
СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛОВДИВ, В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА  НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

 
АКТОВЕ , ИЗДАДЕДНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2009г. до 30.06.2009 г. 

 
 Заповед № РД-04/08.01.09 г. – относно насрочване на заседание на ЕЕС при 

РИОСВ-Пловдив с дневен ред:”Разглеждане на доклад за ОВОС на ИП „Изгражданена 
логистичен парк - складове и дистрибуция за промишлени и хранителни стоки в землището 
на с. Крумово”. 

 Заповед № РД-19./05.02.09 г. – за  предприемане на принудителна превантивна 
мярка – спиране от експлоатация на два котела на „Булконс Първомай”АД, Първомай с цел 
предотвратяване на административно нарушение, свързано с опазването на околната 
среда. 

 Заповед № РД-20./05.02.09 г. – за  предприемане на принудителна превантивна 
мярка – спиране от експлоатация на котел на „Тополово Агрокомерс”ООД, с. Тополово с 
цел предотвратяване на административно нарушение, свързано с опазването на околната 
среда. 

 Заповед № РД-22./11.02.09 г. – за  назначаване на комисия със задача 
установяване на грешки и несъответствия при отразяване на защитените територии в КК 
на Съдебен район гр. Асеновград. 

 Заповед №РД-23/12.02.2009 г. относно определяне на експерти БР за участие в 
комисии при оглед на пропускателната  възможност на речните корита. 

 Заповед № РД-24./19.02.09 г. – за  назначаване на комисия, която да извърши 
разпределяне на количествата билки под специален режим на опазване и 
ползване,определени със заповед на МОСВ за Пловдивския регион. 

 Заповед № РД-28./27.02.09 г. – за  разпределяне на количествата билки под 
специален режим на опазване и ползване,определени със заповед на МОСВ за 
Пловдивския регион. 

 Заповед № РД-35/23.03.09 г. –  за определяне на оперативна експертна група за 
действия при възникване и регистриране на замърсяване на атмосферния въздух над 
праговите стойности. 

 Заповед №36/24.03.2009г -  за   спиране на производствената дейност в Завод за 
производство на олово и сплави към КЦМ АД до отстраняване на причините, довели до 
превишения на алармения праг по серен диоксид. 

 Заповед №37/24.03.2008г. - за   възстановяване на производствената дейност в 
Завод за производство на олово и сплави към КЦМ АД предив регистриране на нива по 
показател серен диоксид в съответствие с нормите. 

 Заповед №РД-40/30.03.2008 г. - за  предприемане на принудителна превантивна 
мярка – спиране от експлоатация на котел на „Асенова крепост”АД, гр. Асеновград с цел 
предотвратяване на административно нарушение, свързано с опазването на околната 
среда. 

 Заповед № РД-42/01.04.09 г. – за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „Топлофикация Пловдив” ЕАД ТЕЦ Север 

 Заповед № РД-43/01.04.09 г. – за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „Топлофикация Пловдив” ЕАД ОV Пловдив Юг. 

 Заповед № РД-52./13.04.09 г. – за назначаване на комисия за извършване ная 
оценка на състоянието на популациите на блатно кокиче  в района на РИОСВ-Пловдив. 

 Заповед № РД-53./22.04.09 г. – за назначаване на комисия за извършване на 
оценка на състоянието на популациите на блатно кокиче  в района на РИОСВ-Пловдив. 

 Заповед № РД-54./13.04.09 г. – за  забрана на дейности, създаващи условия за 
възникване на пожар в резерват „Изгорялото гюне”. 

 Заповед № РД-56./13.04.09 г. – за  определяне на отговорник за противопожарната 
охрана и  за пряка вързка с РУПБС-Стамболийски и ЗПБС при ОД на МВР в случай на пожар 
в резерват „Изгорялото гюне”.. 

 Заповед №РД-57/13.04.2009 г. - за  определяне на отговорник за 
противопожарната охрана и  за пряка вързка с РУПБС-Стамболийски община Кричимв 
случай на пожар в резерват „Изгорялото гюне”.. 



