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

околната среда и водите и съответните му подчинени организационни структури 

 

Заповеди издадени от директора на РИОСВ- Хасково за периода януари- март 

2019г. 

1. Заповед №3/29.01.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

месопреработвателно предприятие, стопанисвано от „Монита“ ООД- гр. 

Димитровград. 

2. Заповед №4/29.01.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Лотос“ ООД- гр. Димитровград. 

3. Заповед №8/07.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на ЕТ 

„Хиди- Хадает Сюлейман“- автосервиз в гр.Кърджали. 

4. Заповед №10/13.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Сити груп“ АД- гр.Харманли. 

5. Заповед №11/13.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Елпром Харманли“ АД- гр.Харманли. 

6.  Заповед №12/18.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Жанет Свиленград“ ООД- гр.Свиленград. 

7. Заповед №13/18.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

маслодобивна фабрика, стопанисвана от „Гол доил“ ООД- гр.Харманли. 

8. Заповед №14/20.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Автосервиз Дуранов“- гр.Димитровград. 

9. Заповед №15/20.02.2019г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията на КР, издадено на „Ултрамекс“ ЕООД- гр.Пловдив. 

10. Заповед №17/27.02.2019г. за  насрочване на заседание на Експертния екологичен 

съвет. 

11. Заповед №18/28.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Кипс“ ЕООД- гр.Кърджали. 

12. Заповед №19/28.02.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Маргос-2“ ООД- гр.Кърджали. 

13. Заповед №20/07.03.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Вулкан цимент“ АД- гр.Димитровград. 

14. Заповед №21/07.03.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Пролет“ ЕООД- гр.Димитровград. 

15. Заповед №23/08.03.2019г. за разпределение на допустимите за събиране 

количества билки от естествени находища на територията на РИОСВ Хасково на 

осн. ЗЛР. 

16. Заповед №24/14.03.2019г. за  насрочване на заседание на Експертния екологичен 

съвет. 

17. Заповед №28/20.03.2019г. за забрана паленето на огън н района на резерват 

„Вълчи дол“. 

18. Заповед №29/25.03.2019г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията на КР, издадено на „Декса Агро“ ЕООД- с.Кирково, 

обл. Кърджали. 

 



Заповеди издадени от директора на РИОСВ- Хасково за периода април- юни 

2019г. 

19. Заповед №30/03.04.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Еликсир- Горски извор“ ЕООД- гр. Димитровград. 

20. Заповед №31/05.04.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Джебел“ ООД- гр.Джебел. 

21. Заповед №32/03.04.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Кяшиф“ ЕООД- гр.Джебел. 

22. Заповед №34/19.04.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Полихим груп“ ЕООД- гр.Кърджали. 

23. Заповед №35/19.04.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Родопи Меском“ ООД- гр.Кърджали. 

24. Заповед №36/14.05.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Марвин“ ООД- гр.Димитровград. 

25. Заповед №37/14.05.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Химтекс“- гр.Димитровград. 

26. Заповед №38/16.05.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Серта България“ АД- гр.Кърджали. 

27. Заповед №39/03.06.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Монек юг“ АД- гр.Кърджали. 

28. Заповед №40/03.06.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

фабрика „Бентонит и зеолит“, стопанисвана от „Имерис минералс България“ АД- гр. 

Кърджали. 

29. Заповед №41/04.06.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнението на условията от КР, изд. на „Харманлийска керамика“ АД- 

гр.Харманли. 

30. Заповед №42/07.06.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

Решение по ОВОС за ИП за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от 

участък „Ада тепе“ на находище „Хан Крум“ в гр.Крумовград“ с възложител 

„Дънди Прешъс металс Крумовград“ ЕАД. 

31. Заповед №43/10.06.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Климатекс“ АД- гр.Димитровград. 

32. Заповед №44/10.06.2019г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията и сроковете на КР изд. на „Галус“ АД- гр.София. 

33. Заповед №45/17.06.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Дерони“ ООД- гр.Хасково. 



34. Заповед №46/17.06.2019г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията и сроковете на КР изд. На „Каменица“ АД- гр.Пловдив, 

Пивоварна- гр.Хасково. 

35.  Заповед №47/17.06.2019г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Крумица“ АД- гр.Крумовград. 

36. Заповед №48/24.06.2019г. за изпълнение на проект „Подобряване на 

природозащитното състояние на природни местообитания Субсредиземноморски 

борови гори с ендемични подвидове черен бор и Източни гори от космат дъб на 

територията на ЗЗ „Родопи Средни“, попадащи в ПР „Женда“ и „Борака“. 

