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Списък на административните актове издадени от директора на  

РИОСВ - Стара Загора за периода 01.07. - 30.09.2021 г. 

 

 

Заповед № РД-08-116/05.07.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-107/17.06.2021 г. в 

частта на датите за извършване на проверка на „Булгартрансгаз” ЕАД, КС Странджа. 

 

Заповед № РД-13-117/07.07.2021 г. за определяне на инж. Галина Петрова, главен експерт в 

дирекция КОС, да вземе участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: 

Етап II – „Бояджийско хале” от разширение на завод за цилиндри на „Палфингер 

Продукционстехник България” ЕООД. 

 

Заповед № РД-08-118/12.07.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на „ Регионален център за управление на отпадъците – 

Стара Загора” за изпълнение на условията от КР № 515-Н0/2015г. 

 

Заповед № РД-13-119/14.07.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „База за зърносъхранение – разширение”, находяща се в гр. Стара 

Загора. 

 

Заповед № РД-13-120/16.07.2021 г. за упълномощаване на Диан Динев, старши експерт в 

направление БРЗТТ, дирекция „Превантивна дейност” да вземе участие в работата на 

Държавна приемателна комисия за строеж: „Газификация на с. Кабиле – разпределителни 

газопроводи, отклонения и съоръжения до консуматори по опис”, местоположение с. 

Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол. 

 

Заповед № РД-13-121/16.07.2021 г. за упълномощаване на Десислава Иванова, старши 

експерт в дирекция КОС да вземе участие в работата на Държавна приемателна комисия за 

строеж: „Производство на плоскости от дървесни частици и складове” и „Производство на 

плоскости от дървесни частици – енергиен сектор”, местонахождение с. Горно Сахране, 

общ Павел баня, обл. Стара Загора. 

 

Заповед № РД-08-122/16.07.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на „Панхим” ЕООД за изпълнение на условията от КР 

№ 14-Н1/2016 г. 

 

Заповед № РД-08-123/16.07.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Карио” ООД, гр. Сливен, относно спазвали се екологичното 

законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и „Опасни 

химични вещества”. 

 

Заповед № РД-08-124/19.07.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Минчеви” ООД, с. Кортен, общ. Нова Загора, относно 



спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти „Отпадъци“ и 

„Опасни химични вещества”. 

 

Заповед № РД-13-126/20.07.2021 г. за определяне на Милена Пенева, гл. експерт в дирекция 

ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Силозно 

стопанство за съхранение на зърнени култури – разширение”, находящ се в гр. Чирпан. 

 

Разпореждане № РД-08-127/21.07.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център 

за диви животни, гр. Стара Загора на 2 екземпляра от вида Къдроглав пеликан (Pelecanus 

srispus) маркирани с микрочипове и предоставянето им на Зоопарк - Бургас, град Бургас и 1 

екземпляр от вида Къдроглав пеликан (Pelecanus srispus), маркиран с микрочип и 

предоставянето му на Зоопарк - Варна, град Варна. 

 

Заповед № РД-08-128/22.07.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на „Лемприер УУЛ” ЕООД, гр. Сливен за изпълнение 

на условията от КР № 520-Н0/2015 г. 

 

Заповед № РД-13-129/26.07.2021 г. за определяне на инж. Надя Проданова, гл. експерт в 

отдел КУОПОХВ за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: 

„Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан в 

съществуваща петролна база”, находящ се в гр. Стара Загора. 

 

Заповед № РД-13-130/29.07.2021 г. за определяне на инж. Донка Райчева, гл. експерт в 

дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: 

„Склад № 77 за съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия със застроена площ 627,90 кв. м. и разгърната застроена площ 627,90 кв. м. в 

складова база”Бузово кале”, находящ се в с. Средногорово, общ. Казанлък. 

 

Разпореждане № РД-08-131/30.07.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център 

за диви животни, гр. Стара Загора на 1 екземпляр от вида Поен дрозд, 3 екземпляра от вида 

Малък ястреб, 2 екземпляра от вида Горска ушата сова, 1екземпляр от вида Черешарка и 

освобождаването им край Спасителния център за диви животни, гр. Стара Загора; 1 

екземпляр от вида Средиземноморско прилепче, 1 екземпляр от вида Зеленика и 

освобождаването им в гр. Стара Загора; 11 екземпляра от вида Бял щъркел и 

освобождаването им край с. Опан, общ. Опан; 1 екземпляр от вида Голям ястреб и 

освобождаването му край гр. Чирпан; 1 екземпляр от вида Горска улулица и 

освобождаването и край кв. Дъбрава, гр. Стара Загора; 1 екземпляр от вида Голяма 

белочела гъска и освобождаването и край гр. Бургас; 2 екземпляра от вида Ням лебед и 

освобождаването му край езеро „Вая”; 1 екземпляр от вида Малък ястреб и 

освобождаването му край гр. Болярово; 1 екземпляр от вида Морски орел и 

освобождаването му край язовир „Овчарица”; 6 екземпляра от вида Гарван гробар и 

освобождаването им в ПП Сините камъни; 6 екземпляра от вида Белоглав лешояд и 

освобождаването им в ПП Сините камъни; 1 екземпляр от вида Белоглав лешояд и 

освобождаването му в с. Поточница; 2 екземпляра от вида Домашна кукумявка и 

освобождаването и край гр. Симеоновград; 1 екземпляр от вида Кафявоглава потапница и 

освобождаването и край „Поморийското езеро”. 

