД 0432/24.06.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение № ПН 45 ПР/2013г. за ИП 
„Рибарник за отглеждане на риба и риболов” в местността „Вратница”, гр. Белене, 
находящ се в ПИ № 03366.179.80, 03366.179.62, 03366.179.63, 0366.179.64; 

80. Заповед № РД 0436/26.06.2015г. – на основание чл. 158, т. 4, чл. 159 и чл. 160 от Закона за 
опазване на околната среда и във връзка с писмо на управителя на „Оранжерии Гимел ІІ” 
ЕООД,  гр. София до РИОСВ Плевен с вх. № 3637/04.06.2015г.  – прилагане на 
принудителна административна мярка (ПАМ) – спиране от експлоатация и пломбиране на 
неподвижни горивни инсталации; 

81. Заповед № РД 0438/29.06.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение № ПН 37 ПР/2015г. за ИП 
“Модернизиране на кланица за водоплаващи птици и създаване на нови мощности с цел 
производство на нови продукти за пазара”, намираща се в ПИ с идентификатор 
34093.113.11, с. Йоглав, област Ловеч, с възложител „Авис” ЕООД; 

82. Заповед № 0439/29.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ПЛЕВЕН – МЕС” ООД, гр. Плевен; 

83. Заповед № 0440/30.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Матев – Млекопродукт” ЕООД, с. 
Горан; 

84. Заповед № 0444/30.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Ово – Бул” ЕООД, гр. Искър, област 
Плевен; 

85. Заповед № 0444/30.06.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г. - 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на Консервна фабрика „Пелтина” – гр. 
Искър, собственост на „Пелтина” ЕООД; 

 
 
 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  
от 01.07.2015г. до 30.09.2015г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
 

 
 

1. Заповед РД 0462/01.07.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ЯНА”, АД, завод в гр. 
Плевен; 

2. Заповед № РД 0471/06.07.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „БАЛКАН” АД, гр. Ловеч 



3. Заповед № РД 0472/06.07.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 12-8/2012г. 
за ИП „Цялостен проект за развитие на кариера „Коритна” в землището на гр. Ябланица и 
с. Добревци, община Ябланица, област Ловеч, с възложител „Златна Панега Цимент” АД; 

4. Заповед № РД 0473/06.07.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 24 ПР/2010г., 
издадено от РИОСВ за ИП „Добив на варовици и мергели от находище „Златна Панега – 
участък ИЗТОК”, в ПИ № 55041, 55008, в землището на с. Брестница, община Ябланица; 

5. Заповед № РД 0474/06.07.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение за преценяване на 
необходимостта от ОВОС № ПН 49 ПР/2013г., издадено от РИОСВ за ИП „Планирани 
промени в работата на инсталациите по площадката на „Златна Панега Цимент” АД; 

6. Заповед № РД 0475/06.07.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 8-
9/2008г. за ИП „Ваканционен комплекс”, в УПИ І-164.4, местността „Копчов лък”, в 
землището на с. Рибарица, община Тетевен; 

7. Заповед № РД 0476/06.07.2015г. - на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на проверка по изпълнение на условията в Решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 91 ПР/2012г. 

8. Заповед РД 0477/06.07.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Авис” ЕООД, гъсокланица 
с. Йоглав; 

9. Заповед РД 0483/07.07.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „В и К” АД, гр. Ловеч; 

10. Заповед РД 0484/07.07.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „В и К” ЕООД, ГПСОВ гр. 
Троян; 

11. Заповед РД 0488/09.07.2015г. – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Сартен България” ООД, 
гр. Плевен; 

12. Заповед № РД 0489/09.07.2015г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от Закона за 
опазване на околната среда и във връзка с писмо на управителя на „Оранжерии Гимел ІІ” 
ЕООД – София до РИОСВ Плевен вх. № 3637/04.06.2015г. – прилагане на принудителна 
административна мярка ( ПАМ) – спиране от експлоатация и пломбиране на горивни 
инсталации; 



13. Заповед № РД 0496/15.07.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Надин Комерс 456” 
ЕООД, с. Български извор; 

14. Заповед № РД 0498/15.07.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Техра ЕООД”, с. Ломец, 
област Ловеч; 