 Заповед № РД-58./13.04.09 г. – за  определяне на отговорник по противопожарна 
охрана в резерват „Червената стена”, който да осъществява пряка връзка с РУПС-
Асеновград и ЗПБС при ОД на МВР. 

 Заповед № РД-60/13.04.09 г. – за  забрана на дейности, създаващи условия за 
възникване на пожар в резерват „Червената стена” 

 Заповед №64/15.04.2009г -  за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-
Пловдив. 

 Заповед № РД-66/22.04.09 г. – за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР „Регионално депо за неопасни отпадъци на общ. 
Карлово и Хисар”. 

 Заповед №РД-67/22.04.2009 г. за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „АДФ България” ЕООД, Първомай. 

 Заповед №РД-68/22.04.2008 г. - за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „Дружба Стъкларски заводи” АД, площадка Пловдив. 

 Заповед №РД-73/07.05.2009 г за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-
Пловдив. 

 Заповед №РД-75/07.05.2009 г за за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „Дружба Стъкларски заводи” АД, Пловдив. 

 Заповед №РД-77/25.05.2009 г за за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Карлово и Хисар”. 

 Заповед №РД-79/27.05.2009 г за за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР на „Депо за неопасни и опасни отпадъци” на КЦМ АД 
Пловдив. 

 Заповед №РД-80/27.05.2009 г за за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР №1 на КЦМ АД, Пловдив. 

 Заповед №РД-81/27.05.2009 г за за  определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР №23 на „Агрия” АД, Пловдив. 

 Заповед №РД-82/27.05.2009 г за определяне на заместници на директора и 
гл.счетоводител на РИОСВ в случай на отсъствие по обективни причини. 

 Заповед №РД-87/03.06.2009 г за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-
Пловдив. 

  Заповед №РД-88/03.06.2009 г – „Етерико” ООД, Карлово да прекрати изпускането 
на ОВ в р.Дълбокото дере. 

 Заповед №РД-88/03.06.2009 г – „ИНТЕРМЕД 1” ЕООД, София да прекрати 
изпускането на ОВ в р.Дълбокото дере. 

 Заповед №РД-96/18.06.2009 г за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-
Пловдив. 

 
 

АКТОВЕ , ИЗДАДЕДНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.07.2009г. до 30.09.2009 г. 
 
1. Заповед № РД-129/01.07.09 г. – за  заличаване от регистъра по чл.26, ал.1 от 

ЗУО на Регистрационен документ №09-РД-039-00/07.02.05, издаден от РИОСВ-Пловдив на 
„ПАПИР БГ” ООД за площадки на ул. „Брезовско шосе”  №147; ул. „Полет” №78 и на ул. 
„Пулпудева” №1 във връзка с  подадено заявление от оператора. 

2. Заповед № РД-130/01.07.09 г. – за  заличаване от регистъра по чл.26, ал.1 от 
ЗУО на Регистрационен документ №09-РД-040-00/08.02.05, издаден от РИОСВ-Пловдив на 
„ПАПИР БГ” ООД за площадки на ул. „Младост” №3; ул. „Илия Блъсков” №5, ул. „Янко 
Сакъзов” №28А и на бул. „Хр.Ботев” №166 във връзка с  подадено заявление от оператора. 

3. Заповед № РД-131/01.07.09 г. – за  заличаване от регистъра по чл.26, ал.1 от 
ЗУО на Регистрационен документ №09-РД-046-00/21.03.05, издаден от РИОСВ-Пловдив на 
„ПАПИР БГ” ООД за площадки на ул. „Чемшир” 9; ЖР „Тракия”, до бл.30 и на ул. „Владая” 
№7 във връзка с  подадено заявление от оператора. 

4 Заповед № РД-132/01.07.09 г. – за  заличаване от регистъра по чл.26, ал.1 от ЗУО 
на Регистрационен документ №09-РД-101-00/23.04.05, издаден от РИОСВ-Пловдив на 



„ПАПИР БГ” ООД за площадки на ул. „Боровец” 1 във връзка с  подадено заявление от 
оператора. 