 

Заповед № РД-08-132/30.07.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „БУЛИНВЕСТ - КОМ” ЕООД, гр. Раднево, относно спазвали 

се екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опасни химични вещества”. 

 

Заповед № РД-08-133/30.07.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Строителство и монтаж” ООД, гр. Раднево, относно спазвали 



се екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опасни химични вещества”. 

 

 

Заповед № РД-08-134/30.07.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Вангард” ООД, с. Жельо войвода, общ. Сливен, относно 

спазвали се екологичното законодателство по фактори и компоненти “Въздух“ и „Опасни 

химични вещества”. 

 

Заповед № РД-08-136/03.08.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на обект Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово” на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево за изпълнение на условията от 

КР № 403-Н0/2010 г. 

 

Заповед № РД-08-137/06.08.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Енерджи 2” ООД, гр. Нова Загора, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Емисии в атмосферата“ и 

„Управление на отпадъците”. 

 

Заповед № РД-13-138/09.08.2021 г. за определяне на Ваня Камбурова, ст. експерт в 

дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: 

„Инсталация за рециклиране на отпадъчен гипсокартон”. 

 

Разпореждане № РД-08-140/11.08.2021 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център 

за диви животни, гр. Стара Загора на 1 екземпляр от вида Розов пеликан (Pelecanus 

onocrotalus) маркиран с микрочип и предоставянето му на Зоопарк - Бургас, град Бургас. 

 

Заповед № РД-08-141/12.08.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в „Брикел” ЕАД за изпълнение на условията от КР № 

483-Н0/2014 г. 

 

Заповед № РД-08-142/13.08.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „ВИЛА ЯМБОЛ” ЕАД, гр. Ямбол, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти “Управление на отпадъците“ и 

„Опасни химични вещества”. 

 

Заповед № РД-08-143/16.08.2021 г. за налагане на принудителна административна мярка, а 

именно спиране експлоатацията на Мазутен резервоар № 2, находящ се на площадката на 

„Брикел” ЕАД в „Мазутно стопанство” – чрез поставяне на пломби. 

 

Заповед № РД-08-144/16.08.2021 г. за утвърждаване на „Вътрешни правила за управление 

на риска на обектите, подлежащи на контрол в териториалния обхват на РИОСВ-Стара 

Загора” и „Вътрешни правила за организация и обща координация на дейността на РИОСВ-

Стара Загора, при констатиране на нарушения на екологичното законодателство“. 

 

Заповед № РД-08-147/18.08.2021 г. за определяне на екип от експерти, който да извърши 

пломбирането на Мазутен резервоар № 2, находящ се на площадката на „Брикел” ЕАД в 

„Мазутно стопанство”, във връзка със Заповед № РД-08-143/16.08.2021 г. на директора на 

РИОСВ-Стара Загора. 

 

Заповед № РД-13-148/18.08.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос” – Склад № 20 за съхранение на оръжие, 



боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”, находяща се в гр. Мъглиж, 

местност „Каракос”. 

 

Заповед № РД-13-149/18.08.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос” – Склад № 23 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”, находяща се в гр. Мъглиж, 

местност „Каракос”. 

 

Заповед № РД-08-150/18.08.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен за изпълнение на 

условията от КР № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А7/2020 г. 

 

Заповед № РД-08-151/18.08.2021 г. за определяне на длъжностно лице, което да извърши 

проверка на Резерват „Кутелка”, във връзка с получен сигнал за поставяне на паметна плоча 

на връх Кутелка. 

 

Заповед № РД-13-152/18.08.2021 г. за упълномощаване на Теодор Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Кара Кос” - Склад № 19 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”, находяща се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-13-153/18.08.2021 г. за упълномощаване на Теодор Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Кара Кос” - Склад № 12 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”, находяща се в гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-08-154/20.08.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-141/12.08.2021 г., в 

частта с датата на извършване на проверката. 

 

Заповед № РД-08-155/20.08.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „Си Ди Ем” ООД, гр. Гурково, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти „Управление на отпадъците“ и 

„Опасни химични вещества”. 

 

Заповед № РД-13-156/25.08.2021 г. за упълномощаване на Теодор Иванов, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Реконструкция на ВЛ 220 кV „Сила” от п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица Изток 

2 до п/ст Марица Изток. II-ри етап: „Реконструкция на ВЛ 220 kV „Сила” от стълб № 89 до 

п/ст Марица Изток. 

 

Заповед № РД-13-157/25.08.2021 г. за упълномощаване на Диана Вълканова, началник 

отдел КД в дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за 

строеж: „Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за 

водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на Пречиствателна станция за питейни води 

(ПСПВ) водопровод с L=1271 м. и ПСПВ-ЗП-82,50 кв. м., находящ се в с. Конаре, общ. 

