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. - 31.03.2016г.
Заповед №РД-11-1/04.01.2016г. за определяне на експерти от РИОСВ-Стара Загора в Общинските
експертни съвети по устройство на територията.
Заповед №РД-08-04/06.01.2016г. за определяне на служители от РИОСВ-Стара Загора за
попълване на информация за годишен доклад за състоянието на администрацията и Системата за
самооценка на административното обслужване за 2015 г.
Заповед №РД-08-5/11.01.2016г. за насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет към
РИОСВ-Стара Загора за разглеждане на ДОВОС на инвестиционно предложение за „Промяна в
капацитета на действащи инсталации и монтаж и експлоатация на линия за автоматично нанасяне
на локаво покритие” на „Палфингер Продукционстехникс България” ЕООД, с. Тенево.
Заповед №РД-08-16/10.02.2016г. за утвърждаване на процедура за работата със сигнали и жалби в
РИОСВ-Стара Загора.
Заповед №РД-08-17/10.02.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да поддържат регистър
по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗДОИ; да актуализират Списъка на актовете, издадени в изпълнение
на правомощията ми и да ги публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора.
Заповед №РД-08-18/12.02.2016г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3” АД, с.
Медникарово, община Гълъбово.
Заповед №РД-08-21/22.02.2016г. за назначаване на комисия, която да извърши разпределението на
количествата билки, поставени под специален режим на опазване и ползване, на територията на
Област Стара Загора, съгласно Заповед №РД-77/09.02.2016г. на министъра на околната среда и
водите.
Заповед №РД-08-22/22.02.2016г. за назначаване на комисия, която да извърши разпределението на
количествата билки, поставени под специален режим на опазване и ползване, на територията на
Област Сливен, съгласно Заповед №РД-77/09.02.2016г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед №РД-08-27/08.03.2016г. за насрочване на заседание на Експертния екологичен съвет към
РИОСВ-Стара Загора за разглеждане на ДОВОС на инвестиционно предложение за „Разработване
на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово” по открит способ и транспортиране до
обогатителна фабрика, разположено в землищата на селата Межда, Бояджик и Златари,
общинаТунджа и село Прохорово, община Нова Загора.
Заповед №РД-08-29/09.03.2016г. за утвърждаване на допустимите количества билки в килограм
сухо тегло, добивани от естествените им находища и поставени под специален режим на опазване
и ползване през 2016г., след проведени комисии с представители на РДГ, ДГС и общините за
разпределянето им между заявилите участие физически и юридически лица на територията на
области Стара Загора, Сливен без община Котел и Ямбол.
Заповед №РД-32/10.03.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да оповестяват
постановени решения за преценка необходимостта от ОВОС, решения за преценка
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
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необходимостта от ЕО и становища по ЕО чрез публикуването им на интернет страницата на
РИОСВ – Стара Загора.
Заповед №РД-33/10.03.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да оповестяват
постановени решения по ОС чрез публикуването им на интернет страницата на РИОСВ – Стара
Загора.
Заповед №РД-08-35/16.03.2016г. за извършване на контролна проверка по изпълнение на
условията в комплексно разрешително на „Прогрес” АД, град Стара Загора.
Заповед №РД-08-41/22.03.2016г. за извършване на контролна проверка на „Е.Миролио” ЕАД, град
Сливен – площадка град Ямбол по изпълнение на условията в комплексното им разрешително.
Разпореждане № РД-08-13/08.02.2016г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на:
- екземпляр от вида степен орел (Aquila nepalensis). Мястото на освобождаването му е край гр.
Карнобат, общ. Карнобат;
- 3 броя от вида забулена сова (Tyto alba), 2 броя обикновен мишелов (Buteo buteo) и по един от
видовете елов певец (Phylloscopus collybita), щиглец (Carduelis carduelis), сокол скитник (Falco
peregrinus), голям синигер (Parus major), горска ушата сова (Asio otus), малък ястреб (Accipiter
nisus), ръждив вечерник (Nyctaulus noctula), домашна кукумявка (Athene noctua) и малък ястреб
(Accipiter nisus).
- един брой розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) с място на освобождаването езерото „Вая”;
- по един брой горска улулица (Strix aluco) и горска ушата сова (Asio otus) с място на
освобождаването е край с. Шейново, общ. Казанлък;
- един брой сокол орко (Falco subbuteo) с място на освобождаването е край с. Левка, общ.
Свиленград;
- 4 броя обикновен мишелов (Buteo buteo) и един брой полски блатар (Circus cyaneus) с място на
освобождаване е край с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора;
- един брой забулена сова (Tyto alba) с място на освобождаването е край с. Хрищени, общ. Стара
Загора.
Разпореждане № РД-08-19/16.02.2016г. за прекратяване на престоят в Спасителния център за диви
животни – Стара Загора на три екземпляра от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo) маркирани с
микрочип с индивидуален номер 941000016926822, 941000016926823 и 941000016926513.
Птиците да се предоставят на Зоопарк – Пазарджик поради настъпили трайни увреждания и
неспособност да живеят самостоятелно в природата.

