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 01.10. - 31.12.2015 г.
Заповед №РД-08-195/08.10.2015 г. за извършване на контролна проверка на „БалБок Инженеринг”
АД, град София, площадка град Стара Загора по изпълнение на условията в комплексното им
разрешително №473-Н0/2013г.
Заповед №РД-08-199/19.10.2015 г. за извършване на контролна проверка на Депо за неопасни
отпадъци на общини Елхово и Болярово по изпълнение на условията в комплексното им
разрешително №134/2006г.
Заповед №РД-08-201/19.10.2015 г. за безопасно използване на отоплителни и електронагревателни
уреди през есенно-зимния сезон.
Заповед №РД-08-203/20.10.2015 г. за определяне на експертите на РИОСВ – Стара Загора за
членовете на Общинските експертни съвети по устройство на територията.
Заповед №РД-08-204/20.10.2015 г. за определяне на постоянния състав на Експертния екологичен
съвет при РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-212/23.10.2015 г. за извършване на контролна проверка на „П.С.В. Груп” ООД, с.
Боздуганово по изпълнение на условията в комплексното им разрешително №495-Н0/2014г.
Заповед №РД-08-221/29.10.2015 г. за извършване на контролна проверка на „Е.Миролио” ЕАД,
град Сливен по изпълнение на условията в комплексното им разрешително №107-Н1/2009г.
Заповед №РД-08-225/03.11.2015 г. за определяне на комисия от експерти на РИОСВ - Стара
Загора, която да извърши пълна инвентаризация на активите на РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-227/09.11.2015 г. за извършване на контролна проверка на „Свиком”ЕООД, град
Сливен по изпълнение на условията в комплексното им разрешително №342-Н0/2008г.
Заповед №РД-08-310/30.11.2015 г. за определяне на комисия, която да проведе интервю и класира
лицата – кандидати по програмата „Старт в кариерата”.
Заповед №РД-08-323/12.12.2015 г. за насрочване на Експертен екологичен съвет, който да
разгледа Доклад за Екологична оценка на ОУП на община Братя Даскалови и Доклад за
Екологична оценка на ОУП на община Гурково.
Заповед №РД-08-343/22.12.2015 г. за назначаване на комисия, която да проведе конкурсна
процедура на кандидатите за длъжността младши експерт в направление „Опазване чистотата на
атмосферния въздух и вредни физични фактори”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция
„Контрол и превантивна дейност” в РИОСВ – Стара Загора, изнесено работно място град
Гълъбово.
Разпореждане № РД-08-205/21.10.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за
диви животни – Стара Загора на следните екземпляри с трайни увреждания, неспособни да живеят
самостоятелно в природата:
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

 Бухал (Bubo bubo) – два, маркирани с микрочип с №№ 941000015480671, 941000015480617.
Птиците да се предоставят на Зоопарк – Стара Загора, гр. Стара Загора;
 Обикновен мишелов (Buteo buteo) – един брой маркиран с микрочип с № 941000015480670.
Птицата да се предостави на Зоопарк – Варна, гр. Варна;
 Бял щъркел (Ciconia ciconia) – 2 броя маркирани с микрочип с №№ 941000015480641,
941000015480640. Птиците да се предоставят на Зоопарк – Добрич, гр. Добрич;
 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) – 4 броя и Шипоопашата костенурка ( Testudo
hermanni) – 11 броя. Екземплярите да се предоставят на Спасителен Център за размножаване и
рехабилитация на сухоземни костенурки в с. Баня към Фондация „Гея Челония”.
Разпореждане № РД-08-206/21.10.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за
диви животни – Стара Загора на птици от видовете:
 Градска лястовица (Delichon urbica) - 4 броя; Горска ушата сова (Asio otus) - 4 броя; Домашна
кукумявка (Athene noctua) - 7 броя; Чухал (Otus scops) - 4 броя; Авлига (Oriolus oriolus) -2 броя;
Забулена сова (Tyto alba) - 4 броя; Алпийски бързолет (Apus melba) - един брой; Козодой
(Caprimulgus europaeus) - един брой; Черешарка (C. coccothraustes) - един брой Блед бързолет
(Apus pallidus) - 6 броя. Мястото на освобождаването на птиците е край Спасителен център за
диви животни, гр. Стара Загора;
 Бял щъркел (Ciconia ciconia) - 17 броя – с място на освобождаване край село Пет Могили, общ.
Нова Загора;
 Таралеж (Erinaceus concolor) - 5 броя и Малка бяла чапла (Egretta garsetta) - един брой, с място
на освобождаване край село Малко Кадиево, общ. Стара Загора;
 Керкенез (Falco tinnunculus) - 3 броя – с място на освобождаването е ПП Русенски лом;
 Бял щъркел (Ciconia ciconia) - 42 броя – с място на освобождаването е край село Опан, общ.
Опан;
 Обикновен мишелов (Buteo buteo) - 4 броя – с място на освобождаването е ПП Витоша;
 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) - един брой –с място на освобождаване езерото Вая;
 Ръждива чапла (Ardea purpurea) - един брой – с място на освобождаване край Кравино, общ.
Опан.
Разпореждане № РД-08-207/21.10.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за
диви животни – Стара Загора и върнати в естествена среда птици от видовете:
 Забулена сова (Tyto alba) – 4 броя – с място на освобождаване край Спасителния център, гр.
Стара Загора;
 Бухал (Bubo bubo) – един брой и Горска улулица (Strix aluco) – един брой – с място на
освобождаване ПП „Русенски лом”.
Разпореждане № РД-08-309/27.10.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за
диви животни – Стара Загора на следните екземпляри с трайни увреждания, неспособни да живеят
самостоятелно в природата:
 Бухал (Bubo bubo) – 2 броя, маркирани с микрочип с №№ 941000016926856, 941000016928032.
Птиците да се предоставят на Зоопарк – Стара Загора , гр. Стара Загора;
 Обикновен мишелов (Buteo buteo) – 2 броя, маркирани с микрочип с № 941000016926073,
941000016926508. Птиците да се предоставят на Зоопарк – Пазарджик, гр. Пазарджик.

