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

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПРЕЗ 2010г. 
 

АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2010г. до 31.03.2010 г. 
 
1. Заповед № РД-03./07.01.10 г. – относно изплащане на служители на 

РИОСВ-Пловдив на дежурства на разположение извън местоработата и 
установеното работно време. 

2. Заповед № РД-07/21.01.10 г. – за определяне на длъжностните лица и 
служителите, които подписват и анализират ежедневния бюлетин за качеството на 
атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ-Пловдив. 

3. Заповед № РД-08./28.01.10 г. – за обявяване на конкурс за длъжността 
„Главен счетоводител” на РИОСВ-Пловдив. 

4 Заповед № РД-09./28.01.10 г. – за назначаване на комисия за провеждане 
на конкурса за главен счетоводител на РИОСВ-Пловдив. 

5. Заповед № РД-10./01.02.10 г. – за  упълномощаване на служители от 
РИОСВ-Пловдив да съставят актове за установяване на административни 
нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

6. Заповед № РД-14./10.02.10 г. – относно изплащане на служители на 
РИОСВ-Пловдив на дежурства на разположение извън местоработата и 
установеното работно време. 

7. Заповед № РД-21./04.03.10 г. – за  предприемане на принудителна 
превантивна мярка – спиране от експлоатация и пломбиране на котли  на 
„Булсафил”ЕООД, в котелна централа на „Предачна фабрика”,с. Скутаре и  с цел 
предотвратяване на административно нарушение, свързано с опазването на 
околната среда. 

8. Заповед №РД-23/04.03.10 г. – за упълномощаване на служители на 
РИОСВ-Пловдив да съставят констативни протоколи и/или актове за установяване 
на административни нарушения по реда на чл.167 и чл.148, ал.3 от Закона за 
опазванена околната среда. 

9. Заповед № РД-24./05.03.09 г. – за  определане на екип, командирован да 
извърши проверки относно нарушения на чл.38 от Закона за биологичното 
разнообразие. 

10. Заповед №РД-25/09.03.10 г. относно изплащане на служители на 
РИОСВ-Пловдив на дежурства на разположение извън местоработата и 
установеното работно време. 

11. Заповед № РД-26./10.03.10 г. – за  назначаване на комисия – за  
разпределяне на количествата билки под специален режим на опазване и 
ползване,определени със заповед на МОСВ за Пловдивския регион. 

12. Заповед № РД-30./15.03.10 г. – за  предприемане на принудителна 
превантивна мярка – спиране от експлоатация и пломбиране на пещ за изгаряне на 
биологични отпадъци, разположена в база 2 на УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, Пловдив 
с цел предотвратяване на административно нарушение, свързано с опазването на 
околната среда. 



13. Заповед №33/16.03.10г. - за   разпределяне на количествата билки под 
специален режим за опазване и ползване в Пловдивския регион през 2010 г. на 
„Биопрограма” ЕООД, София и Галина Ненова, Карлово. 

14. Заповед № РД-36/22.03.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол при проверка на място по изпълнението на условията и 
сроковете в КР№1/09 на „Интергаленика” ООД, Пловдив 

15. Заповед №РД-37/23.03.10 г. за определяне на оперативна експертна 
група за действия при възникване и регистриране на замърсяване на атмосферния 
въздух над праговите стойности. 

16. Заповед №РД-38/23.03.10 г. - за  спиране на производствената дейност в 
Завод за производство на олово и сплави” към КЦМ АД, Пловдив до отстраняване 
на причините, довели до констатирани превишения на алармен праг по серен 
диоксид. 

17. Заповед №РД-39/23.03.10 г. - за  възстановяване  на производствената 
дейност в Завод за производство на олово и сплави” към КЦМ АД, Пловдив 
предвид регистриране на нива по показател серен диоксид в съответствие с 
нормите. 

18. Заповед №43/25.03.10 г – за сваляне на  поставени пломби на 6 
резервоара и неснемане на пломбите от други 6 резервоара в обект Петролна база 
„Нафтекс Петрол” ЕООД, Пловдив. Да се изготви и представи в МОСВ 
уведомление за ново класифициране на обект Петролна база „Нафтекс Петрол” 
ЕООД, Пловдив. 

