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 01.04. - 30.06.2015 г.
Заповед №РД-08-52/09.04.2015 г. за извършване на извънредна контролна проверка на работата на
горивната инсталация - натоварване, изпускане на димни газове през съответните пречиствателни
съоръжения, вид на изгаряното гориво и качествените му характеристики, работа на
пречиствателните съоръжения и спазване на определените норми за допустими емисии на
„Брикел” ЕАД, град Гълъбово.
Заповед №РД-08-53/09.04.2015 г. за сформиране на гасаческа група от експерти на РИОСВ –
Стара Загора през пожароопасния сезон 01.04.2015 г. – 31.10.2015 г. за защитените територии –
изключителна държавна собственост.
Заповед №РД-08-57/16.04.2015 г. за назначаване на комисия от експерти на РИОСВ –Стара Загора,
Община Сливен и Кметство село Блатец, която да извърши оценка на състоянието и ресурсните
възможности на популацията на блатно кокиче в Защитена местност „Дебелата кория”, землището
на село Блатец, община Сливен.
Заповед №РД-08-58/16.04.2015 г. за назначаване на комисия от експерти на РИОСВ –Стара Загора,
ОД „Земеделие” – Ямбол и Кметство село Палаузово, която да извърши оценка на състоянието и
ресурсните възможности на популацията на блатно кокиче в Защитена местност „Блатото”,
землището на село Палаузово, община Стралджа.
Заповед №РД-08-59/16.04.2015 г. за назначаване на комисия от експерти на РИОСВ –Стара Загора
и ДЛС–Тополовград, която да извърши оценка на състоянието и ресурсните възможности на
популацията на блатно кокиче в Защитена местност „Иван гьол”, землището на град Ямбол.
Заповед №РД-08-60/16.04.2015 г. за извършване на контролна проверка на „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД, село Ковачево, община Раднево по изпълнение на условията в комплексното им
разрешително №50/2005 г, актуализирано с Решение №50-И0-А3/2014 г.
Заповед №РД-08-61/16.04.2015 г. за извършване на контролна проверка на „ЕЙ И ЕС – 3С Марица
изток 1” ЕООД, град Гълъбово, община Раднево по изпълнение на условията в комплексното им
разрешително №27/2005 г, актуализирано с Решение №27-Н0-И0-А3/2014 г.
Заповед №РД-08-67/23.04.2015 г. за изменение на Заповед №РД-08-60/16.04.2015 г. в частта
определяща датите на извършване на контролната проверка.
Заповед №РД-08-75/21.05.2015 г. за извършване на извънредна контролна проверка на работата на
горивната инсталация, 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 определените норми за допустими емисии на
„Брикел” ЕАД, град Гълъбово.
Заповед №РД-08-87/02.06.2015 г. за извършване на извънредна контролна проверка на горивна
инсталация в ЕК„Марица изток” във връзка с регистрирани превишения по показател серен
диоксид. Проверката да обхване работата на горивната инсталация, в това число натоварване,
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изпускане на димни газове през съответните пречиствателни съоръжения, вид на изгаряното
гориво и качествените му характеристики, работа на пречиствателните съоръжения и спазване на
определените норми за допустими емисии.
Заповед №РД-08-89/04.06.2015 г. за извършване на извънредна контролна проверка на горивна
инсталация в ЕК„Марица изток” във връзка с регистрирани превишения по показател серен
диоксид. Проверката да обхване работата на горивната инсталация, 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
определените норми за допустими емисии.
Заповед №РД-08-92/04.06.2015 г. за определяне на длъжностно лице от РИОСВ за член на
Комисията по заетостта към Обласния съвет за развитие – Стара Загора.
Заповед №РД-08-94/09.06.2015 г. за извършване на контролна проверка на „Палфингер
Продукционстехник България”ЕООД, филиал Тенево по изпълнение на условията в комплексното
им разрешително №95/2006 г, актуализирано с Решение №95-Н0-И0-А2/2013 г.
Заповед №РД-08-102/16.06.2015 г. за обявяване на конкурс за длъжността началник отдел, Отдел
КОС, Дирекция „Контрол и превантивна дейност” в РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-103/18.06.2015 г. за определяне на длъжностно лице от РИОСВ за член на
Обласния съвет по сигурността в област Стара Загора.
Заповед №РД-08-105/19.06.2015 г. за назначаване на комисия, която да извърши съответните
фактически и правни действия при провеждане на конкурсна порцедура за длъжността началник
отдел, Отдел КОС, Дирекция „Контрол и превантивна дейност” в РИОСВ – Стара Загора.
Разпореждане № РД-08-78/27.05.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на птици от видовете: 5 броя Бял щъркел ( Ciconia ciconia) и 2броя Поен
лебед (Cygnus cygnus ). Птиците са маркирани с микрочипове и поради неспособност да живеят
самостоятелно в естествена среда да се предоставят на Зоопарк – Варна.
Разпореждане № РД-08-101/27.05.2015 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за
диви животни – Стара Загора на птици от видовете: 2 броя обикновен мишелов (Buteo buteo); 5
броя горска ушата сова (Asio otus); 2 броя ръждив вечерник (Nyctaulus noctula); 3 броя блед
бързолет (Apus pallidus); 1 брой pipistrellus sp.; 1 броя керкенез (Falco tinnunculus); 4 броя голям
синигер (Parus major); 1 брой черешарка (Coccothraustes coccothraustes); 1 брой чухал (Otus scops);
1 брой кукумявка (Athene noctua); 1 броя ням лебед (Cygnus olor); 1 брой черен щъркел (Ciconia
nigra); 4 броя бял щъркел (Ciconia ciconia); 3 броя европейска водна костенурка (Enys orbicularis);
1 брой горска улулица (Strix aluco); 3 броя шипобедрена костенурка (Testudo graeca); 2 броя осояд
(Pernis apivorus); 19 броя ловен сокол (Falco cherrug); 1 брой сива овесарка (Emboriza calandra); 3
броя градска лястовица (Delichon urbicum); 5 броя селска лястовица (Hirundo rustica) и 1 брой
керкенез (Falco tinnunculus) и връщането им в естествена среда.
Разпореждане № РД-08-111/25.06.2015 г. за настаняване в Спасителния център за размножаване
и рехабилитация в село Баня, община Несебър на 8 броя шипобедрена костенурка (Testudo greca)
и 2 броя шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).

