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. - 30.09.2016 г.
Заповед №РД-08-123/05.07.2016 г. за извършване на контролна проверка на „Арсенал” АД, Завод
3, град Казанлък за изпълнение на условията в комплексно разрешително №110/2006 г,
актуализирано с Решение №110-НО-И0-А4/2015 г.
Заповед №РД-08-125/12.07.2016 г. за извършване на контролна проверка на „Джени груп” ЕООД
за изпълнение на условията в комплексното им разрешително №452-Н0/2012 г.
Заповед №РД-08-127/19.07.2016 г. за извършване на контролна проверка на „Арсенал” АД, град
Казанлък, площадка град Мъглиж за изпълнение на условията в комплексно разрешително
№101/2006 г, актуализирано с Решение №101-НО-И0-А4/2015 г.
Заповед №РД-08-131/22.07.2016 г. за спиране на експлоатацията чрез пломбиране на обект КС
„Лозенец”, село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, експлоатирана от “Булгартрансгаз”
ЕАД, град София.
Заповед №РД-08-133/01.08.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да извърши
комплексна проверка на „Градус -2” ООД, град Стара Загора, площадка град Нова Загора.
Заповед №РД-08-136/02.08.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да приложи
административна мярка – спиране на производствената дейнсот на обект КС „Лозенец”, село
Лозенец, община Стралджа, област Ямбол, експлоатирана от “Булгартрансгаз” ЕАД, град София.
Заповед №РД-08-136/02.08.2016 г. за насрочване на заседание на ЕЕС, който да проведе заседание
и разгледа Доклад за екологична оценка на „Общ устройствен план на община Казанлък” с
възложител община Казанлък.
Заповед №РД-08-139/03.08.2016 г. за определяне на служители, които да поддържат регистър на
постъпилите заявления по ЗДОИ, да актуализират и публикуват на интернет страницата
информацията на „Списък на административните актове издадени в изпълнение на правомощията
на директора на РИОСВ-Стара Загора.
Заповед №РД-08-141/08.08.2016 г. за насрочване на заседание на Експертен екологичен съвет,
който да проведе заседание и разгледа Доклад за екологична оценка на „Общ устройствен план на
община Опан” с възложител Община Опан.
Заповед №РД-08-145/15.08.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да извърши
комплексна проверка на „Индустриал Сълюшънс България” ЕООД, град София, площадка село
Ковачево, община Раднево.
Заповед №РД-08-148/19.08.2016 г. за извършване на контролна проверка на „БалБок Инженеринг”
АД, град София, площадка град Стара Загора за изпълнение на условията в комплексното им
разрешително №473-Н0/2013 г.
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Заповед №РД-08-149/25.08.2016 г. за спиране на експлоатацията чрез пломбиране на обект КС
„Странджа”, село Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, експлоатирана от
“Булгартрансгаз” ЕАД, град София.
Заповед №РД-08-150/26.08.2016 г. за извършване на контролна проверка на „Градус -1” ООД,
площадка град Чирпан за изпълнение на условията в комплексното им разрешително № 283Н0/20008 г.
Заповед №РД-08-151/26.08.2016 г. за извършване на контролна проверка на „Милениум-2000”
ООД, Стара Загора, площадка село Рупките, община Чирпан за изпълнение на условията в
комплексното им разрешително № 289-Н0/2008 г.
Заповед №РД-08-152/29.08.2016 г. за обявяване на конкурс за длъжността младши експерт в
направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони”, отдел „Превантивна
дейност”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” на РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-153/30.08.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да приложи
административна мярка – спиране на производствената дейност на обект КС „Странджа”, село
Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, експлоатирана от “Булгартрансгаз” ЕАД, град
София.
Заповед №РД-08-154/07.09.2016 г. за извършване на контролна проверка на „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД, село Ковачево, община Раднево за изпълнение на условията в комплексното им
разрешително № 50/2005 г., актуализирано с Решение №50-Н0-И0-А3/2014 г.
Заповед №РД-08-155/09.09.2016 г. за назначаване на комисия в състав, която да проведе конкурс
на кандидатите за длъжността младши експерт в направление „Биологично разнообразие,
защитени територии и зони”, отдел „Превантивна дейност”, дирекция „Контрол и превантивна
дейност” на РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-08-156/09.09.2016 г. за определяне служители, които да попълват данни в
Интегрираната информационна система на държавната администрация.
Заповед №РД-08-157/09.09.2016 г. за определяне на длъжностни лица от РИОСВ - Стара Загора,
които да извършат контролна проверка на източник на емисии на серен диоксид в град Гълъбово.
Заповед №РД-08-158/09.09.2016 г. за определяне на служител от РИОСВ - Стара Загора за член на
експертен съвет по устройство на територията към община Казанлък.
Заповед №РД-08-162/17.09.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да извърши
комплексна проверка на „Емил Узунов - Монамур” село Копринка, община Казанлък с площадка в
село Копринка, община Казанлък.
Заповед №РД-08-163/26.09.2016 г. за извършване на проверка на „Градус 1” ООД, площадка град
Ямбол за изпълнение на условията в комплексното им разрешително № 291-Н0/20008 г.
Заповед №РД-08-164/26.09.2016 г. за извършване на проверка на „Градус 1” ООД, площадка село
Зимница, община Стралджа за изпълнение на условията в комплексното им разрешително № 284Н0/20008 г.