15. Заповед № РД 0499/17.07.2015г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Плевен – Булгартабак” 
ЕАД, с. Ясен; 

16. Заповед № РД 0500/21.07.2015г. – на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от Наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ на МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 
4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от 
приложение № 5 и във връзка с писмо с изх. № ПСЗП-129/13.07.2015г. на МОСВ – 
определяне на длъжностно лице за упражняване контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 644/13.07.2015г. на МОСВ; 

17. Заповед № РД 0501/21.07.2015г. – на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД – 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Плевен – да се извърши контрол по изпълнение на условията в 
комплексно разрешително № 127-Н1/2010г. с оператор „Рубин Трейдинг” АД; 

18. Заповед № РД 0507/27.07.2015г. – на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от Наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2014г.)  и във връзка с писмо с изх. № НСЗП 
– 05-08-4645/20.07.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице за упражняване 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 643/15.07.2015г. 
на МОСВ; 

19. Заповед № РД 0508/28.07.2015г.  - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на дейността на производство 
на дървени въглища, осъществявана на площадката в ПИ №009004, местност „Боаза”, с. 
Български извор, община Тетевен, област Ловеч – „Виса1” ЕООД, с. Български извор; 

20. Заповед № РД 0509/28.07.2015г. – на основание чл.3 във връзка с чл.13, ал. 3 от закона за 
финансово управление и контрол в публичния сектор ( обн. ДВ. бр.21 от 10.03.2006г.) и 
във връзка с препоръки в Доклад, изготвен при извършена проверка на РИОСВ Плевен, 
съгласно Заповед № РД – 328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите – 
въвеждане на Процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от 
експертите на РИОСВ Плевен /Вариант №5/; 

21. Заповед № РД 0510/28.07.2015г. – на основание чл.3 във връзка с чл.13, ал. 3 от закона за 
финансово управление и контрол в публичния сектор ( обн. ДВ. бр.21 от 10.03.2006г.) и 
във връзка с препоръки в Доклад, изготвен при извършена проверка на РИОСВ Плевен, 
съгласно Заповед № РД – 328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите – 
въвеждане на актуализирани процедури по управление на отпадъците в РИОСВ Плевен; 

22. Заповед № РД 0514/28.07.2015г. -  на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ. бр.103/2011г.) и във връзка с дадени препоръки 
в Доклад за извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД-



328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изискванията на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ Плевен – изисквания към 
експертите при издаване на Решения по реда на Глава втора, раздел V от Закона за 
биологичното разнообразие в направление „Биологично разнообразие, защитени 
територии и зони”, дирекция „Превантивна дейност” при РИОСВ Плевен 

23. Заповед № РД 0515/28.07.2015г. -  на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ. бр.103/2011г.) и във връзка с дадени препоръки 
в Доклад за извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД-
328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изискванията на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ Плевен – изисквания към 
експертите при осъществяване на дейността по Закона за защитените територии в 
направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”, дирекция 
„Превантивна дейност” при РИОСВ Плевен 

24. Заповед № РД 0516/28.07.2015г. -  на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ. бр.103/2011г.) и във връзка с дадени препоръки 
в Доклад за извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД-
328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изискванията на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ Плевен – изисквания към 
експертите при извършване на проверки на защитени вековни и забележителни дървета в 
направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”, дирекция 
„Превантивна дейност” при РИОСВ Плевен; 

25. Заповед № РД 0517/28.07.2015г. -  на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ. бр.103/2011г.) и във връзка с дадени препоръки 
в Доклад за извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД-
328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изискванията на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ Плевен – изисквания към 
експертите при осъществяване на дейността по Разрешителни за ползване на изключения 
от забраните по отношения на защитените видове в направление „Биологично 
разнообразие, защитени територии и зони”, дирекция „Превантивна дейност” при РИОСВ 
Плевен; 

26. Заповед № РД 0518/28.07.2015г. -  на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ. бр.103/2011г.) и във връзка с дадени препоръки 
в Доклад за извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД-
328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изискванията на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ Плевен – изисквания към 
експертите при осъществяване на дейността по Глава ІІІ, раздел VІІІ и на глава ІV от 
Закона за биологичното разнообразие в направление „Биологично разнообразие, защитени 
територии и зони”, дирекция „Превантивна дейност” при РИОСВ Плевен; 

