
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 

2012г. 

Заповед № 1/11.01.2012 за извършване на контрол и проверка на място по изпълнение 

на условията на Комплексно разрешително на „ОЦК” АД- Кърджали 

Заповед № 7/20.02.2012 за забрана паленето на огън в района на резерват „Вълчи дол” и 

извършването на дейности, създаващи условия за възникване на пожар. 

Заповед № 9/28.02.2012 за извършване на комплексна проверка на място на „Кирково” 

ООД- гр. Кирково 

Заповед № 10/28.02.2012  за извършване на комплексна проверка на място на „Цех за 

производство на мебели”- с.Завоя 

Заповед № 11/28.02.2012 за извършване на контрол и проверка на място по изпълнение 

на условията на Комплексно разрешително на „Фуражи-2000” ООД- гр.Момчилград 

Заповед № 13/06.03.2012 за извършване на контрол и проверка на място по изпълнение 

на условията на Комплексно разрешително на Община Харманли. 

Заповед № 14/06.03.2012 за извършване на контрол и проверка на място по изпълнение 

на условията на Комплексно разрешително на Община Хасково. 

Заповед № 15/07.03.2012 за определяне на постоянен екологичен съвет 

Заповед № 16/12.03.2012  за извършване на комплексна проверка на място на „Монита” 

ООД- гр. Димитровград. 

Заповед № 18/19.03.2012 за отмяна на заповед за извършване на контрол и проверка на 

място по изпълнение на условията на Комплексно разрешително на Община Харманли. 

 

Актове издадени от Директора на РИОСВ- Хасково за периода април- юни 2012г. 

Заповед № 19/06.04.2012 за оттегляне на Решение.                                                    

Заповед № 20/ 09.04.2012 за провеждане на заседание на Експертния Екологичен съвет. 

Заповед № 21/18.04.2012 г. за извършване на комплекста проверка на ГПСОВ- Хасково. 

Заповед №/23.04.2012 г. за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на 

предрложение за нова защитена местност с цел опазване на Тракийски клин в земл. на 

с.Воденци, обл. Хасково. 

Заповед № 24/ 23.04.2012 за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на 

предрложение за нова защитена местност с цел опазване на Наделенолистно 

великденче в земл. на с. Щит, общ. Хасково. 

Заповед №24/24.04.2012 за извършване на комплексна проверка на „Джебел 96”ООД- 

гр. Джебел. 

Заповед №26/02.05.2012 г. за извършване на комплексна проверка на „Гол- ойл” ООД- 

гр. Харманли. 

Заповед № 27/04.05.2012 г. за оттегляне на Решение. 

Заповед №28/29.05.2012 г. за извършване на комплексна проверка на месокомбинат 

„Рони” ЕООД- Хасково. 

Заповед № 30/01.06.2012 г. за извършване на проверка по комплексно разрешително на 

ЕТ „М.Жеков-Д”- гр. Димитровград. 

Заповед № 31/01.06.2012 г. за извършване на проверка по комплексно разрешително на 

„Жюлив” ООД- гр. Ст.Загора, площадка с. Войводово, общ. Хасково. 

Заповед № 32/01.06.2012 г. за извършване на проверка по комплексно разрешително на 

„Галус” АД- София, с площадка гр. Хасково. 



Заповед № 33/18.06.2012 г. за извършване на комплексна проверка на „Мусан” ООД- 

гр. Джебел. 

Заповед № 34/18.06.2012 г. за извършване на комплексна проверка на „Пашов. ЯР” 

ЕООД- гр. Джебел. 

Заповед № 37/25.06.2012 г. за извършване на комплексна проверка на 

Млекопреработвателно предприятие в гр. Хасково на „Българско сирене” ООД- гр. 

Харманли. 

 

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

2012г. 

Заповед № 38/10.07.2012 г. за извършване на комплексна проверка на 

Млекопреработвателно предприятие в с. Добромилци, общ. Кирково, обл. Кърджали на 

„Дельо войвода милк” ООД- гр. Златоград, обл. Смолян. 

Заповед № 39/16.07.2012 г. за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на 

предложение за нови защитени територии- ЗМ с цел опазване на Провански салеп в 

земл на с. Лозенградци и Априлци, общ. Кирково, обл. Кърджали. 

Заповед №  40/16.07.2012 г. за забрана на тютюнопушенето в сградата на РИОСВ- 

Хасково. 

Заповед № 41/16.07.2012 г. за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на 

предложение за нови защитени територии- ЗМ с цел опазване на Родопски лопен в земл 

на с.Горно Юруци, обл. Кърджали. 

Заповед № 42/20.07.2012 г. за изпълнение на проект „Реализиране на дейности по 

опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на 

територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака” и 

„Чамлъка”. 