5. Заповед № РД-134/07.07.09 г. – за  определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол на изпълнението на КР №355-НО/08г на „Регионално депо за 
неопасни отпадъци на общ Пловдив, „Марица”, Калояново, Стамболийски, „Родопи” 
Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай в 
землището на с. Цалапица, местност „Паша махала”. 

6. Заповед № РД-135/07.07.09 г. – за  определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол на изпълнението на КР №294-НО/08г на „АЕРКОК” ООД, гр.Шумен, 
площадка Трилистник.  

7. Заповед № РД-136/07.07.09 г.  – на основание ПМС/17.06.09г  се набелязват 
мерки за ограничаване на нелихвените разходи за годината и за ограничаване на текущите 
административни разходи до 50 на сто спрямо разходваните през 2008 г. 

8. Заповед №РД-137/08.07.2009 г. – на основание чл.158, т.4, чл.159 и чл.160 от 
ЗООС и писмо вх.№1548/18.06.09г на „Грийнс” ООД, Първомай се спират, считано от 
10.07.2009 г. от експлоатация на пет котела тип „Бруна” с мощност 5,22 MW всеки в обект 
„Грийнс” ООД, Оранжериен комплекс, гр. Първомай. 

9. Заповед № РД-138/13.07.09 г. – на основание чл.20, ал.1 във връзка с ал.5 от 
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
заповядам на „АБС-Асфалт Бетон София” ООД, София да прекрати изпускането на 
непречистени отпадъчни газове от изхода на асфалтосмесителната инсталация, 
разположена в местносттна „Мранчево”, гр. Карлово до възстановяване  на ефективността 
на газопречистващото съоръжение. 

10. Заповед №РД-139/14.07.2009 г. - – на основание чл.20 ал.5 от Закона за 
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети заповядам на „БКС 
Карлово” ЕООД, Карлово да прекрати изпускане на отпадъчни води в р. Стара река до 
получаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни 
води поради непосредствена заплаха от възникване на екологични щети и 
предотвратяването им. 

11. Заповед № РД-140/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Брезово, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-02-
00/09.09.05. 

12. Заповед № РД-141/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Калояново, за предприемане на 
мерките за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за 
привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение 
№09-03-00/09.09.05. 

13. Заповед № РД-142/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Кричим, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-05-
00/12.09.05. 

14. Заповед № РД-143/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Първомай, за предприемане на 
мерките за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за 
привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение 
№09-09-00/09.09.05. 

15. Заповед № РД-144/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Раковски, за предприемане на 
мерките за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за 
привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение 
№09-10-00/13.09.05. 

16. Заповед № РД-145/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ.Съединение, за предприемане на 
мерките за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за 



привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение 
№09-214-00/27.09.05. 

17. Заповед № РД-146/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Хисаря, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-15-
00/27.09.05. 

18. Заповед № РД-147/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Брезово, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-04-
02/12.09.05. 

19. Заповед № РД-147/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Куклен, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-06-
00/12.09.05. 

20. Заповед № РД-149/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Перущица, за предприемане на 
мерките за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за 
привеждане на депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение 
№09-08-00/08.09.05. 

21. Заповед № РД-150/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ.Садово, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-12-
00/23.09.05. 

22. Заповед № РД-151/16.07.09 г. –  за преустановяване на експлоатацията на 
общинско депо, находящо се на територията на общ. Сопот, за предприемане на мерките 
за закриване на депото и неговата рекултивация, предвидени в плана за привеждане на 
депото в съответствие с нормативните изисквания, утвърден с Решение №09-13-
00/19.09.05. 

23. Заповед №РД-152/17.07.2009 г. до кмета на общ. „Родопи” - да се преустанови 
депонирането на битови и производствени неопасни отпадъци в регионалното депо за 
строителни отпадъци, находящо се в с. Първенец, местност „Чакъла” заради 
непосредствена заплаха от възникване на екологични щети и предотвратяването им. 