 
АКТОВЕ , ИЗДАДЕДНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.04.2010г. до 30.06.2010 г.  

 
Заповед № РД-44/06.04.10 г. – за определяне на координатори, отговорни по 

процедурите за извършване на комплексни проверки в обекти през 2010 г.  
 Заповед № РД-45/07.04.10 г. – за спиране от експлоатация на резервоар за 

съхранение на бензини в бензиностанция на ул.”Модър”№13, собственост на 
община Пловдив във връзка с Наредба 16/99  за ограничаване на емисиите на 
летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване и превоз 
на бензини. 

  Заповед № РД-48./08.04.10 г. – за  назначаване на комисия, която да 
извърши оценка на състоянието на популацията на блатното кокиче в община 
Първомай и да прецени възможностите на находищата за ползване през 2010 г. в 
съответствие с изискванията на Заповед №521/03 на МОСВ. 

 Заповед № РД-49./08.04.10 г. – за  назначаване на комисия, която да 
извърши оценка на състоянието на популацията на блатното кокиче в община 
Калояново и да прецени възможностите на находищата за ползване през 2010 г. в 
съответствие с изискванията на Заповед №521/03 на МОСВ. 

 Заповед №РД-50/09.04.10 г. – забранява се паленето на огън в района на 
резерват „Червената стена” и извършване на дейности, създаващи условия за 
възникване на пожар. 

 Заповед № РД-51./09.04.09 г. – за  определяне на ядро за снабдяване на 
гасаческата група при пожар в резерват „Червената стена”. 



 Заповед № РД-53./09.04.10 г. – за  определяне на екип, който да 
осъществява пряка връзка с дежурния в РУПБС-Асеновград и ЗПБС при ОД на 
МВР-Пловдив в случай на пожар в резервата „Червената стена”. 

 Заповед № РД-54/09.04.10 г. –  забранява се паленето на огън в района на 
резерват „Изгорялото гюне” и извършване на дейности, създаващи условия за 
възникване на пожар. 

Заповед №55/09.04.10г. - за  определяне на ядро за снабдяване на 
гасаческата група при пожар в резерват „Изгорялото гюне”. 

 Заповед № РД-60/12.04.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол при проверка на място по изпълнението на условията и 
сроковете в КР№34-НО/2007 на „Топлофикация Пловдив” ЕАД – Предприятие за 
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „ТЕЦ Пловдив 
Север”, Пловдив. 

 Заповед №РД-61/12.04.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол при проверка на място по изпълнението на условията и 
сроковете в КР№38/2005 на „Топлофикация Пловдив” ЕАД – Предприятие за 
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия „ОЦ Пловдив 
Юг”, Пловдив. 

Заповед №РД-62/13.04.10 г. – за назначаване на постоянен и допълнителен 
състав на ЕЕС към РИОСВ-Пловдив. 

 Заповед №РД-63/14.04.10 г. - за  насрочване на заседание на ЕЕС към 
РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклад за ОВОС на ИП „Изграждане на 
инсталация за комбинирано производство на топлинна и електроенергия на 
територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД, Пловдив.. 

Заповед №64/15.04.10 г - за утвърждаване на вътрешни правила за 
въвеждане на антикорупционни практики в РИОСВ-Пловдив. 

Заповед №65/15.04.10 г – забранява се на личния състав на РИОСВ-Пловдив 
изготвяне, или участие при изготвяне на екологична информация и документация, 
както и указване на натиск на физически или юридически лица с посочване на 
конкретни изпълнители. 

Заповед №68/19.04.10 г – за възобновяване на административно-наказателно 
производство, спряно със Заповед №РД-11/04.02.2010 г и образувано със съставен 
акт  за установяване на административно нарушение № 701/21.08.2009г. 

Заповед №69/19.04.10 г – за възобновяване на административно-наказателно 
производство, спряно със Заповед №РД-12/04.02.2010 г и образувано със съставен 
акт  за установяване на административно нарушение № 351/06.08.2009г. 

Заповед №71/21.04.10 г – за сваляне на поставени пломби на резервоари в 
обект Петролна база „Нафтек  Петрол” ЕООД, Пловдив. 

