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. - 31.03.2022 г.
Заповед №РД-08-03/10.01.2022 г. за въвеждане на противоепидемични мерки в РИОСВСтара Загора.
Заповед №РД-08-04/18.01.2022 г. за упълномощаване на Милена Пенева - Главен експерт,
да представлява РИОСВ-Стара Загора пред съдилищата по дела образувани от и срещу
Регионалната инспекция до приключването им във всички инстанции, пред 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.
Разпореждане №РД-08-5/24.01.2022 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за
диви животни, гр. Стара Загора на 4 екземпляра от вида Горска улулица (Strix aluco), 1
екземпляр от вида Средиземноморско прилепче (Pippistrelus kuchilii), 1 екземпляр от вида
Син синигер (Parus caeuleus) – място на освобождаването им е край гр. Стара Загора и 16
екземпляра от вида Малко кафяво прилепче (Pippistrelus pippistrelus) - място на
освобождаването им е в гр. Стара Загора.
Заповед №РД-13-06/24.01.2022 г. за определяне на Мария Чатова, гл. експерт в Дирекция
ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Подмяна на
съществуващ с нов генератор на топлинна енергия с изграждане на площадков газопровод”
по плана на гр. Чирпан;
Заповед № РД-13-07/24.01.2022 г. за упълномощаване на Теодор Иванов, главен експерт в
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна
комисия за строеж: „Външен газопровод за общежитие към ПГЕТ „Г. С. Раковски”, гр.
Стара Загора и външна газова инсталация за захранване на два газови котела”, находящи се
в гр. Стара Загора;
Разпореждане №РД-08-9/28.01.2022 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за
диви животни, гр. Стара Загора на 5 екземпляра от вида Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni) и 1 екземпляр от вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и
предоставянето им на Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки
на Фондация „Геа Челония“ в с. Баня, обл. Бургас.
Заповед № РД-13-12/07.02.2022 г. за упълномощаване на инж. Галина Петрова – гл. експерт
в дирекция КОС да вземе участие в работата на Държавна приемателна комисия за строеж:
„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, Община Раднево” находящ се в с. Радецки,
община Нова Загора.
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
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Заповед №РД-13-13/07.02.2022 г. за упълномощаване на Диан Динев, Старши експерт в
направление БРЗТЗ за участие в работата на Държавна приемателна комисия за строеж:
„Укрепване на свлачище при км 107+200 на път II-53 „Елена – Сливен – Ямбол”;
Заповед №РД-13-14/08.02.2022 г. за упълномощаване на инж. Донка Райчева, гл. експерт в
отдел КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Монтаж
на високодебитна колонка в съществуваща бензиностанция и газстанция – първа
категория”, гр. Ямбол;
Заповед №РД-13-15/08.02.2022 г. за упълномощаване на инж. Донка Райчева, гл. експерт в
отдел КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж:
„Газоснабдителна станция – данъчен склад за пълнене на бутилки с пропан-бутан към
съществуваща бензиностанция”, гр. Ямбол;
Разпореждане №РД-08-17/14.02.2022 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за
диви животни, гр. Стара Загора на 10 екземпляра от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo),
място на освобождаване – край Кремиковски манастир;
Заповед №РД-08-18/16.02.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „Ембул Инвестмънт“ АД, гр. Стара Загора за изпълнение на
условията от Комплексно разрешително № 116-Н1/2012 г.;
Заповед №РД-13-19/16.02.2022 г. за определяне на Мария Чатова, гл. експерт в Дирекция
ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Улична
дъждовна канализация по ул. „Витоша” от ул. „Кармен” до съществуваща дъждовна
канализация на ул. „Генерал Столетов” по плана на гр. Стара Загора;
Заповед №РД-13-20/18.02.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка по поучен сигнал на „зелен телефон” на РИОСВ-Стара Загора;
Заповед № РД-08-21/21.02.2022 г. за изменение на Заповед № РД-08-18/16.02.2022 г., в
частта със състава, който да извърши проверката.
Заповед № РД-08-22/22.02.2022 г. за насрочване на заседание на Експертен екологичен
съвет при РИОСВ-Стара Загора;
Заповед № РД-13-23/23.02.2022 г. за упълномощаване на Теодор Иванов, главен експерт в
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна
комисия за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия”
находяща се в гр. Стара Загора;
Заповед №РД-13-24/25.02.2022 г. за упълномощаване на Милена Пенева - Главен експерт в
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавната приемателна
комисия за строеж: „Дестилерия за преработка на етерично-маслени суровини”, находяща
се в гр. Мъглиж;
Заповед №РД-13-25/25.02.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка по поучен сигнал на „зелен телефон” на РИОСВ-Стара Загора;
Заповед №РД-08-26/28.02.2022 г. за определяне на екип от експерти в направление БРЗТЗ в
Дирекция ПД при РИОСВ-Стара Загора, които да извършат разпределението на
количествата билки, поставени под специален режим за опазване и ползване през 2022 г. за
област Стара Загора;

Заповед №РД-08-27/28.02.2022 г. за определяне на екип от експерти в направление БРЗТЗ в
Дирекция ПД при РИОСВ-Стара Загора, които да извършат разпределение на количествата
билки, поставени под специален режим за опазване и ползване през 2022 г. за област
Сливен;
Заповед №РД-08-28/28.02.2022 г. за утвърждаване на Длъжностно разписание на
длъжностите в РИОСВ-Стара Загора в сила от 01.03.2022 г.
