РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик

СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВПАЗАРДЖИК В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА - 01.01.2012г. до 31.03.2012 г
1. Заповед № РД–001/03.01.2012г. – за постоянен контрол по чистотата на
населените места.
2. Заповед № РД–08-006/10.01.2012г. – за приемане и предаване на имуществото в
почивната база.
3. Заповед № РД–08-008/12.01.2012г. – за участие в средно-зимното преброяване.
4. Заповед №РД–08-009/13.01.2012г. – за разпределение на длъжностите по
програми.
5. Заповед № РД–08-010/16.01.2012г. – за работа с ДВ.
6. Заповед № РД–08-015/13.02.2012г. – за комисия – лечебни растения – квоти.
7. Заповед № РД–08-017/20.02.2012г. – за извършване на контрол на КР №28-Н0ИО-А1-Т12//2011 г.
8. Заповед № РД–08-018/21.02.2012г. – за участие в комисия за почистване на речни
корита.
9. Заповед №РД–08-020/27.02.2012г. – за разпределяне на количествата лечебни
растения за събиране.
10. Заповед №РД–08-023/12.03.2012г. – за планиране и отчитане на контролната
дейност.
11. Заповед № РД–08-025/20.03.2012г. – за определяне състава на екип от експерти за
контрол на КР№388-НО/2010г.
12. Заповед №РД–08-027/21.03.2012. – за определяне на екип за управление на
проект.
13. Заповед № РД–08-029/30.03.2012г. – за постоянен състав на ЕЕС.
14.
15. Заповед № РД–08-030/30.03.2012г. – за заседание на ЕЕС.
16. Заповед № РД–08-031/30.03.2012г. – за вписване в Регистъра на ДА.
17. Заповед № РД–08-033/05.04.2012г. – за комисия.
18. Заповед № РД–08-035/11.04.2012г. – за налагане на ПАМ.
19. Заповед № РД–08-037/23.04.2012г. – за определяне състава на екип от експерти за
контрол на КР№374-Н1/2010г.
20. Заповед № РД–08-039/02.05.2012г. – за безвъзмездно предоставяне на компютри.
21. Заповед № РД–08-040/02.05.2012г. – за безвъзмездно предоставяне на компютри.
22. Заповед № РД–08-041/02.05.2012г. – за безвъзмездно предоставяне на компютри.
23. Заповед № РД–08-042/03.05.2012г. – за предаване информация на служителите,
които извършват вписвания в Регистъра на ДА.
24. Заповед№РД–08-044/03.05.2012г. – за запознаване на всички експерти с
промените в ЗООС.
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