РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
Списък на административните актове издадени от директора на
РИОСВ - Стара Загора за периода 01.01. - 31.03.2015 г.
Заповед №РД-11-1/07.01.2015 г. за определяне на експерти от РИОСВ- Стара Загора към
Общинските експертни съвети по устройство на територията.
Заповед №РД-11-17/13.02.2015 г. за извършване на контролна проверка на големи горивни
инсталации в ЕК „Марица изток” във връзка с очаквани неблагоприятни климатични условия,
удостоверени чрез прогнозата на СРП, като се обхване броя на котлите в редовна експлоатация,
натоварване, изпускане на димни газове през съответните пречиствателни съоръжения, проверка
на документи за вида качествените характеристики на изгаряното количество гориво.
Заповед №РД-08-23/24.02.2015 г. за назначаване на комисия, която да извърши разпределението
на количествата билки, поставени под специален режим на опазване и ползване, на територията на
Област Сливен, съгласно Заповед №РД-115/13.02.2015 г. на министъра на околната среда и
водите.
Заповед №РД-08-24/24.02.2015 г. за назначаване на комисия, която да извърши разпределението
на количествата билки, поставени под специален режим на опазване и ползване, на територията на
Област Стара Загора, съгласно Заповед №РД-115/13.02.2015 г. на министъра на околната среда и
водите.
Заповед №РД-08-26/26.02.2015 г. за извършване на контролна проверка на „Брикел” ЕАД, град
Гълъбово по изпълнение условията в комплексното им разрешително.
Заповед №РД-08-31/09.03.2015 г. за извършване на контролна проверка на „Загорка” АД ЕАД,
град Стара Загора по изпълнение на условията в комплексното им разрешително.
Заповед №РД-08-34/10.03.2015 г. за утвърждаване на допустимите количества билки в килограм
сухо тегло, добивани от естествените им находища и поставени под специален режим на опазване
и ползване през 2015 г., след проведени комисии с представители на РДГ, ДГС и общините за
разпределянето им между заявилите участие физически и юридически лица на територията на
области Стара Загора и Сливен без община Котел.
Заповед №РД-08-38/12.03.2015 г. за спиране от експлоатация на инсталация за третиране на
отпадъци в землището на село Хрищени, община Стара Загора.
Заповед №РД-08-40/16.03.2015 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително на „Панхим” ООД, град Стара Загора.
Заповед №РД-08-43/21.03.2015 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3” АД, с.
Медникарово, община Гълъбово.
Заповед №РД-08-44/23.03.2015 г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително на „Панхим” ООД, град Стара Загора – заповедта е
неразделна част от Заповед №РД-08-40/16.03.2015 г.
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Заповед №РД-08-47/30.03.2015 г. за насрочване на Експертен екологичен съвет към РИОСВ –
Стара Загора, който да разгледа ДОВОС на инвестиционно предложение „Предприятие за
преработка на 12 000 тона/год. Сурова вълна в имот идентификатор 67338.601.65 в град Сливен” с
възложител „Лемприер Уул” ЕООД, град Сливен и ДОВОС на инвестиционно предложение
„Добив на нефтошисти от находище „Боров дол”, разположен в землището на село Боров дол,
община Твърдица”.
Разпореждане № РД-08-9/28.01.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на птици от видовете: 23 броя забулена сова (Tyto alba), 6 броя керкенез
(Falco tinnunculus), 4 броя обикновен мишелов (Buteo buteo), 3 броя обикновен мишелов (Buteo
buteo), 3 броя горска ушата сова (Asio otus), 2 броя домашна кукумявка (Athene noctua), 2 броя
голям ястреб (Accipiter gentilis), 2 броя прилепи (Nyctalus noctula), 1 брой късопръст ястреб
(Accipiter brevipes), 1 брой авлига (Oriolus oriolus), 1 брой скален орел (Aquila chrysaetos), 1 брой
малък креслив орел (Aquila pomarina), 1 брой малък ястреб (Accipiter nisus), 1 брой горска улулица
(Strix aluco), 1 бр. жълтоглаво кралче (Rugulus regulus), 1 бр. тръстиков блатар (Circus aeruginosus),
1 бр. розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), 1 брой червеногуша гъска (Branta ruficollis).
Разпореждане № РД-08-19/17.02.2015г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на един екземпляр от вида Розов пеликан (Pelеcanus onocrotalus) с
микрочип № 941000015479670, поради настъпили трайни увреждания и неспособност да живеe
самостоятелно в естествена среда, птицата да се предостави на Зоопарк – Добрич и при
предаването да се състави приемо–предавателен протокол.