Заповед №73/22.04.10 г – за спиране на административно-наказателно 
производство, образувано със съставен акт  за установяване на административно 
нарушение № 513/30.11.2009г., управителят на дружеството не е открит на 
посочения адрес за подписване и предявяване на акта, видно от писма на столична 
община р-н „Триадица” и на ІV РПУ на столична дирекция „Полиция”. 

Заповед №74/26.04.10 г – за извършване на проверка за съответствие с 
техническите изисквания за ограничаване на емисиите на ЛОС при съхранение, 
товарене и разтоварване и превоз на бензини на бензиностанция на ул.”Модър” 



№13, собственост на община Пловдив и при доказване на съответствие да се 
състави протокол и се свали пломбата на резервоара за съхранение на бензини. 

Заповед №75/04.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Месокомбинат Карлово” АД, гр. Карлово. 

Заповед №76/04.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Гард 
инвест” ЕООД, гр. Раковски 

Заповед №77/04.05.10 г – за определяне на експерти за извършване на 
контрол при проверка на място  по изпълнението на условията и сроковете на 
Комплексно разрешително №314-НО/2008 г. на „ПЪЛДИНГАЗ” ООД, с. 
Войводиново. 

Заповед №80/11.05.10 г – за определяне на реда за подаване на заявления за 
ползване на отпуски по КТ и ЗДС. 

Заповед №81/11.05.10 г – за определяне на експерти за извършване на. 
контрол при проверка на място  по изпълнението на условията и сроковете на 
Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. на „Дружба Стъкларски заводи” АД, 
площадка Пловдив. 

Заповед №82/13.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Дестилерия” в с. Каравелово на „Българска роза” АД, гр. Карлово. 

Заповед №83/13.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Конкретна 
инсталация”, с. Христо Даново, общ Карлово на „Българска роза” АД, гр. Карлово. 

Заповед №86/14.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Оранжериен 
комплекс, собственост на „Грийнс” ООД, Първомай. 

Заповед №87/18.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Обединена 
млечна компания” АД, гр.Пловдив. 

Заповед №89/27.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Цинкови 
покрития АД, гр. Пловдив. 

Заповед №90/27.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в Предприятие 
за изкупуване, преработка и търговия с мляко и млечни продукти, собственост на 
„Ем Джей Дериз” ЕООД, гр. София. 

Заповед №91/27.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на контрол при проверка на място на 
условията и сроковете в Комплексно разрешително №23/2004 г. на „Агрия” АД, 
Пловдив. 

Заповед №92/27.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на контрол при проверка на място на 
условията и сроковете в Комплексно разрешително №1/2007 г на „КЦМ” АД, гр. 
Пловдив. 



Заповед №93/27.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на контрол при проверка на място по 
изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №308-
НО/2008 г на Депото за неопасни и опасни отпадъци на „КЦМ” АД, Пловдив. 

Заповед №94/.05.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти и 
фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „ИНСА” 
ЕООД. 

Заповед №100/01.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Захарен 
комбинат Пловдив” АД, Пловдив. 

Заповед №101/01.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Макском” 
ООД. 

Заповед №102/02.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в „Мони МГ” 
ЕООД, Пловдив. 

Заповед №103/02.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „Българска 
роза” АД, гр. Карлово с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на 
изискванията на екологичното законодателство.                                        

Заповед №104/02.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „Агри 
България” ЕООД, с. Радиново с цел осъществяване на текущ контрол по спазване 
на изискванията на екологичното законодателство.                                        

Заповед №105/02.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на 
„Галваника” ООД, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на 
изискванията на екологичното законодателство.                                        

Заповед №108/09.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на 
„Филикон97” АД, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на 
изискванията на екологичното законодателство.   

Заповед №109/09.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „Сокотаб” 
ЕООД, Пловдив с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на 
изискванията на екологичното законодателство.   

Заповед №112/17.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „ИПО” 
ООД, обект Карлово цел осъществяване на текущ контрол по спазване на 
изискванията на екологичното законодателство.  

Заповед №113/17.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка на „Бамекс” 
АД, гр. Карлово цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията 
на екологичното законодателство.  