27. Заповед № РД 0519/28.07.2015г. -  на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ. бр.103/2011г.) и във връзка с дадени препоръки 
в Доклад за извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД-
328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изискванията на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ Плевен – изисквания към 
експертите при провеждане на процедурите по глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда в направление „ЕО и ОВОС”, дирекция „Превантивна дейност”; 

28. Заповед № РД 0520/28.07.2015г. – на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ във връзка с прилагане на разпоредбите на Глава 
седма, Раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда и дадени препоръки в Доклад за 
извършена проверка на дейността на РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД – 



328/20.05.2015г. на Министъра на околната среда и водите, с цел подобряване на 
превантивния, текущия и последващ контрол по изпълнение на изисквания на 
законодателството по околна среда, осъществяван от РИОСВ – Плевен – определяне на  
изисквания, които трябва да спазват служители РИОСВ Плевен в дирекция „Контрол на 
околната среда” при РИОСВ Плевен, при осъществяване на превантивен, текущ и 
последващ контрол; 

29. Заповед № РД 0521/28.07.2015г.  – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр. 21 от 10.03.2006г.) и 
във връзка с препоръки в Доклад, изготвен при извършена комплексна проверка на 
РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД – 328/20.05.2015г. на Министъра на околната 
среда и водите – утвърждаване на „Процедура за реда и начина за изготвяне на годишни 
планове за контролната дейност и отчети за дейността на РИОСВ Плевен” /Вариант № 1/; 

30. Заповед № РД 0522/28.07.2015г.  – на основание чл. 3 и във връзка с чл.13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр. 21 от 10.03.2006г.) и 
във връзка с препоръки в Доклад, изготвен при извършена комплексна проверка на 
РИОСВ Плевен, съгласно Заповед № РД – 328/20.05.2015г. на Министъра на околната 
среда и водите – утвърждаване на „Приложима процедура по реда на глава шеста от 
ЗООС, за уведомления за инвестиционни предложения” – Вариант № 3; 

31. Заповед № РД 0523/29.07.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „В и К” ЕООД, Плевен, 
ГПСОВ с. Божурица; 

32. Заповед № РД 0528/29.07.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Радмари груп” ЕООд, гр. 
Червен бряг; 

33. Заповед № РД 0535/04.08.2015г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване контрол по 
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г. , с оператор 
„Славяна” АД, гр. Славяново; 

34. Заповед № РД 0538/10.08.2015г. - на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване контрол по 
изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 276-H0/2008г. , с оператор 
„ВТПГ - Консулт” ООД, гр. Велико Търново; 

35. Заповед № РД 0544/13.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Вектор” ООД, гр. Троян; 

36. Заповед № РД 0547/17.08.2015г. – на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от Наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2014г.)  и във връзка с писмо с изх. № НСЗП 
– 189/10.08.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице за упражняване контрол 
върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 642/10.08.2015г. на МОСВ; 

37. Заповед № РД 0555/17.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „А.Н.Н. 2” ООД, гр. София, 
склад в гр. Троян; 



38. Заповед № РД 0556/17.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Винпром Троян”, АД, гр. 
Троян; 

39. Заповед № РД 0557/17.08.2015г. - на основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от  Наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5 (ДВ. бр. 4/16.01.2014г.)  и във връзка с писмо с изх. № НСЗП 
– 229/13.08.2015г. на МОСВ – определяне на длъжностно лице за упражняване контрол 
върху изпълнението на условията, посочени в разрешително № 645/13.08.2015г. на МОСВ; 

40. Заповед № РД 0559/20.08.2015г.  – на основание чл. 7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на РИОСВ и Заповед № РД-585/11.08.2015г. на МОСВ – 
указания за действия на РИОСВ Плевен при възникване на аварийни ситуации, свързани 
със значително замърсяване на компонентите на околната среда (вариант 3); 

41. Заповед № РД 0562/20.08.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда 
и водите Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 174-Н0/2007г. с оператор „ПИЛИГРИМ ГМ” ЕООД; 

