
СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-
ПЛОВДИВ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА  НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   ЗА  2008 г. 
 
Заповед №РД-04/23.01.08г. - относно увеличаване на основните норми за 

разход на гориво на наличния автомобилен парк на РИОСВ-Пловдив за зимния 
период -01.12.2007 г. – 01.03.2008г. 

 Заповед №РД-06/30.01.08 г. – за назначаване на комисия, която да разгледа 
на място предложението за обявяване на защитена местност „Козница” в 
землището на гр. Кричим и вземе решение относно даденото пруедложение на 
основание чл.38 (3) от ЗЗТ. 

 Заповед №РД-15/13.03.08г. – относно определяне на експерти за участие в 
комисии за предприемане на неотложни мерки за подобряване на пропусквателната 
способност на речните корита и оперативна защита от вредното въздействие на 
водите. 

 Заповед №РД-19/31.03.08г. за назначаване на комисия, която да извърши 
оглед на защитено вековно дърво-полски бряст, намиращ се в землището на гр. 
Асеновград и прецени целесъобразността от заличаване на дървото от регистъра на 
защитените дървета. 

 Заповед №РД-20/31.03.08г.  относно назначаване на комисия, която да 
извърши разпределяне на количествата билки под специален режим на  опазване и 
ползване, определени за Пловдивския регион съгласно Заповед РД-135/28.02.2008г 
на МОСВ( ДВ, бр.32/2008 г.).   

 Заповед № РД-22./01.04.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №34/-Н0-И0-А1/2007 на „Топлофикация 
Пловдив” ЕАД – Предприятиие за комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия „ТЕЦ Пловдив Север”, гр.Пловдив. 

 Заповед № РД-23./01.04.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №38/2005 на „Топлофикация Пловдив” 
ЕАД – Предприятиие за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия „ОЦ Пловдив Юг”, гр.Пловдив. 

 Заповед № РД-24./01.04.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №1/2005 на „Интергаленика” ООД, 
Пловдив. 

 Заповед № РД-25/03.04.08 г.  в изпълнение на Заповед  РД-157/25.02.2004 г. 
на Министъра на околната среда и водите. 

 Заповед №РД-27/07.04.08г., за назначаване на комисия със задача 
извършване на проверка на напоителен канал за замърсяване по сигнал на 
жителите на с. Виница, община Първомай. 

 Заповед №РД-29/11.04.08г. – за назначаване на комисия във връзка с 
установяване на състоянието на блатното кокиче в находищата ЗМ”Находище на 
блатно кокиче” в землищата на с. Градина и  на с. Виница, община Първомай. 



 Заповед №РД-30/11.04.08г  - за назначаване на комисия във връзка с 
установяване на състоянието на блатното кокиче в находищата ЗМ ”Дебелата 
кория” с. Чернозем, община Калояново. 

 Заповед №РД-32/14.04.08г. за разпределяне на определените със заповед на 
министъра на ОСВ количества билки под специален режим на опазване и ползване. 

 Заповед №РД-35-17.04.2008 г. за определяне на представители на РИОСВ-
Пловдив за участие при провеждане на консултативни срещи с оператори за 
издаване на КР за действащи инсталации. 

 Заповед №РД-37/18.04.2008 г. относно регламентиране на реда за даване на 
информация, касаеща дейността на РИОСВ, поискана от юридически и физически 
лица. 

 Заповед № РД-38./21.04.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №48/-Н0-И0-А1/2007 на „Дружба 
Стъкларски заводи” АД,площадка Пловдив. 

  Заповед № РД-39/21.04.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №29/2005 на „АДФ България” ЕООД, 
Първомай. 

 Заповед № РД-48./14.05.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №23/2004 на „Агрия” АД, Пловдив. 

 Заповед № РД-54./26.05.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №1/2007 на „КЦМ” АД, Пловдив. 

 Заповед №РД-57/03.06.2008 г. относно утвъэрждаване на Процедура №1 за 
работа с жалби и сигналби за нарушение на екологичното законодателство, 
постъпили в РИОСВ-Пловдив. 

 Заповед №РД-60/09.06.2008 г. относно забрана за паленето на огън в района 
на резерват „Червената стена” и извършване на дейности, създаващи условия за 
възникване на пожар. 

 Заповед №РД-61/09.06.2008 г. относно инструкции за действие и 
координация при случай на пожар в района на резерват „Червената стена”. 

 Заповед №РД-63/09.06.2008 г. относно забрана за паленето на огън в района 
на резерват „Изгорялото гюне” и извършване на дейности, създаващи условия за 
възникване на пожар. 

 Заповед №РД-64/09.06.2008 г. относно инструкции за действие и 
координация при случай на пожар в района на резерват „Изгорялото гюне”. 

 Заповед №РД-73/27.06.2008 г. относно упълномощаване на експерти от 
РИОСВ-Пловдив да извършват контрол върху дейността на операторите съгласно 
чл.56, ал.2 от Закона за отговорността и предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети. 

 Заповед № РД-77./10.07.08 г. – за за назначаване на комисия, която да 
разгледа предложение за обявяване за защитено на вековно дърво – черна топола, 
намиращо се в землището на с.Ягодово, общ. Родопи. 



 Заповед № РД-78./10.07.08 г. – за за назначаване на комисия, която да 
разгледа предложение за обявяване за защитени на 6 вековни дъбови дървета, 
намиращи се в землището на с.Трилистник, общ. Марица. 

 Заповед №РД-83/29.07.08г., за актуализиране на вътрешните правила на 
административното обслужване на гражданите и установяване на работно време на 
Звеното за административно обслужване на гражданите от 09.00 до 17.30 часа. 

 Заповед №РД-87/19.08.08г. – за насрочване на заседание на ЕЕС при 
РИОСВ-Пловдив на 27.08.2008 г. при дневен ред: Разглеждане на доклад за ОВОС 
на ИП „Възстановяване на дейността на Цех №5” с възложител „Дружба ст 
ъкларски заводи” АД, Пловдив. 

 Заповед № РД-92./16.09.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №82/2005 на „Калцит” АД,Асеновград. 

 Заповед № РД-93./16.09.08 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на ОС за извършване на контрол за изпълнение  на 
условията на Комплексно разрешително №73/2005 на „ИНСА ОЙЛ” ООД,гр. 
Раковски. 

 Заповед №РД-95/18.09.2008 г. относно начина на съставяне на актове за 
установяване на административни нарушения. 

 Заповед № РД-105./17.10.08 г. – за  назначаване екип от експерти по 
извършване на контрол за изпълнение на условията в КР №119/06г на 
„Марицатекс” АД, Пловдив. 

 Заповед № РД-106./21.10.08 г. – за  назначаване на комисия, която да 
извърши основна проверка на противопожарното състояние на обекта. 

 Заповед № РД-119./06.11.08 г. – за  насрочване на заседание на ЕИС при 
РИОСВ-Пловдив за разглеждане на Доклад за ОВОС. 

 Заповед № 130/25.11.2008г за  определяне на работното време на звеното за 
административно обслужване 

 Заповед № РД-135./05.12.08 г. – за  насрочване на заседание на ЕИС при 
РИОСВ-Пловдив за разглеждане на Доклад за ОВОС. 
 