24. Заповед №РД-164/271.08.2009 г – на основание чл. 158, т. 4, чл.159 и чл160, 
ал.1 от ЗООС дейността  отглеждане на кокошки-носачки на площадката на „Каламица” АД, 
с. Цалапица, общ. „Родопи” да се осъществява с капацитет под 40 000 места за птици. В 
срок до 31.08.09 г. да се осигури техническа възможност за пломбиране на ненаселените 
халета с кокошки-носачки с цел недопускане последващо населване. 

25. . Заповед №РД-165/24.08.2009 г. – на основание чл.158,т.4, чл.159 и чл.160 от 
ЗООС и уведомление от „Завод за бетонови елементи” ООД се спира, считано от 26.08.2009 
г. от експлоатация на котел №1, работещ на дизелово гориво, разположен до цех 
„Напрегнати стоманобетонови елементи” на „Завод за бетонови елементи”, с. Стряма, общ. 
Раковски.  

26. . Заповед №РД-166/24.08.2009 г. – на основание чл.158,т.4, чл.159 и чл.160 от 
ЗООС и писмо вх.№1762/20.08.09г на „Стомар Инвест” АД, Пловдив се спират, считано от 
27.08.2009 г. от експлоатация  пет свинарника в обект Свинеферма, с. Белозем, общ. 
Раковски. 

27. Заповед №РД-167/24.08.2009 г - за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-
Пловдив с дневен ред разглеждане на доклад за ОВОС на ИП „Изграждане на МВЕЦ „Добри 
дол” на р. Марица в землищата на с. Крушево и с. Добри дол, общ. Първомай”. 

28. Заповед №РД-168/24.08.2009 г – на основание чл.20, ал.5 във връзка с чл.6, т.2 
от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети се 
преустановява добивът на  строителни материали, извършван от „Строителство и 



механизация” ООД, Пловдив по открит кариерен способ чрез взривяване от кариера 
„Куртово Конаре БДЖ”, находяща се в землището на с. Куртово Конаре 

29. Заповед №РД-169/24.08.2009 г – на основание чл.42, ал.1, т.3, §5, ал.6 от 
Преходни и Заключителни разпоредби на Наредба №8 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване 
и обезвреждане на отпадъци се преустановява експлоатацията на Депо за утайки на ПСОВ-
Пловдив, находящо се на землището на с. Катуница, общ. Садово. 

30. Заповед №РД-170/26.08.2009 г – за утвърждаване на Вътрешни правила за 
извършване на промени в информацията на уеб-страницата на РИОСВ-Пловдив. 

31. Заповед №РД-171/27.08.2009 г – на основание чл.158,т.4, чл.159 и чл.160 от 
ЗООС и писмо с вх.№2134/26.08.09г. на „Бамекс” АД, Карлово  се спира, считано от 
28.08.2009 г. експлоатацията на три броя индукционни пещи на площадката на Обособено 
леярско производство „Метал”, Пловдив, отдадено под наем на „Бамекс” АД, Карлово. 
 32. Заповед №172/27.08.2008г. – относно работна среща на експертния състав на 
РИОСВ за запознаване с указанията, дадени от МОСВ с писмо с вх.№ М-538/27.08.09г, във 
връзка със законосъобразността на актовете за установяване на административни 
нарушения, издадени от РИОСВ-Пловдив. 

33. Заповед №РД-173/31.08.2009 г – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на контрол при проверки на място 
по изпълнението на условията и сроковете в КР №82/05г на „Калцит” АД, Асеновград. 

34. Заповед №РД-174/31.08.2009г. – на основание чл.53, ал.1 и 2 от ЗУО и във 
връзка с подадено заявление с вх.№ УО-991/24.08.09г се заличава от регистъра по чл.26, 
ал.1 от ЗУО Регистрационен документ № 09-РД-044-00/02.03.05г, издаден от РИОСВ-
Пловдив на ЕТ „Божидар Ендрев” за площадка на ул. „Калиакра” №?, Пловдив. 

35. Заповед №РД-181/14.09.2009 г. – за назначаване на комисия за извършване на 
проверка за коректността по отразяване в цифрови модели на границите на ЗЗ „Язовир 
„Пясъчник”. 