42. Заповед № РД 0563/24.08.2015г. – на основание чл.120, ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД-0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 76/2005г. с оператор „Златна Панега Цимент” АД, с. 
Златна Панега, област Ловеч; 

43. Заповед № РД 0565/25.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „МС Индъстри” ЕООД, гр. 
София; 

44. Заповед № РД 0566/26.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на община Кнежа, ПСОВ, гр. 
Кнежа; 

45. Заповед № РД 0572/26.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Кондов Екопродукция” 
ЕООД, млекопреработвателно предприятие с. Старо село; 

46. Заповед № РД 0573/26.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Олива” АД, гр. Кнежа; 

47. Заповед № РД 0575/27.08.2015г. – на основание чл. 7 от Правилника за вътрешния ред в 
РИОСВ Плевен и Заповед № РД – 600 от 25.08.2015г. на Министъра на околната среда и 
водите – упълномощаване на длъжностно лице за изпълнение правомощия директор 
РИОСВ Плевен; 

48. Заповед № РД 0576/28.08.2015г.  – на основание чл. 3 и във връзка с чл. 13, ал. 3 от 
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр.21 от 
10.03.2006г.) и във връзка с указания на МОСВ за прилагане на ротационен принцип при 
осъществяване на контролната дейност на РИОСВ Плевен – утвърждаване на „Вътрешни 
правила за работа с жалби и сигнали за нарушаване на екологичното законодателство, 
постъпили в РИОСВ Плевен” /Вариант №5/; 

 



49. Заповед № РД 0577/28.08.2015г. - на основание чл. 3 и във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр.21 от 10.03.2006г.) и 
във връзка с указания на МОСВ за прилагане на ротационен принцип при осъществяване 
на контролната дейност на РИОСВ Плевен – утвърждаване на „Процедура за реда и 
начина на изготвяне на годишни планове за контролната дейност и отчети за дейността на 
РИОСВ Плевен” /Вариант № 2/; 

50. Заповед № РД 0578/28.08.2015г. – на основание заповед № РД-536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
РИОСВ Плевен и във връзка с чл.100 и чл.148, ал. 3 от Закона за опазване на околната 
среда – определяне на екип от експерти за извършване на комплексна проверка по 
изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-1/2012г. на ИП „Добив на 
подземни богатства – скалнооблицовъчни материали (пясъчници) от находище 
„Кошарата”, в землището на с. Лесидрен; 

51. Заповед № РД 0580/31.08.2015г. – на основание чл. 22 от Закона за счетоводството – 
определяне на комисия за извършване на инвентаризация на касата и касовата наличност; 

52. Заповед № РД 0581/31.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „СТ ВЪЛЕВ” ЕООД, гр. 
Троян; 

53. Заповед № РД 0582/31.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „УНИТРЕЙД – 99” ООД, с. 
Балканец, община Троян; 

54.  Заповед № РД 0583/31.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на община Ябланица, ПСОВ, 
гр. Ябланица; 

55. Заповед № РД 0584/31.08.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Кейбълсат – Антонио 
Младенов”, площадка гр. Луковит; 

56. Заповед № РД 0586/04.09.2015г. – на основание чл.30л, ал. 18 и ал. 19 от Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и във връзка  с писмо, заведено в РИОСВ – 
Плевен с вх. № 3208/11.06.2015г. и протокол от проверка КПКД – 73 от 03.09.2015г. – 
прекратяване действието на удостоверение за регистрация № 10/01.10.2013г. и заличаване 
инсталация за боядисване и почистване на метални детайли, стопанисвана от „МС 
ИНДЪСТРИ” ЕООД от регистъра на инсталациите, извършващи дейности по Приложение 
№ 1 от Наредба № 7 от 2003г.; 

57. Заповед № РД 0588/04.09.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „ЕКО БАЛКАН” ООД, гр. 
Тетевен; 

58. Заповед № РД 0589/04.09.2015г. - на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда – определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на „Винербергер” ЕООД; 

59. Заповед № РД № 0604/07.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл.154 от Закона за опазване 
на околната среда и писмо на МОСВ с изх. № 05-08-2755/30.04.2015г. и вх. № 
3065/07.05.2015г. на РИОСВ Плевен – планиране и извършване на проверки за 
осъществяване на текущ контрол върху качеството на компонентите и факторите на 
околната среда и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009г. за вещества, които 
нарушават озоновия слой по отношение на HCFC – газове; 