Гурково, обл. Стара Загора. 

 

Заповед № РД-13-158/25.08.2021 г. за определяне на инж. Донка Райчева, гл. експерт в 

дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: 

„Склад № 76 за съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия със застроена площ 646,0 кв. м. и разгърната застроена площ 646,0 кв. м. в складова 

база”Бузово кале”, находящ се в с. Средногорово, общ. Казанлък. 

 



Заповед № РД-08-159/25.08.2021 г. за определяне на експерт от РИОСВ-Стара Загора, който 

да изпраща информация на НКЦ за предстоящ превоз на отпадъци по Регламент 

№1013/2006. 

 

Заповед № РД-08-159-1/25.08.2021 г. за определяне на експерт от РИОСВ-Стара Загора, 

който да актуализира периодично досиетата на дружествата в териториалния обхват на 

инспекцията, осъществяващи дейности с отпадъци във файловия сървър на МОСВ 

„OCWaste”. 

 

Заповед № РД-08-160/25.08.2021 г. за утвърждаване на „Вътрешни правила за условията и 

реда за осъществяване на контрол по отношение на трансграничен превоз на отпадъци по 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци в РИОСВ-Стара Загора. 

 

Заповед № РД-08-161/03.09.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на „Арсенал” АД, завод 4 за изпълнение на условията от 

КР № 101/2006 г., актуализирано с Решение КР № 101-Н0-И0-А6/2020 г. 

 

Заповед № РД-08-162/13.09.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-161/03.09.2021 г., в 

частта определяне на експерт, който да извърши проверка по Условие № 12 от КР 101/2006 

г., актуализирано с Решение 101-Н0-И0-А6/2020 г., на Арсенал АД, завод 4, гр. Мъглиж. 

 

Заповед № РД-08-163/13.09.2021 г. за определяне на експертен екип, който да извърши 

проверка по годишен план в „България текс” АД, гр. Казанлък, относно спазвали се 

екологичното законодателство по фактори и компоненти „Води“ и „Опасни химични 

вещества”. 

 

Заповед № РД-08-164/14.09.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка в „Топлофикация - Сливен” ЕАД, гр. Сливен за 

изпълнение на условията от КР № 510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-И0-

А1/2019 г. 

 

Заповед № РД-13-165/15.09.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос” – Склад № 21 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”, находяща се в гр. Мъглиж, 

местност „Каракос”. 

 

Заповед № РД-13-166/15.09.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос” – Склад № 24 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”, находяща се в гр. Мъглиж, 

местност „Каракос”. 

 

Заповед № РД-13-167/17.09.2021 г. за упълномощаване на Мария Чатова, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Ретейл парк със самостоятелни търговски обекти и игрална зала за 

хазартни игри с кафе-бар”, гр. Ямбол. 

 

Заповед № РД-08-169/20.09.2021 г. за упълномощаване на Златина Иванова - 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-13-170/20.09.2021 г. за упълномощаване на Милена Пенева, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос” – Склад № 14 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия ”. 

 

Заповед № РД-13-171/20.09.2021 г. за упълномощаване на Милена Пенева, главен експерт в 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складова база „Каракос” – Склад № 15 за съхранение на оръжие, 

боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия”. 

 

Заповед № РД-13-172/20.09.2021 г. за упълномощаване на Десислава Иванова, старши 

експерт в дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за 

строеж: „Цех за екструдиране на многостенни плоскости от поликарбонат - разширение, 

етапно”, находящ се в с. Хрищени, общ. Стара Загора. 

 

Заповед № РД-08-173/20.09.2021 г. за назначаване на Експертен екологичен съвет при 

РИОСВ-Стара Загора. 

 

Заповед № РД-13-174/23.09.2021 г. за упълномощаване на инж. Диана Ганева, директор на 

дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна 

комисия за строеж: „Складове за минерални торове и препарати за растителна защита с 

административно битова част”, гр. Стара Загора. 

 

Заповед № РД-08-175/24.09.2021 г. за назначаване на комисия, която да извърши работа по 

стартирала обществена поръчка по реда на ЗОП. 

 

Заповед № РД-13-177/28.09.2021 г. за упълномощаване на Михаил Михайлов, главен 

експерт в дирекция КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за 

строеж: „Разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води на „Е. Миролио” ЕАД, 

гр. Сливен. 

 

Заповед № РД-08-178/29.09.2021 г. за определяне на екип от експерти от РИОСВ-Стара 

Загора, който да извърши проверка на „Арсенал” АД, завод 3 за изпълнение на условията от 

КР № 110/2006 г., актуализирано с Решение КР № 110-Н0-И0-АС/2020 г. 

 

Заповед № РД-08-179/29.09.2021 г. за изменение на Заповед № РД-08-164/14.09.2021 г., в 

частта на членове на екипа от експерти, който да извърши проверката. 

 