Заповед №115/22.06.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда да извършат контрол при проверка на място по 



изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №23/2004 и № 
23/2009 на „Агрия” АД, Пловдив . 

Заповед №118/24.06.10 г – за назначаване на комисия за провеждане на 
разследване на обстоятелствата на трудова злополука със служител на инспекцията 
и съставяне на протокол. 

Заповед №124/29.06.10 г – за определяне на разрешени и забранени места за 
тютюнопушене с цел осигуряване на пожарна безопасност в РИОСВ-Пловдив. 

Заповед №125/29.06.10 г – за определяне на правила и норми за пожарна и 
аварийна безопасност на обектите в експлоатация с цел осигуряване на пожарна 
безопасност в РИОСВ-Пловдив. 

Заповед №126/29.06.10 г – за организиране на противопожарна подготовка и 
инструктаж на служителите за правилата и нормите за пожарна и аварийна 
безопасност на обектите в експлоатация с цел осигуряване на пожарна безопасност 
в РИОСВ-Пловдив. 

Заповед №128/29.06.10 г – относно изключване на ел.захранването след 
работно време във връзка с Наредбата за правилата и нормите за пожарна и 
аварийна безопасност на обектите в експлоатация с цел осигуряване на пожарна 
безопасност в РИОСВ-Пловдив. 

 
 

АКТОВЕ , ИЗДАДЕДНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.07.2010г. до 30.09.2010 г. от директора на 
РИОСВ-Пловдив 

 
Заповед № РД-130/02.07.10 г. – за определяне на екип от експерти по 

компоненти и фактори на околната сред за извършване на комплексна проверка в 
„Булконс Първомай АД, Първомай. 

 Заповед № РД-133/06.07.10 г. – за назначаване на постоянен и допълнителен 
състав на ЕЕС на РИОСВ-Пловдив. 

  Заповед № РД-134./06.07.10 г. – за  насрочване на заседание на ЕЕС при 
РИОСВ-Пловдив за разглеждане на Доклад за ОВОС на ИП. 

 Заповед № РД-138./06.07.10 г. – за  определяне на заместник на началник 
отдел КОС до завръщане на титуляра от отпуск. 

 Заповед №РД-138/09.07.10 г. – за извеждане от експлоатация чрез 
пломбиране на инсталация за горно пълнене на бензини от автоналивна естакада в 
ПСБ „Пловдив-ЛУКОЙЛ България” ЕООД. 

Заповед №РД-139/09.07.10 г. – за извеждане от експлоатация чрез 
пломбиране на инсталация за горно пълнене на бензини от жп-наливна естакада в 
обект Петролно снабдителна база „Нафтекс Петрол”ЕООД, Пловдив 

Заповед №РД-140/09.07.10 г. – за извеждане от експлоатация чрез 
пломбиране на инсталация за горно пълнене на бензини от автоналивна естакада в 
обект Петролно-снабдителна база „Нафтекс Петрол”ЕООД, Пловдив. 

Заповед № РД-145./15.07.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№294-НО/08 на „АЕРКОК”ООД, 
Шумен – площадка с. Трилистник. 



 Заповед № РД-147/22.07.10 г. – за назначаване на комисия, която да 
извърши оглед на защитени вековни дървета в местността „Средния кър”, в 
землището на с. Козаново, общ. Асеновград. 

Заповед №148/22.07.10г. - за  определяне на утвърдени образци, които да се 
спазват при налагане на санкции за увреждане или замърсяване на околната среда 
над допустимите норми. 

 Заповед № РД-150/27.07.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на „Деликатес-2” ООД, с. Житница, общ. 
Калояново. 

Заповед № РД-151/27.07.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на ГПСОВ , Пловдив. 

 Заповед №РД-152/27.07.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на „Братя Къртеви” ООД, с. Радиново, общ. 
Марица. 

Заповед № РД-155/03.08.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на „Деликатес-2” ООД, с. Житница, общ. 
Калояново с цел осъществяване на текущ контрол по спазване на изискванията на 
екологичното законодателство. 