60. Заповед № РД 0607/09.09.2015г. – на основание чл. 3 и във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона 
за финансово управление и контрол в публичния сектор (обн. ДВ. бр. 21 от 10.03.2006г.) – 
утвърждаване на Вътрешни правила за заплатите в Регионална инспекция по околната 
среда и водите Плевен /Вариант № 6/; 



61. Заповед № РД 0608/09.09.2015г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството 
и дейността на РИОСВ и във връзка с писмо на главния секретар на МОСВ с № 04-00-
2205 от 04.09.2015г. за предоставяне на информация за изпълнение на информационно – 
образователни инициативи за деца и ученици в изпълнение на Стратегията за намаляване 
дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) – определяне 
на длъжностно лице за събиране, поддържане и предоставяне при поискване от страна на 
дирекция „Политики по околна среда”, коордиционно звено в МОСВ, информация за 
изпълнението на брой проведени инициативи, брой участвали училища и детски градини, 
брой обхванати деца и ученици; 

62. Заповед № РД 0610/09.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на ЕТ „Кейбълсат – Антонио Младенов”; 

63. Заповед № РД 0615/11.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на ЕТ „Величко Иванов – Венеция, гр. Левски; 

64. Заповед № РД 0616/11.09.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/21.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД-0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Плевен – определяне на екип от експерти за извършване на контрол по 
изпълнение на условията в КР №87/2005г. с оператор „Тера” АД, гр. Червен бряг; 

65. Заповед № РД 0617/12.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „Оранжерии Гимел ІІ”, ЕООД, гр. София; 

66. Заповед № РД 0618/12.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ”, ЕООД, гр. 
София (площадка в с. Дисевица, община Плевен)] 

67. Заповед № РД 0621/16.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „Мандра 1” ООД, село Обнова, община Левски, област 
Плевен; 

68. Заповед № РД 0622/17.09.2015г. – на основание Заповед № РД -536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда . определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 
ПН 29ПР/2013г. за ИП „Изземване на наносни отложения от динамичните запаси на река 
Осъм, от участък от землищата на с. Дойренци и с. Деветаки, област Ловеч; 

69. Заповед № РД 0622/17.09.2015г. – на основание Заповед № РД -536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0068/06.02.2012г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда . определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 
ПН 30ПР/2013г. за ИП „Изземване на наносни отложения от динамичните запаси на река 
Осъм, от участък от землищата на с. Йоглав, община Ловеч; 

70. Заповед № РД 0628/18.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД, гр. Троян; 



71. Заповед № РД 0631/23.09.2015г. – на основание чл. 7, т. 1 от Правилника за устройството 
и дейността на РИОСВ във връзка с постъпило искане от директора на РИОСВ – гр. Русе 
до заместник – министъра на околната среда и водите /изх. № 3314/17.09.2015г. на РИОСВ 
гр. Русе/, както и във връзка с писмо до директора на дирекция „ККД” при МОСВ до 
директора на РИОСВ – гр. Плевен /вх. № 5939/23.09.2015г. на РИОСВ Плевен/, 
определяне на длъжностно лице в направление „Опазване на атмосферния въздух и 
вредни физични фактори”, дирекция „Контрол на околната среда” за експерт от РИОСВ 
Плевен, който да бъде командирован при необходимост до гр. Русе за участие в 
извършването на обстойни комплексни проверки на обекти – потенциални източници на 
интензивно миришещи вещества на територията на гр. Русе; 

72. Заповед № РД 0632/24.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „Литекс моторс” АД, с. Баховица, община Ловеч; 

73. Заповед № РД 0633/24.09.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ” ЕООД, гр. 
София; 

74. Заповед № РД 0634/28.09.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № 
ПН 10-4/2012г. на ИП „Разработка и усвояване на газокондензатно находище „Койнаре”, в 
блок „А-Ловеч”, включващо четири участъка: „Борован”, „Враняк”, „Девенци” и 
„Садовец”, с възложител: Дайрект Петролеум България” ЕООД; 