36. Заповед №РД-182/14.09.09 г. – сформиране на работна група във връзка с 
окончателното преминаване към електронна обработкана входящата и изходящата 
документация, свързана с дейността на РИОСВ-Пловдив. 

37. Заповед №РД-183/15.09.2009 г – за определяне на екип от експерти по 
компоненти и фактори на околната среда за извършване на контрол при проверки на място 
по изпълнението на условията и сроковете в КР №73-HI/09г на „ИНСА ОЙЛ” ООД, 
Раковски, площадка Белозем 

38. Заповед №РД-185/17.09.2009 г. – за назначаване на комисия за оглед  на 
предложени за обявяване като защитени вековни дъбови дървета, намиращи се в 
землището на с. Войсил, общ. Марица. 

 
 
                                        

АКТОВЕ , ИЗДАДЕДНИ  ЗА ПЕРИОДА от 01.10.2009г. до 31.12.2009 г. 
 

1. Заповед № РД-191/01.10.09 г. – за  определяне на служители от екипите, които 
да представят на нач.отдел КОС  план-програмите на задачите за предстоящата седмица. 
 2. Заповед № РД-192/05.10.09 г. – за  назначаване на комисия  за проверка на 
коректността на отразяване в цифровите модели на границите на ЗЗ „Язовир Пясъчник” и 
„Оризища Цалапица” подащи в землището на общ. Съединени 
 3. Заповед № РД-194/12.10.09 г. – за  назначаване а комисия за извършване на 
годишната инвентаризация. 

4. Заповед № РД-195/12.10.09 г. – за  назначаване на комисия  за проверка на 
коректността на отразяване в цифровите модели на границите на „Оризища Цалапица”, 
попадащи в землището на общ. Цалапица. 

5. Заповед № РД-196/15.10.09 г. – за  обявяване на конкурс за длъжността 
ст.юрисконсулт. 

6. Заповед № РД-197/05.10.09 г. – за  назначаване на комисия  за провеждане на 
конкурсна процедура. 



7. Заповед № РД-198/19.10.09 г. – за  назначаване на комисия  за проверка на 
противопожарното състояние  на помещенията и определяне на отговорници на 
отоплителните и нагревателните уреди. 

8. Заповед № РД-199/19.10.09 г. – за  определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол на изпълнението на КР №119/06г на „Марицатекс” АД, Пловдив. 

9. Заповед № РД-201/27.10.09 г за определяне на екип от експерти за извършване 
на контрол на изпълнението на КР №314-НО/08г на „Пълдингаз” ООД, с. Войводиново. 

10. Заповед № РД-202/03.11.09 г. – за  определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол на изпълнението на КР №331/08г на ЕТ „Оскар-Кирил Николов”, 
Пловдив, площадка – с.Житница. 

11. Заповед № РД2033/03.11.09 г. – за  определяне на екип от експерти за 
извършване на контрол на изпълнението на КР №316-НО/08г „АНДИП 92ІАндрей Павлов” 
ЕТ,гр. Пловдив 

12. Заповед № РД-205/03.11.09 г. – за  назначаване на комисия за преглед на 
постъпили оферти за изпълнение на дейности, съгласно утвърдения от МОСВ план за 
дейности в ЗТ. 

13. Заповед № РД-206/06.11.09 г. – за  определяне по направление на отговорници 
за съгласуване на командировъчни заповеди. 

14. Заповед №РД-211/06.11.2009 г. относно изплащане на служители на РИОСВ-
Пловдив на дежурства на разположение извън местоработата и установеното работно 
време за периода 01.11.2009 г. до 30.11.2009 г. включително. 

17. Заповед №РД-231/04.12.2009 г - за назначаване на постоянния състав на  ЕЕС 
при РИОСВ-Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите. 

20. Заповед №РД-232/04.12.2009 г - за насрочване на заседание на ЕЕС при РИОСВ-
Пловдив с дневен ред разглеждане на доклад за ОВОС на ИП „Произв. и складови площи” 
на „Рилон Трилистник Инвестмънтс” ЕООД, Пловдив.                          

 