 
 Заповед №РД-159/10.08.10 г. - за  насрочване на заседание на ЕЕС към 

РИОСВ-Пловдив за разглеждане на доклади за ЕО. 
Заповед №163/16.08.10 г – за назначаване на постоянен и допълнителен 

състав на ЕЕС при РИОСВ-Пловдив. 
Заповед №164/16.08.10 г – за насрочване на заседание на ЕЕС за 

разглеждане на доклади за ЕО. 
Заповед №165/17.08.10 г– за определяне на екип от експерти за извършване 

на комплексна проверка на „Електростомана 2004” АД, обект Карлово. 
Заповед №166/23.08.10 г – утвърждаване на план за действие при 

превишение на алармените концентрации на замърсители на атмосферния въздух и 
при регистриране на превишение на прага за информиране на населението за озон. 

Заповед №167/24.08.10 г – за назначаване на комисия за оглед на място и 
вземане на решение за обявяване на ЗМ „Чинарите в с. Белащица” в землището на 
с. Белащица, общ. Родопи. 

Заповед №168/24.08.10 г – за определяне на екип от експерти за извършване 
на комплексна проверка на „БУЛСАФИЛ” ООД, с. Скутаре, общ. Марица. 

Заповед №171/30.08.10 г - за упълномощаване на екип от експерти да 
извършват проверки на място за съответствие на изложените в заявлението за 
издаване на КР на КЦМ АД, Пловдив данни и информация. 

Заповед №172/30.08.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на проверки на място за изпълнение на 
условия и срокове в КР №82/05 на „Калцит” АД, Асеновград. 

Заповед № РД-173/31.08.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на „Ален мак”АД, Пловдив. 

Заповед № РД-174/31.08.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на „Каменица” АД, Пловдив. 



Заповед №175/01.09.10 г – за обявяване на конкурс за на осн.чл.5, ал.1, чл.7, 
т.1 от Правилника за устройството и дейността на РИОСВ, одобрено длъжностно 
разписание на РИОСВ-Пловдив и чл.34,ал.1 и 3 от Наредбата за условията и реда за 
атестиране на служителите в държавната администрация за ръководители на 
звената в РИОСВ. 

Заповед № РД-178/01.09.10 г. – за определяне на екип от експерти за 
извършване на комплексна проверка на „Кофражна техника” АД, Пловдив. 

Заповед №179/01.09.10 г – за назначаване на комисия за обработка на 
постъпилите в РИОСВ оферти за дейности в ЗТ съгласно утвърдения от МОСВ 
план. 

Заповед №187/14.09.10 г – за възобновяване на административно-
наказателно  производство №РД-187/14.09.2010 г. 

Заповед №188/15.09.10 г – за определяне на екип от експерти по компоненти 
и фактори на околната среда за извършване на проверки на място по изпълнението 
на условия и срокове в КР№119/06 на „Марицатекс” АД, Пловдив. 

Заповед №193/17.09.10 г – за назначаване на комисия  за оглед на увредено 
защитено вековно дърво в землището на с. Труд, общ. Марица с цел заличаване от 
регистъра на  защитените вековни и забележителни дървета. 
 Заповед № РД-209/20.09.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№73-Н1/09 на „ИНСА ОЙЛ” ООД, гр. 
Раковски. 

Заповед № РД-210./21.09.10 г. – при напускане на работа всеки служител 
възстановява получената сума за представително работно облекло, установена 
пропорционално на неотработените месеци за годината. 

Заповед № РД-211./21.09.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№380-НО/09 на Депо за неопасни 
отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ в с. 
Шишманци, общ. Раковски. 

Заповед № РД-212/21.09.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№355-НО/08 на Регионално депо за 
неопасни отпадъци в землището на с.Цалапица. 

Заповед № РД-213/24.09.10 г. – за назначаване на постоянен и допълнителен 
състав на ЕЕС наРИОСВ-Пловдив. 

  Заповед № РД-214/24.09.10 г. – за  насрочване на заседание на ЕЕС при 
РИОСВ-Пловдив за разглеждане на ОУП на общ. „Марица”. 

  Заповед № РД-217/27.09.10 г. – за  обявяване на конкурс за длъжността 
„Старши юрисконсулт”. 

  Заповед № РД-218/27.09.10 г. – за  назначаване на комисия за провеждане 
на конкурсната процедура за длъжността „Ст.юрисконсулт”. 