75. Заповед № РД 0636/29.09.2015г. – на основание чл.7, т.1 от Правилника за устройството и 
дейността на РИОСВ и във връзка с необходимостта от изготвяне на обяснителна записка 
съгласно изискванията на Министерството на финансите Дирекция „Държавни разходи” в 
съответствие с Раздел ХІІ от ДР 1/25.01.2015г. и утвърдени „Вътрешни правила за 
извършване на инвентаризации на активите и пасивите в МОСВ – определяне на комисия 
за извършване на инвентаризация на всички вземания по Административно наказателната 
дейност; 

76. Заповед № РД 0637/29.09.2015г. – на основание чл. 22 от Закона за счетоводството и 
утвърдени Вътрешни правила за извършване на инвентаризации в МОСВ, и във връзка с 
годишно счетоводно приключване – определяне на комисия – за извършване на 
инвентаризация на всички активи и всички пасиви на РИОСВ Плевен; 

77. Заповед № РД 0638/29.09.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 439-H0/2012г. с оператор „Феникс Инверс” ООД; 

78. Заповед № РД 0639/29.09.2015г.  – на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през  2015г. – 
определяне на екип от експерти за осъществяване на проверка за текущ контрол върху 
качеството на компонентите и факторите на околната среда на площадка на „Феникс 
Инверс” ООД, в гр. Ловеч в ПИ с идентификатор 43952.502.130 (номер по предходен план 
5010184); 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ПЕРИОДА  
от 01.10.2015г. до 31.12.2015г.  

ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
 
 
 

1. Заповед № РД 0642/01.10.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 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 – определяне на екип от експерти за 
определяне на основната разходна норма на служебен автомобил на РИОСВ Плевен; 

2. Заповед № РД 0644/01.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен; 

3. Заповед № РД 0645/01.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен - определяне на 
екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на компонентите и 
факторите на околната среда на „Ванекс” ЕООД , гр. Плевен; 

4. Заповед № РД 0647/02.10.2015г.  – на основание чл. 7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във 
връзка Наръчник по управление на качеството на МОСВ /изготвен в рамките на проект № 
13-31-10 „Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството  в 
Министерството на околната среда и водите/ - въвеждане на Анкетна карта за проучване 
на мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионална 
инспекция по околната среда и водите гр. Плевен; 

5. Заповед № РД 0648/02.10.2015г. – на основание чл. 24, ал. 4 от Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси и във връзка с Наръчник по управление на 
качеството на МОСВ /изготвен в рамките на проект № 13-31-10 „Въвеждане и сертифициране на 

система за управление на качеството в Министерството на околната среда и водите/ - определяне на 
длъжностно лице, което да води „Регистър на сигнали за установяване на конфликт на 
интереси” и отговорно за отваряне на кутията „Сигнали за корупция”; 

6. Заповед № РД 0649/02.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Звезда” АД, гр. Долна Митрополия; 

7.  Заповед № РД 0657/09.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване 
на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч; 

8. Заповед № РД 0660/12.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Златен лъч” ООД, гр. Долни Дъбник; 

9. Заповед № РД 0661/13.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 



компонентите и факторите на околната среда на „РИКО СТИЛ” ООД, гр. Троян, област 
Ловеч; 

10. Заповед № РД 0662/13.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ГОЛЯМА МЕЛНИЦА – ЧЕРВЕН БРЯГ” 
ООД, гр. Червен бряг, област Плевен; 

11. Заповед № РД 0673/19.10.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 430-Н1/2014г. с оператор „Джи Еф Еф” АД 

12. Заповед № РД 0675/19.10.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 21/2004г. с оператор „Рафинерия Плама” АД, гр. 
Пловдив; 

13. Заповед № РД 0679/20.10.2015г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0014/07.01.2014г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка с чл. 100 и чл. 
148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение ОВОС № 39ПР/2010г., 
издадено от МОСВ за ИП „Частично изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ и 
рехалибитация на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Белене” и Решение за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 32 ПР/2011г., издадено от 
МОСВ за ИП „Изграждане на заустващ колектор за пречистени отпадъчни води с начало 
площадката на ПСОВ в имот 03366.128.1 и край – точката на заустване в р. Дунав; 