Заповеди издадени от директора на РИОСВ- Хасково за периода юли- 

септември 2019г. 

37. Заповед №49/03.07.2019г. за насрочване на заседание на Експертния екологичен 

съвет. 

38. Заповед №51/15.07.2019г. за насрочване на заседание на Експертния екологичен 

съвет. 

39. Заповед №54/22.07.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията от КР, издадено на Община Хасково. 

40. Заповед №55/23.07.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

Предприятие за производство на цилиндрични и пневматични изделия, 

стопанисвано от „Кирково“ ООД- С.Кирково, обл. Кърджали.  

41. Заповед №56/23.07.2019г. за назначаване на комисия, която да разгледа 

предложение за обявяване на ПЗ „Остър камък“ в земл. на с. Остър камък, общ. 

Харманли. 

42. Заповед №57/01.08.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията от КР, издадено на Община Харманли. 

43. Заповед №58/06.08.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Аркома композит“ ООД- гр.Кърджали. 

44. Заповед №59/20.08.2019г. за извършване комплексна проверка на място на „Ве 

Ка Ес България“ ООД- гр.Кърджали. 

45. Заповед №60/20.08.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

Млекопреработвателно предприятие, стопанисвано от „Милки груп био“ ЕАД- 

гр.София. 

46. Заповед №63/02.09.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията от КР, издадено на „Хармони“ ЕООД- гр.София. 

47. Заповед №64/03.09.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията от КР, издадено на „Жюлив“ ООД- гр.Ст.Загора, площадка 

с.Войводово, общ.Хасково. 



48. Заповед №65/11.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

Винарна „Дионисий“ в с.Българин, общ. Харманли. 

49. Заповед №66/13.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Сакар винеярдс“ ЕООД- гр.София, обект в гр. Любимец. 

50. Заповед №67/16.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

Винарска изба „Кастра рубра“-  с.Коларово, общ. Харманли. 

51. Заповед №68/16.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

Винарска изба в с.Коларово, общ. Харманли. 

52. Заповед №69/18.09.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията от КР, издадено на „Горубсо- Кърджали“ АД- 

гр.Кърджали. 

53. Заповед №71/24.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Варок Лайтинг Системс България“ ЕООД- гр.Кърджали, обект в с. Крепост, 

общ.Димитровград. 

54. Заповед №72/25.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Катарджина естейт“ ООД- гр.Свиленград. 

55. Заповед №73/25.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Полмос“ ЕООД- гр.Свиленград. 

56. Заповед №74/25.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Тоска“ ООД- гр. Хасково. 

57. Заповед №76/27.09.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Теклас България“ ЕАД- гр.Кърджали. 

Заповеди издадени от директора на РИОСВ- Хасково за периода октомври- 

декември 2019г. 

58. Заповед №80/28.10.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията в КР, издадено на Община Кърджали. 

59. Заповед №81/12.11.2019г. за извършване комплексна проверка на място на „Си 

енд Си Текстайлс“ ООД- гр. Хасково. 

60. Заповед №82/12.11.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията и сроковете в КР, издадено на ТЕЦ „Марица 3“ АД- 

гр.Димитровград. 

61. Заповед №83/12.11.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията и сроковете в КР, издадено на ТЕЦ „Марица 3“ АД- 

гр.Димитровград. 

62. Заповед №84/18.11.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Арда тур“ ЕООД- гр.Хасково. 



63. Заповед №85/18.11.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Аутоелектрик“ ООД- гр.Хасково. 

64. Заповед №86/26.11.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Язаки България“ ЕООД- гр.Ямбол, в с. Крепост, общ. Димитровград. 

65. Заповед №87/27.11.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията в КР, издадено на „Неохим“- Димитровград. 

66. Заповед №88/27.11.2019г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията в КР, издадено на „Неохим“- Димитровград. 

67. Заповед №89/02.12.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

обект: „Изграждане на нова ВЛ. До ТЕЦ „Марица Изток 3“. 

68. Заповед №90/09.12.2019г. за назначаване на комисия, която да разгледа 

предложение за обявяване на ЗМ „Ливади Морянци“ в земл. на с. Молянци, общ. 

Крумовград. 

69. Заповед №91/12.12.2019г. за извършване комплексна проверка на място на 

„Пневматика-Феникс“ ЕООД- с.Комунига, общ. Кърджали. 

70. Заповед №92/16.12.2019г. за извършване комплексна проверка на място на  

„Колор боя“ ЕООД- гр.Хасково. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


