
Списък на актовете, издадени в изпълнение на правомощията на Министъра на 

околната среда и водите и съответните му подчинени организационни структури 

Актове издадени от Директора на РИОСВ- Хасково за периода януари- март 2011 г. 

Заповед №1/04.01.2011 г. за провеждане на заседание на Експертния Екологичен съвет 

Заповед №3/01.02 .2011 г. за извършване контрол при проверка на място по изпълнение на 

комплексно разрешително изд. на ТЕЦ”Марица 3”АД- гр.Димитровград 

Заповед №4/01.02 .2011 г. за извършване контрол при проверка на място по изпълнение на 

комплексно разрешително изд.на „Тедимекс” ООД- гр. Хасково 

Заповед №8/23.02 .2011 г. за извършване контрол при проверка на място по изпълнение на 

комплексно разрешително изд.на ОЦК АД- гр.Кърджали. 

Заповед №9/23.02 .2011 г. за извършване контрол при проверка на място по изпълнение на 

комплексно разрешително изд.на „Фуражи-2000” ООД- гр.Кърджали. 

Заповед №10/28.02.2011 г. за обсъждане резултатите от ОВОС на инвестиционно предложение. 

Заповед №15/21.03.2011 г. за извършване на комплексна проверка на място на „Сакар”АД- гр-

Свиленград. 

Заповед №16/22.03.2011 г. за извършване на комплексна проверка на място на „Монек юг”АД 

Заповед №22/28.03.2011 г. за извършване на комплексна проверка на място на „Елпром 

Харманли” АД 

Заповед №23/28.03.2011 г. за извършване на комплексна проверка на място на „Енерго ремонт 

строй”ЕООД- площадка гр. Димитровград. 

 

Актове издадени от Директора на РИОСВ- Хасково за периода април- юни 2011 г. 

Заповед № 24/04.04.2011 за извършване на комплаксна проверка на „Теклас България” АД- гр. 

Кърджали 

Заповед № 25/11.004.2011 за извършване на комплексна проверка на „ТВК- Тони Стефанов”- 

гр. Хасково 

Заповед № 26/ 11.04.2011 за извършване на комплексна проверка на „Екопиролиза” ООД- 

гр.Хасково 

Заповед № 27/13.04.2011 за извършване контрол при проверка на място по изпълнение на 

условията и сроковете в комплексно разрешително на ЕТ”Грай-Г.Андовон”- гр. Хасково. 

Заповед № 28/14.04.2011 за оттегляне на решение  №ХА-01-02/14.03.2011 по ОВОС. 

Заповед № 29/ 15.04.2011 за спиране производствената дейност на цех „Агломерация” от 

Инсталация за производство на олово и оловни сплави на ОЦК ОД- гр. Кърджали. 



Заповед № 30/18.04.2011 за провеждане на Експертен Екологичен Съвет по инвестиционно 

предложение за Изграждане на „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци на 

общините Хасково, димитровград и Минерални бани” в земл. на с. Гарваново, общ. Хасково. 

Заповед № 32/ 03.05.2011 за извършване контрол при проверка на масто по изпълнение на 

условията и сроковете в комплексно разрешително на „Жюлив”ООД. 

Заповед № 33/ 27.05.2011 за извършване контрол при проверка на масто по изпълнение на 

условията и сроковете в комплексно разрешително на ЕТ”М.Жеков-Д”- гр. Димитровград. 

Заповед № 35/15.06.2011 за провеждане на Експертен Екологичен Съвет за обдъждане на 

рецултатите от ЕО на ПУП-ПЗ „Изграждане на фотоволтаичен парк” в земл. на с. Васково, общ. 

Любимец. 

Заповед № 37/ 20.06.2011 за извършване на комплексна проверка на място на „Гойл ойл”ООД- 

гр. Харманли. 

 

Актове издадени от Директора на РИОСВ- Хасково за периода юли- септември  2011 г. 

Заповед № 40/12.07.2011 за извършване на комплексна проверка на място на „Мони мес” 

ЕООД- Хасково. 

Заповед № 41/09.07.2011 за провеждане на Експертен Екологичен съвет за обсъждане на 

инвестиционно предложение на „ТЕЦ Хасково” АД. 

Заповед № 44/22.08.2011 за провеждане на Експертен Екологичен съвет за обсъждане на 

инвестиционно предложение на „ Соле-4” ООД. 

Заповед № 48/02.09.2011 за извършване контрол при проверка по изпълнение на условията и 

сроковете в комплексно разрешително изд. на Община Хасково. 

Заповед № 49/02.09.2011 за извършване контрол при проверка по изпълнение на условията и 

сроковете в комплексно разрешително изд. на Община Харманли.  

Заповед № 50/ 07.09.2011 за извършване на комплексна проверка на „Пневматика Серта” АД- 

Кърджали. 

 

Актове издадени от Директора на РИОСВ- Хасково за периода октомври- декември  2011 г. 

Заповед № 53/27.09.2011 за извършване на комплексна проверка на Фабрика за перлит „Ес 

енд Би Индастриъл Минералс” АД- гр. Кърджали. 

Заповед № 54/27.09.2011 за извършване на комплексна проверка на Фабрика за бентонит „Ес 

енд Би Индастриъл Минералс” АД- гр. Кърджали. 

Заповед № 55/03.10.2011 за извършване контрол при проверка по изпълнение на условията от 

Комплексно разрешително издадено на „ОЦК” АД- гр. Кърджали. 



Заповед № 56/03.10.2011 за извършване контрол при проверка по изпълнение на условията от 

Комплексно разрешително издадено на „Корубсо” АД- гр. Кърджали. 

Заповед № 57/05.10.2011 за извършване на комплексна проверка на „Катаржина естейт” 

ЕООД- гр. Свиленград 

Заповед № 58/12.10.2011 за провеждане на Експертен Екологичен Съвет. 

Заповед № 60/01.11.2011 за извършване контрол при проверка по изпълнение на условията от 

Комплексно разрешително издадено на „Неохим” АД- гр. Димитровград. 

Заповед № 61/01.11.2011 за извършване контрол при проверка по изпълнение на условията от 

Комплексно разрешително издадено на „Вулкан цимент” АД- гр. Димитровград. 

Заповед № 63/14.11.2011 за извършване на комплексна проверка ва винарска изба „Кастра 

Рубра”- с. Коларово, общ. Харманли на „Телиш?АД- София. 

Заповед № 64/14.11.2011 за извършване на комплексна проверка ва винарска изба „Тера 

Тангра”- гр. Харманли. 

Заповед № 65/14.11.2011 за разглеждане и приемане на предложение за нова защитена 

територия- защитена местност с цел опазване на Жлезист лопен в земл. на с. Браница, общ. 

Харманли. 

Заповед № 66/14.11.2011 за разглеждане и приемане на предложение за нова защитена 

територия- защитена местност с цел опазване на Триразделнолистен ериолобус в земл. на с. 

Белополяне, общ. Ивайловград. 

Заповед № 67/07.12.2011 за провеждане на заседание Експертен Екологичен съвет. 

 

 

  

 

 

 

 

 