Заповед № РД-220/21.09.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на комплексна проверка в 
„ХРАМАР” ЕООД, Кричим. 
 



АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.10.2010г. до 31.12.2010 г. от директора на 
РИОСВ-Пловдив 

 
Заповед № РД-234/05.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 

компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Табако Леаф Хаус” ООД, Първомай. 

Заповед № РД-237/11.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Сарс Груп и Ко” ООД, Пловдив. 

Заповед № РД-238/11.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Юрий Гагарин” АД, Пловдив. 

Заповед № РД-239/12.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Чугунолеене Инвест-97-Първомай” АД, Първомай. 

Заповед № РД-240/12.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка 
във „Винпром Пещера” АД, обект с.Катуница. 

Заповед № РД-241/12.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка 
във „ВМЗ” ЕАД, Сопот. 

Заповед № РД-243/13.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Дунапак Родина” АД,  Пловдив. 

Заповед № РД-244/13.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„ГОТМАР” ЕООД,  Съединение. 

Заповед № РД-245/15.10.10 г. – за определяне на комисия за проверка на 
противопожарното състояние на обекта и привеждането му в съответствие с 
изискванията на противопожарните норми на безопасност. 

Заповед № РД-248/18.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Флавия” АД, Пловдив. 

Заповед № РД-249/18.10.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„Шнайдер Електроник България” ЕООД, с.Радиново. 

Заповед № РД-251/19.10.10 г. – за временно прекратяване на експлоатацията 
на Парогенератор ЕК №9 в обект „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски с 
цел предотвратяване на административно нарушение, свързано с опазване на 
околната среда. 

 Заповед № РД-252/21.10.10 г. – за определяне на комисия, която да 
определи територията на разпространение на неприятни миризми извън 
производствената площадка на „Монди Стамболийски” ЕАД, Стамболийски. 

Заповед № РД-253./21.10.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№347-НО/08 на РДНО на общините 
Карлово и Хисар.   



Заповед № РД-258./03.11.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№316-НО/08 на „АНДИП 92- Андрей 
Павлов” ЕТ, Пловдив. 

Заповед № РД-260/05.11.10 г. – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на комплексна проверка в 
„СКФ Берингс България” ЕАД, Карлово. 

Заповед № РД-264./10.11.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№331-НО/08 на ЕТ „ОСКАР – Кирил 
Николов”, площадка с. Житница. 

Заповед № РД-265./11.11.10 г. – за  определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда, за извършване на проверка по 
изпълнението на условията и сроковете в КР№123-Н1/09 на „Монди 
Стамболийски” ЕАД, Стамболийски. 

Заповед № РД-267/18.11.10 г. за упълномощаване на служители от РИОСВ-
Пловдив да извършват контрол върху дейността на операторите по  чл.56, ал. 2 от 
ЗОПОЕЩ.и съставят актове за установяване на административни нарушения по 
същия закон. 

Заповед № РД-268/23.11.10 г. за определяне на състава на комисия за 
проверка на язовир „Кричим” съгласно Заповед № РД-927/22.10.2010 г на 
министъра на околната среда и водите. 

Заповед № РД-269/23.11.10 г. за определяне на състава на комисия за 
проверка на язовир „Въча” съгласно Заповед № РД-927/22.10.2010 г на министъра 
на околната среда и водите. 

Заповед № РД-270/24.11.10 г. за определяне на състава на комисия за 
проверка на язовир „Домлян” съгласно Заповед № РД-927/22.10.2010 г на 
министъра на околната среда и водите. 

Заповед № РД-271/24.11.10 г. за определяне на състава на комисия за 
проверка на язовир „Пясъчник” съгласно Заповед № РД-927/22.10.2010 г на 
министъра на околната среда и водите. 

Заповед №РД-286/13.12.10 г. за назначаване на Дисциплинарен съвет при 
РИОСВ-Пловдив и определяне на правилата за дейността му. 

Заповед № РД-287/13.12.10 г. – за утвърждаване на процедура за работа с 
жалби и сигнали за нарушения на екологичното законодателство, постъпили в 
РИОСВ-Пловдив. 

 
 
                                        
 


