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. - 31.03.2021 г.
Заповед №РД-08-1/06.01.2021 г. за определяне на служителите на РИОСВ-Стара Загора за
членове на Общинските експертни съвети по устройство на територията.
Заповед №РД-13-2/13.01.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, началник отдел
„Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна комисия за
строеж: „Изграждане на мост при км 3+165 на път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-БрестоваДворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста – първи етап находящ се в
ПИ с идентификатори 18157.109.706, 18157.109.708, 18157.109.709, 18157.109.713,
18157.109.715, 18157.109.716, 18157.109.717, 18157.109.719, 18157.109.721 и 18157.109.723
по КККР на гр. Гурково и ПИ с идентификатор 21124.58.566 по КККР на с. Димовци, общ.
Гурково на 14.01.2021 г.
Разпореждане №РД-08-3/18.01.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за
диви животни, гр. Стара Загора на 4 екземпляра от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo),
маркирани с микрочипове и предоставянето им на Зоопарк - Габрово, град Габрово.
Разпореждане №РД-08-4/18.01.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за
диви животни, гр. Стара Загора на 5 екземпляра от вида Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni) и 3 екземпляра от вида Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и
предоставянето им на Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки
на Фондация „Геа Челония“ в с. Баня, обл. Бургас.
Заповед №РД-13-5/19.01.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, началник отдел
„Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна комисия за
строеж: „Пристройка на стационарен блок и дигитален линеен ускорител към
многопрофилна болница за активно лечение със ЗП 725,20 кв. м. и РЗП 3894,16 кв. м.“ в
УПИ XII-9938, кв. 7 „Индустрия“ по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен
имот с идентификатор 68850.552.9938 по КК на 21.01.2021 г.
Заповед №РД-08-7/19.01.2021 г., на основание чл. 27, ал. 14 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г.
за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, издадена от Министъра на околната среда и водите
да се възстанови на Община Стара Загора сумата в размер на 721 512,00 лв. (седемстотин
двадесет и една хиляди петстотин и дванадесет лв. и 0 ст.), представляваща внесените от
Община Стара Загора отчисления по чл. 64 от ЗУО за отчетната 2018 г.
Заповед №РД-05-8/19.01.2021 г. за упълномощаване на Анелия Дончева – Старши експерт в
дирекция КПД, да отговаря за вписване и обработка на информация в „Портал за работа в
държавната администрация“ по отношение на обявите за преминаване и временно
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

преместване в друга администрация (постоянна и временна мобилност) и стипендиантската
програма в държавната администрация.
Заповед №РД-08-11/25.01.2021 г. за упълномощаване на Ивилина Станева - Главен
юрисконсулт, да представлява РИОСВ-Стара Загора пред съдилищата по дела образувани
от и срещу Регионалната инспекция до приключването им във всички инстанции, през
арбитраж, следствие, прокуратура, особени юрисдикции и навсякъде, където се наложи, във
връзка със съдебните и досъдебни производства, по които страна е РИОСВ-Стара Загора,
като извършва всички необходими фактически и правни действия, с цел защита правата и
интересите на упълномощителя.
Заповед №РД-08-12/25.01.2021 г. за насрочване на заседание на Експертния екологичен
съвет към РИОСВ-Стара Загора, който да разгледа Доклад за Екологична оценка на „Общ
Устройствен план на Община Стара Загора“.
Заповед №РД-08-13/26.01.2021 г. за обявяване на процедура за мобилност по чл. 81а от
ЗДСл за длъжността Главен експерт в дирекция „Административни, финансови и правни
дейности“.
Заповед №РД-08-14/01.02.2021 г. за утвърждаване на Длъжностно разписание на
длъжностите в РИОСВ-Стара Загора в сила от 01.02.2021 г.
Заповед №РД-08-16/01.02.2021 г. за утвърждаване на Поименно разписание на длъжностите
в РИОСВ-Стара Загора в сила от 01.02.2021 г.
Заповед №РД-08-17/01.02.2021 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за организация и
обща координация на дейността на РИОСВ-Стара Загора, при констатиране на нарушения
на екологичното законодателство.
Заповед №РД-08-18/02.02.2021 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Лозенец“ за изпълнение на
условията от Комплексно разрешително № 368-Н0/2008 г., актуализирано с Решение №
368-Н0-И0-А2/2016 г.
Заповед №РД-13-19/02.02.2021 г. за упълномощаване на Милена Пенева, Главен експерт в
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавна приемателна комисия
за строеж: “Газоснабдяване и външно ел. захранване на „Оранжериен комплекс на разсад
екс-витро“ в ПИ 35167.70.10 и 35167.70.3 по кадастралната карта на гр. Казанлък.
Заповед №РД-13-20/02.02.2021 г. за упълномощаване на Милена Пенева, Главен експерт в
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавна приемателна комисия
за строеж: „Оранжериен комплекс на разсад екс-витро с обща ЗП 5688,45 кв. м., мрежова
фотоволтаична система за собствени нужди 12 квт, монтирана върху покрива на навес за
климатизирана сграда за посадъчен материал“ – етапно.
Заповед №РД-08-21/03.02.2021 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка (текущ контрол) на 04.02.2021 г. по годишен план в ЕТ
„Диагал- Георги Петков“ гр. Ямбол, с цел оценка на съответствието с екологичното
законодателство по компоненти и фактори „Емисии в атмосферата“ и „Опасни химични
вещества“.
Заповед №РД-08-24/16.02.2021 г. за определяне на длъжностни лица, които да поддържат
регистър по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ; да актуализират Списъка на актовете,