Заповед №РД-08-29/02.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „Ей и Ес Марица Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово за
изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 120-Н1/2018 г.;
Заповед №РД-08-30/02.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка по годишен план на „Строителна компания Загора” ЕАД – гр.
Стара Загора с цел спазване на екологичното законодателство по компоненти „Опасни
химични вещества” и „Управление на отпадъците”;
Заповед №РД-08-31/02.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „Минералкомерс“ АД за изпълнение на условията от
Комплексно разрешително № 554-Н0-И0-А0/2017 г.;
Заповед №РД-08-32/04.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка по годишен план на „Ароматик” ООД – гр. Казанлък с цел
спазване на екологичното законодателство по компоненти „Опасни химични вещества” и
„Управление на отпадъците”;
Заповед №РД-13-33/04.03.2022 г. за определяне на Мария Чатова, гл. експерт в Дирекция
ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Пътна връзка на
АМ Тракия при км 244+730 дясно”, находяща се в с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора;
Заповед №РД-13-34/04.03.2022 г. за определяне на Мария Чатова, гл. експерт в Дирекция
ПД за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Бензиностанция
с газстанция и обслужваща сграда. Ажурна ограда с височина 2.0 м., с дължина 347 м.,
разположена изцяло в имота на възложителя”, находяща се в с. Полско Пъдарево, общ.
Нова Загора;
Заповед №РД-13-35/07.03.2022 г. за определяне на инж. Донка Райчева, гл. експерт в отдел
КОС за участие в работата на Държавната приемателна комисия за строеж: „Стоманен
вертикален цилиндричен резервоар в обем 90 куб. м. за съхранение на техническа сярна
киселина с концентрация 96% в ХВО”, землище с. Ковачево, обл. Стара Загора;
Заповед №РД-13-36/09.03.2022 г. за упълномощаване на Марияна Маркова, Главен експерт
в отдел КД за участие в работата на Държавна приемателна комисия за строеж: „Находище
на минерални води „Павел баня”, общ. Павел баня, обл. Стара Загора. Ремонтно
възстановителни работи на съоръженията от находище на минерални води Павел баня
СОНДАЖ С-3;
Заповед №РД-08-37/14.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
който да извърши проверка по годишен план на „Ида Транс” ЕООД Стара Загора с цел
спазване на екологичното законодателство по фактори и компоненти „Опасни химични
вещества” и „Управление на отпадъците”;

Заповед №РД-08-38/14.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „БалБок Инженеринг“ АД гр. Стара Загора за изпълнение на
условията от Комплексно разрешително № 473-Н0/2013 г.;
Заповед №РД-08-39/16.03.2022 г. за разпределение на допустимите количества /в кг сухо
тегло/ билки, добивани от естествени находища и поставени под специален режим на
опазване и ползване през 2022 г.;
Заповед № РД-08-40/16.03.2022 г. за изменение на Заповед № РД-08-29/02.03.2022 г., в
частта със състава, който да извърши проверката;
Заповед № РД-08-41/17.03.2022 г. за премахване по един бр. пломби от шредер марка
HAMMEL и от шредер марка LINDNER, находящи се на територията на Брикетна фабрика
на „Брикел“ ЕАД;
Заповед № РД-08-42/17.03.2022 г. за премахване на 10 бр. пломби на „Инсталация за
производство на твърд и течен алуминиев сулфат”, производствена площадка стопанисвана
от „ВЕРЕЯ-ХИМ“ ООД, гр. София;
Заповед №РД-08-43/22.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „Аякс-1“ ООД, пл. с. Пъстрен, общ. Опан за изпълнение на
условията от Комплексно разрешително № 421-Н0/2011 г., актуализирано с Решение №
421-Н0-И1-А1-ТГ1/2020 г.;
Заповед №РД-13-44/22.03.2022 г. за упълномощаване на Милена Пенева, Главен експерт в
дирекция „Превантивна дейност“ за участие в работата на Държавна приемателна комисия
за строеж: “Фотоволтаична централа 1500kW:БКТП 1: 1х1000 кVА и 1х15 кVА и БКТП 2:
1х1000 кVА и кабелни линии Сп.Х 20 кV и НН 1 кV”, с. Дражево, общ. Тунджа;
Заповед № РД-08-42/17.03.2022 г. за премахване на поставените в изпълнение на Заповед №
РД-08-158/07.10.2020 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора пломби от шредер марка
METSO WASTE RECYCLYNG, находящ се на територията на „ТЕЦ – Сливен – инж. Ангел
Ангелов“ ЕАД;
Разпореждане №РД-08-46/28.03.2022 г. за прекратяване на престоя в Спасителния център за
диви животни, гр. Стара Загора на 2 екземпляра от вида Бял щъркел (Ciconia ciconia) )
маркирани с микрочипове и предоставянето им на Зоопарк - Габрово, град Габрово;
Заповед №РД-08-47/31.03.2022 г. за определяне екип от експерти от РИОСВ-Стара Загора,
които да извършат проверка в „Лемприер УУЛ“ ЕООД, гр, Сливен за изпълнение на
условията от Комплексно разрешително № 520-Н0/2015 г.;