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

3

Заповед №РД-08-166/04.10.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да извърши
комплексна проверка на „Лемекон” АД, град Елхово на площадка за леене на метални детайли.
Заповед №РД-08-167/04.10.2016 г. за определяне на екип от експерти, който да извърши
комплексна проверка на „Орудица” ООД, град Елхово на площадка за леене на метални детайли.
Разпореждане № РД-08-146/16.08.2016 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за
диви животни – Стара Загора на птици от видовете: 15 броя бял щъркел (Ciconia ciconia) и 1 брой
малък воден бик (Ixobrychus minutus) - място на освобождаване язовира край село Опан; 29 броя
градска лястовица (Delichon urbica) с място на освобождаване село Богомилово; 6 броя черен
бързолет (Apus apus), 19 броя блед бързолет (Apus pallidus), 1 брой алпийски бързолет (Apus
melba), 2 броя щиглец (Carduelis carduelis), 13 броя керкенез (Falco tinnunculus) и 1 броя голям
синигер (Parus major) с място на освобождаване край Спасителния център за диви животни , град
Стара Загора; 12 броя бял щъркел (Ciconia ciconia) с място на освобождаване село Белозем; 5 броя
бял щъркел (Ciconia ciconia) и 1 брой обикновен мишелов (Buteo buteo) с място на освобождаване
край село Малко Кадиево; 1 броя селска лястовица (Hirundo rustica) и 1 брой прилеп (Pipistrellus
sp.) с място на освобождаване град Стара Загора; 1 брой кукумявка (Athene noctua) с място на
освобождаване село Окоп; 1 брой шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) – с място на
освобождаване край село Дълбоки; 3 броя горска улулица (Strix aluco) с място на освобождаването
ПП „Витоша“; 63 броя белошипа ветрушка (Falco naumanni) и 3 броя керкенез (Falco tinnunculus) с
място на освобождаване село Левка; 4 броя забулени сови (Tyto alba) с място на освобождаване
село Дълбоки; 10 броя керкенези (Falco tinnunculus) с място на освобождаване край Кремиковски
манастир.
Разпореждане № РД-08-159/15.09.2016 г. за прекратяване на престоят в Спасителния център на 15
броя Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 5 броя Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca). Поради настъпили трайни увреждания и неспособност да живеят в естествена среда
екземплярите да се Екземплярите да се предоставят на Център за размножаване и рехабилитация
на сухоземни костенурки на Фондация „Геа Челония” в село Баня, община Несебър.
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