Заповед №44/26.07.2012 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организиране, 

провеждане и възлагане на обществени поръчки вкл. Сключване на договори за 

изпълнението им по проекти, одобрени за финансиране от ОП „Околна среда 2007-2012 

г.” 

Заповед № 45/03.08.2012 г. за упълномощаване на инж. Л.Дайновски- директор на 

Дирекция „Превантивна дейност” в случай на отсъствие по обективни причини да 

изпълнява правомощията на директора на РИОСВ- Хасково в пълен обем. 

Заповед № 46/08.08.2012 г. за извършване на комплексна проверка на кариера в 

находище „Камъните” в земл. на с. Железино, общ. Ивайловград, обл. Хасково. 

Заповед № 47/08.08.2012 г. за извършване на комплексна проверка на кариера в 

находище „Граматиковата сая” в земл. на с. Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково. 

Заповед № 48/10.08.2012 г. за извършване на комплексна проверка на „Лектра” ООД, 

гр. Хасково. 



Заповед №49/20.08.2012 за оправомощаване на длъжностни лица от Дирекция „КОС”, 

направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите” към РИОСВ- Хасково. 

Заповед № 53/14.09.2012 за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на нова 

защитена територия- ЗМ с зел опазване на Триразделнолистен ериолобус в земл. на с. 

Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково. 

Заповед № 54/17.09.2012 г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнението на условията и сроковете в комплексно разрешително издадено на 

Община Харманли- „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Харманли, 

Маджарово, Любимец, Тополовгград, симеоновград, Свиленград и Стамболово”.  

Заповед № 55/24.09.2012 г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнението на условията и сроковете в комплексно разрешително издадено на 

сгуроотвали „Горен бюк” и „Гладушки ливади” на ТЕЦ „Мариза 3” АД, гр. 

Димитровград. 

Актове издадени от Директора на РИОСВ- Хасково за периода октомври- 

декември 2012г. 

Заповед № 57/01.10.2012 г. за провеждане на заседание на Експертния Екологичен 

съвет за обсъждане на резултатите от ОВОС на ИП „Депа за неопасни производствени 

отпадъци върху територията на сгуроотвали „Горен бюк” и „Гладушки ливади” на ТЕЦ 

„Мариза 3” АД, гр. Димитровград.” 

Заповед № 58/04.10.2012 г. за извършване на комплексна проверка на място на „Ес енд 

Би Индастриъл Минералс” АД, гр. Кърджали. 

Заповед № 59/04.10.2012 г. за извършване на комплексна проверка на място на 

„Пневматика серта” АД- гр. Кърджали. 

Заповед № 60/10.10.2012 г. за извършване на комплексна проверка на място на „Елпром 

Харманли” АД 

Заповед № 63/23.10.2012 г. за извършване на комплексна проверка на място на Завод за 

водопроводна арматура, гр. Свиленград. 

Заповед № 64/26.10.2012 г. за извършване на контрол при проверка на място по 

изпълнението на условията и сроковете в комплексно разрешително издадено на 

„Горубсо- Кърджали” АД. 

Заповед № 65/30.10.2012 за определяне на експерти, отговорни за осигуряване и 

контрол на данните, рег. В АИС за контрол на качеството на атмосферния въздух в 

РИОСВ- Хасково. 

Заповед № 67/05.11.2012 за провеждане на заседание на Експертния Екологичен съвет 

за обсъждане на резултатите от ЕО на ПУП-ПЗ, общ устройствен план на гр. Кърджали. 



Заповед № 68/13.11.2012 г. за извършване на комплексна проверка на Пивоварен завод 

на „Каменица” АД в гр. Хасково. 

Заповед № 69/19.11.2012 г. за извършване на комплексна проверка на ВИ „Кастра 

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

Заповед № 70/19.11.2012 г. за извършване на комплексна проверка на ВИ „Тера тангра” 

ООД, гр. Харманли. 

Заповед № 71/20.11.2012 г. за извършване на комплексна проверка на „Теклас- 

българско сирене” АД- гр. Кърджали. 

Заповед № 72/19.11.2012 г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията и сроковете в комплексно разрешително издадено на „Вулкан 

цимент” АД, Димитровград. 

Заповед № 73/ 04.12.2012 г. за извършване на проверка по изпълнението на условие 

№16 Прекратяване на работата на инсталация или части от тях ок КР, издадено на 

вулкан Цимент” АД- гр. Димитровград 

Заповед № 74/05.12.2012 г. за извършване контрол при проверка на място по 

изпълнение на условията на комплексни разрешителни издадени на „Неохим” АД, 

Димитровград. 

Заповед №77/14.12.2012 г. за оттегляне на Регистрационен документ № 14-РД-78/05-12-

2012 г. за извършване на дейности с отпадъци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


