РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
Списък на административните актове издадени от директора на
РИОСВ - Стара Загора за периода 01.07. - 30.09.2015 г.
Заповед №РД-08-115/09.07.2015г. за извършване на контролна проверка на „Арсенал” АД, Завод
3, град Казанлък за изпълнение на условията в Комплексното им разрешително №110/2006 г.,
актуализирано с Решение №110-Н0-И0-А/2015г.
Заповед №РД-13-117/10.07.2015г. за назначаване на комисия за проверка при постъпване на
сигнали и жалби за корупция.
Заповед №РД-08-127/21.07.2015г. за извършване на контролна проверка на „Е.Миролио” ЕАД,
град Сливен, площадка град Ямбол за изпълнение на условията в комплексното им разрешително
№414-Н0/2011г, актуализирано с Решение №414-Н0-И0-А1/2012г.
Заповед №РД-08-135/04.07.2015г. за извършване на контролни проверки във вечерните и нощните
часове на работата на горивните инсталации, в това число натоварване, изпускане на димни газове
през съответните пречиствателни съоръжения, вид на изгаряното гориво и качествените му
характеристики, работа на пречиствателните съоръжения и спазване на условията от съответните
комплексни разрешителни в част „Емисии в атмосферата”.
Заповед №РД-08-139/07.07.2015г. за осъществяване на дежурство и съобразно показанията на
АИС – Гълъбово да извършат контролна проверка на работата на горивната инсталация на
„Брикел” ЕАД, град Гълъбово, в това число натоварване, вид на изгаряното гориво и качествените
му характеристики, работа на пречиствателните съоръжения и спазване на определените норми за
допустими емисии, работа на пречиствателните съоръжения и спазване на условията от
съответните комплексни разрешителни в част „Емисии в атмосферата”.
Заповед №РД-08-147/17.08.2015г. за утвърждаване на вътрешни правила за организация и обща
координация на дейността на РИОСВ, при констатиране на нарушения на екологичното
законодателство.
Заповед №РД-08-152/25.08.2015г. за извършване на контролна проверка на „Мини Марица изток”
ЕАД, обект „Насипище Медникарово” за изпълнение на условията в комплексното им
разрешително №403-Н0/2010г.
Заповед №РД-08-158/03.09.2015г. за извършване на контролна проверка на „Арсенал” АД,
площадка Завод 4, град Мъглиж за изпълнение на условията в Комплексното им разрешително
№101/2006 г., актуализирано с Решение №101-Н0-И0-А3/2014г.
Заповед №РД-08-160/08.09.2015г. за сформиране на комисия от служители на РИОСВ, ДЗК – РЗИ
– Сливен и община Нова Загора, която да извърши проверка по изнесените обстоятелства в
постъпил сигнал за наличие на неприятни миризми от инсталация Енергийна централа за
комбинирано производство на ел. и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане на
биомаса от растителни и животински субстанции в град Нова Загора.
Заповед №РД-08-167/10.09.2015г. за извършване на контролна проверка на „Колхида Сливен”АД, град Сливен по изпълнение на условията в комплексното им разрешително №108Н1/2009 г.
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Заповед №РД-08-173/15.09.2015г. за извършване на контролна проверка на „Репродуктор по
свиневъдство”АД, град Сливен по изпълнение на условията в комплексното им разрешително
№230-Н0/2008 г. актуализирано с Решение №230-Н0-И0-А1/2012г.
Разпореждане № РД-08-116/09.07.2015г. за прекратяване на престоя в Спасителен център за диви
животни, гр. Стара Загора на следните екземпляри:
-18 броя градска лястовица (Derihon urbica); 10 броя забулена сова (Tyto alba), 10 броя керкенез
(Falco tinnunculus), 5 броя домашна кукумявка (Athene noctua), 4 броя червенокръста лястовица
(Cecropis daurica), 3 броя голям синигер (Parus major), 1 броя ръждив вечерник (Nyctaulus
noctula), 1 броя черен бълзолет (Apus apus), 1 броя блед бързолет (Apus pallidus) и 1 броя малък
пъстър кълвач (Dendrocopus minor), които да бъдат освободени край Спасителния център за диви
животни, гр. Стара Загора;
-10 екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), които да бъдат освободени край село
Белозем, общ. Раковски и 1 брой бухал (Bubo bubo), който да бъде настанен в адаптационна
волиера на територията на ПП „Русенски лом“ до пълното й адаптиране към условията на средата,
след което да бъде освободена.
Разпореждане № РД-08-125/17.07.2015г. за прекратяване на престоя и преместване от
Спасителния център за диви животни – Стара Загора на 8 броя шипобедрена костенурка (Testudo
graeca) поради настъпилите трайни увреждания и неспособност да живеят в естествена среда.
Екземплярите да се предоставят на Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни
костенурки на Фондация „Геа Челония” в с. Баня, общ. Несебър.
Разпореждане № РД-08-130/17.07.2015г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на следните екземпляри:
-12 броя домашна кукумявка (Athene noctua), 3 броя блед бързолет (Apus pallidus) и 1 брой черен
бълзолет (Apus apus). Освобождаването на птиците да бъде край Спасителния център за диви
животни, гр. Стара Загора;
-2 броя бял щъркел (Ciconia ciconia), които да бъдат освободени край с. Белозем, общ. Раковски;
-12 броя градска лястовица (Derihon urbica) и 5 броя селска лястовица (Hirundo rustica, които да
бъдат освободени край гр. Стара Загора, общ. Стара Загора;
- по 1 брой кукувица (Cuculus canorus) и обикновен мишелов (Buteo buteo), които да бъдат
освободени край с. Селце, общ. Мъглиж;
-2 броя бял щъркел (Ciconia ciconia) с място на освобождаването е с. Коларово, общ. Раднево;
-6 броя керкенез (Falco tinnunculus) с място на освобождаване местността „Узана” край гр.
Габрово.
Разпореждане № РД-08-145/17.08.2015г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на следните екземпляри:
-11 броя домашна кукумявка (Athene noctua), 10 броя блед бързолет (Apus pallidus), 9 броя градска
лястовица (Delichon urbica), 7 броя забулена сова (Tyto alba), 6 броя селска лястовица (Hirundo
rustica), 2 броя обикновен мишелов (Buteo buteo), 2 броя алпийски бързолет (Apus melba), 1 брой
чухал (Otus scops), 1 брой белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 1 брой щиглец (Carduelis
carduelis), 1 брой червенокръста лястовица (Hirundo daurica), 1 брой голям ястреб (Accipiter
gentilis), 1 брой обикновена чинка (Fringilla coelebs). Мястото на освобождаването е край
Спасителния център за диви животни, гр. Стара Загора;
- 9 броя чухал (Otus scops) и 2 броя забулена сова (Tyto alba), които да се освободят край с.
Оряховица, общ. Стара Загора;
- 17 броя белошипа ветрушка (Falco naumanni), 3 броя керкенез (Falco tinnunculus) и 1 брой
вечерна ветрушка (Falco vespertinus), с място на освобождаване край с. Левка, общ. Свиленград;
-по 1 брой обикновен мишелов (Buteo buteo) и малък ястреб (Accipiter nissus), с място на
освобождаване край с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора;
-5 броя керкенези (Falco tinnunculus) и 1 брой белоопашат мишелов (Buteo rufinus) с място на
освобождаване край Кремиковски манастир край гр. София.