издадени в изпълнение на правомощията ми и да ги публикуват на интернет страницата на
РИОСВ-Стара Загора.
Заповед №РД-13-25/16.02.2021 г. за определяне на длъжностни лица, които веднъж
седмично да извършват проверка на поставената във фоайето на РИОСВ-Стара Загора,
кутия за подаване на жалби и сигнали за корупция.
Заповед №РД-08-26/18.02.2021 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка в „Загорка“ АД, за изпълнение условията от Комплексно
разрешително № 468-Н0/2013 г., актуализирано с Решение № 468-Н0-И0-А2/2020 г.
Заповед №РД-08-27/18.02.2021 г. за определяне на длъжностни лица от РИОСВ-Стара
Загора, вписващи данни в годишен отчет за администрацията.
Заповед №РД-08-29/22.02.2021 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка в „Брикел“ АД, за изпълнение условията от Комплексно
разрешително № 40-Н1/2011 г., актуализирано с Решение № 40-Н1-И0-А2/2018 г.
Заповед №РД-13-30/23.02.2021 г. за упълномощаване на Марияна Маркова, Главен експерт
в отдел КД за участие в работата на Държавна приемателна комисия за строеж:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води“, етап от „Интегриран проект за водния цикъл
на гр. Ямбол изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на
канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол“.
Заповед №РД-08-31/23.02.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-26/18.02.2021 г.
Заповед №РД-08-33/24.02.2021 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка по годишен план на „Кумир СИ” ЕООД – гр. Стара Загора с цел
спазване на екологичното законодателство по фактори и компоненти „Опасни химични
вещества” и „Въздух”;
Заповед №РД-13-34/24.02.2021 г. за упълномощаване на Диан Динев, Старши експерт в
направление БРЗТЗ за участие в работата на Държавна приемателна комисия за строеж:
„Рибен проход на съществуващо водохващане на р. „Соколница” в землището на с.
Медникарово, общ. Гълъбово;
Заповед №РД-13-35/24.02.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, Директор на
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна
комисия за строеж: „Жилищна сграда с ОСД и гаражи” – етапно I-ви етап в УПИ III – 7141
кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор
68850.509.7141 по КК на 02.03.2021 г.
Заповед №РД-08-36/25.02.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-26/18.02.2021 г.
Заповед №РД-08-37/25.02.2021 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши контролна проверка по постъпил сигнал на автосервиз „Диана” в гр.
Стара Загора , кв. Три чучура – юг.
Заповед №РД-13-38/08.03.2021 г. за определяне на инж. Динка Тодорова, гл. експерт в
направление ОЧАВВФФ за участие в работата на Държавната приемателна комисия за
строеж: „Цех за преработка на медицински и ароматни култури, котелно, компресорно”,
общо ЗП – 1856,95 кв. м., общо РЗП – 1856,95 кв. м., находящо се в землището на с. Тъжа,
община Павел баня, област Стара Загора;

Заповед №РД-08-39/08.03.2021 г. за определяне на длъжностни лица от РИОСВ-Стара
Загора, с достъп до информационната система с данни за извършване на процедурите по
ОВОС и ЕО;
Заповед №РД-13-40/12.03.2021 г. за определяне на Христо Иванов, главен експерт в
направление БРЗТЗ за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж:
„Възстановяване и укрепване на стената на яз. „Хайдушко кладенче” и съоръженията към
нея, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защитата на
техническата и социалната инфраструктура, както и повишаване защитата на населението
от наводнения”, находящо се в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл Стара
Загора;
Заповед №РД-08-41/15.03.2021 г. за определяне на екип от експерти в направление БРЗТЗ в
Дирекция ПД при РИОСВ-Стара Загора, които да извършат разпределението на
допустимите за събиране количества билки, поставени под специален режим за опазване и
ползване през 2021 г. за област Стара Загора и област Сливен;
Заповед №РД-13-42/16.03.2021 г. за определяне на Мария Чатова, гл. експерт в Дирекция
ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Нова ВЛ 400 кV
от п/ст „Марица Изток” до п/ст „Бургас”-ЛОТ 3;
Заповед №РД-13-43/16.03.2021 г. за определяне на Мария Чатова, гл. експерт в Дирекция
ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Изграждане на
нова двойна ВЛ 400 кV от п/ст „Марица Изток” до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3”;
Заповед №РД-08-44/17.03.2021 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 2021 г. за области Стара Загора и Сливен;
Заповед №РД-13-45/19.03.2021 г. за определяне на инж. Донка Райчева, гл. експерт в отдел
КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Склад за
препарати за растителна защита” находящ се в местност „Коньовски път” по КККР на гр.
Нова Загора.