14. Заповед № РД 0680/20.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Тера – арт – 2001” ООД, гр. Троян; 

15. Заповед № РД 0683/23.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ЕКО БРИК” ООД, с. Бели Осъм, община 
Троян, област Ловеч; 

16. Заповед № РД 0680/20.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Мизия  - 96” АД, гр. Плевен; 

17. Заповед № РД 0690/27.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ЕЛМАТЕХ” АД, гр. Троян; 

18. Заповед № РД 0691/27.10.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 440-Н1/2015г. с оператор „Полихим – СС” ЕООД, гр. 
София ; 

 
 
 



19. Заповед № РД 0692/27.10.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 304-Н0/2008г.  с оператор община Плевен; 

20. Заповед № РД 0694/27.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „АМ ПЛАСТ 2010” ЕООД, площадка в 
гр. Плевен; 

21. Заповед № РД 0695/27.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Метаком СЛЗ Инвест” АД; 

22. Заповед № РД 0696/27.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Антикороза” ЕООД, площадка гр. 
Кнежа; 

23. Заповед № РД 0697/28.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Полихим – СС ойл” ООД, гр. София; 

24. Заповед № РД 0698/28.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Универсалстрой” ООД, гр. Троян, 
площадка в с. Дълбок дол, община Троян; 

25. Заповед № РД 0703/30.10.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Балкантрейд” ЕООД, площадка гр. 
Троян; 

26. Заповед № РД 0708/03.11.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 132/2006г. с оператор  „Старткерамик” ООД, с. 
Михалци; 

27. Заповед № РД 0709/03.11.2015г. – на основание чл. 120, ал. 5 от закона за опазване на 
околната среда, Заповед № РД 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите 
и Заповед № РД 0330/03.06.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната 
среда и водите – определяне на екип от експерти за осъществяване на контрол по 
изпълнение на условията в КР № 500-Н0/2014г. с оператор община Никопол; 

28. Заповед № РД 0710/04.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Дренски” ЕООД, гр. Троян, площадка с. 
Орешак, община Троян; 

29. Заповед № РД 0711/04.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ЕКОМЕБЕЛ” ООД, гр. Плевен; 

 



30. Заповед № РД 0715/04.11.2015г. – на основание ДДС № 20 от 14.12.2004г. на МФ за 
прилагането на НСС от бюджетните предприятия т.16.24, т.36 и писмо 05-08-
6072/17.09.2015г. на МОСВ – определяне на комисия за извършване преглед обезценка на 
активите на РИОСВ Плевен; 

31. Заповед № РД 0716/04.11.2016г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във 
връзка с чл.12 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – 
определяне на комисия за извършване преглед на процесите по управление на риска, 
включително и на риск- регистъра и предприетите действия за намаляване на рисковете 
през 2015г.; 

32. Заповед № РД 0717/05.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на ЕТ „Десант – Иван Василев”, гр. Троян; 

33. Заповед № РД 0718/05.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Олина 2000” ООД, гр. София, площадка 
в гр. Тетевен, кв. Воловийте; 

34. Заповед № РД 0719/05.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „ТАЙРЕКО” ООД, площадка в гр. 
Плевен; 

35. Заповед № РД 0720/05.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Глобал Рециклинг” ООД, площадка в гр. 
Плевен; 

36. Заповед № РД 0723/06.11.2015г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Осъм” АД, гр. Ловеч; 

37. Заповед № РД 0729/12.11.2015г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Олина 2000” ООД, гр. София, площадка 
в гр. Тетевен, кв. Воловийте; 

38. Заповед № РД 0730/12.11.2015г. – на основание Заповед № РД-536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0624/20.08.2012г. но Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и във връзка чл. 100 и чл.148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
осъществяване на проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС № ПН 1-
1/2008г. за ИП „Реконструкция и модернизация на машинно ванен цех № 3 изграждане 
(модернизация) на Ванна пещ № 5 за топене на стъкло и изграждане (модернизация) на 
материален цех към „Рубин” АД, гр. Плевен, община Плевен, с възложител „Рубин 
Трейдинг” АД; 

39. Заповед № РД 0731/12.11.2015г. – на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Уолтопия” ООД, гр. Летница; 

40. Заповед № РД 0734/17.11.2015г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „Ванекс” ЕООД, гр. Плевен; 



41. Заповед № РД 0736/18.11.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите- Плевен и във връзка с чл. 100 и чл.148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС 
№ ПН 64 ПР/2013г. на инвестиционно предложение „Разработка и експлоатация на 
газокондензатно находище „Искър Запад”, община Кнежа, област Плевен, с възложител 
„ПДНГ” АД; 

42. Заповед № РД 0737/18.11.2015г. – на основание Заповед № РД – 536/27.07.2006г. на 
Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД 0023/14.01.2013г. на Директора на 
Регионална инспекция по околната среда и водите- Плевен и във връзка с чл. 100 и чл.148, 
ал. 3 от Закона за опазване на околната среда – определяне на екип от експерти за 
осъществяване на комплексна проверка по изпълнение на условията в Решение по ОВОС 
№ ПН 56 ПР/2013г. на инвестиционно предложение „Изграждане на газосепариционен 
възел, разпределителен газопровод „Р-101 Долни Луковит – ГТЦ Долни Луковит” и 
подземно кабелно ел. захранване CH 20kV за проучвателен сондаж Р-1 Искър Запад, с 
възложител „ПДНГ” АД; 

43. Заповед № РД 0740/19.11.2015г. - на основание чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на 
околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ Плевен през 2015г 
определяне на екип от експерти за извършване на текущ контрол върху качеството на 
компонентите и факторите на околната среда на „АРСИС”; 

44. Заповед № РД 0750/19.11.2015г. – на основание чл.7, т. 1 и т. 3 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите , 
Заповед № РД 01-798/24.09.2015г. на Министъра на труда и социалната политика и във 
връзка с номинирани кандидати по Процедура 2015г. на програма „Старт на кариерата” в 
РИОСВ Плевен – стартиране на Процедура за набиране на кандидати за работа по 
програма Старт на кариерата – 2015г.; 

45. Заповед № РД 0752/19.11.2015г. – на основание чл.7, т.1 и т.3 от Правилника за 
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите и във 
връзка с т.8 от Процедура -2015г. за кандидатстване за работните места в централните 
ведомства по програма Старта на кариерата – Приложение № 2 към Заповед № РД 01-798 
от 24.09.2015г. на Министъра на труда и социалната политика – определяне на комисия за 
провеждане на интервю с номинираните кандидати; 

46. Заповед № РД 0761/30.11.2015г.  – на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба № РД-07-2 от 
16 декември 2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд и чл. 5, т. 8 от наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ. бр.89 

от 28.10.2014г.); 
47. Заповед № РД 0822/14.12.2015г. – на основание чл.22, ал.3, т.1 от Наредба № 

8/12.12.2013г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и 
приложение № 4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване от приложение № 5(ДВ. бр.4/16.01.2004г.) и във връзка с писмо на МОСВ с вх. № 
7604/12.12.2015г. на РИОСВ Плевен- определяне на длъжностно лице за упражняване на 
контрол върху изпълнението на условията, посочени в Разрешително № 655/07.12.2015г.; 

48. Заповед № РД 0823/15.12.2015г. – на основание чл.57, ал.2 от Закона за държавния 
служител – утвърждаване на график за ползване на платен годишен отпуск за 2016г. на 
служители РИОСВ Плевен; 

49. Заповед № РД 0825/15.12.2015г. – на основание чл.9а, ал.2 от Правилника за 
устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите и във 
връзка с чл.10 от Наредбата за административно обслужване – определяне на списък 
служители РИОСВ Плевен с работно време в променливи граници; 



50. Заповед № РД 0826/15.12.2015г. – на основание чл.22, ал.3, т. 1 от Наредба № 
8/12.12.2003г. на МОСВ и МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни за 
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове от Приложение № 3, за животинските видове от 
приложение № 4, за всички диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 
и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от 
приложение № 5 и във връзка с писмо изх. № НСЗП-372/10.12.2015г. на МОСВ – 
определяне на длъжностно лице за упражняване на контрол върху изпълнението на 
условията, посочени в разрешително № 656/08.12.2015г. на МОСВ; 
 

 
 
 
 
 


