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 ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА - 01.10.2012 г. - 31.12.2012 г.
1. Заповед №РД–08-094/01.10.2012г.–за правоуправление на МПС с регистрационен
номер РА 5959 АН.
2. Заповед № РД–08-096/08.10.2012г. –за управление на МПС.
3. Заповед № РД–08-097/09.10.2012г. –за определяне състава на екип от експерти за
контрол на КР- №137/2006 г.
4. Заповед № РД–08-099/10.10.2012г. –за годишна инвентаризация.
5. Заповед №РД–08-101/23.10.2012г. –за определяне състава на екип от експерти за
контрол на КР №404-НО-ИОА2/2012г.
6. Заповед № РД–09-102/24.10.2012г. – за отопление.
7. Заповед №РД–08-104/25.10.2012г.– за контрол на качеството на данните,
регистрирани от станция ЕС 2 «Юндола».
8. Заповед №РД–08-105/30.10.2012г. – за определяне на длъжностни лица за
провеждане на обучение и инструктаж за безопасни условия на труд.
9. Заповед №РД–09-106/30.10.2012г. – за изключване на електрическата инсталация.
10. Заповед №РД–09-107/30.10.2012г. – за отговорник за поддържане в изправност на
противопожарните уреди .
11. Заповед №РД–09-108/30.10.2012г. – за противопожарно обучение.
12. Заповед №РД–09-109/30.10.2012г.– за състав на гасаческа група.
13. Заповед№РД–09-110/30.10.2012г.–
за
поддръжка
и
проверка
на
пожароизвестителните инсталации в РИОСВ-Пазарджик.
14. Заповед №РД–08-113/08.11.2012.– за участие в специализирана полицейска акция
на 11.11.2012г.
15. Заповед № РД–08-114/13.11.2012г.– за определяне на координатор за извършване
на контрол по изпълнение на условията в решенията по ОВОС.
16. Заповед № РД–08-116/20.11.2012г. – за управление на МПС.
17. Заповед № РД–08-117/21.11.2012г. – за спиране на дейността и експлоатацията на
производствено хале в обект «АРГУС-С»ООД.
18. Заповед № РД–08-118/21.11.2012г.– за спиране на дейността и експлоатацията на
част от инсталация в обект «ИЛМА ИЛ»ООД.
19. Заповед № РД–08-120/26.11.2012г. – за трудова медицина.
20. Заповед № РД–08-121/27.11.2012г. – за приемане на нови защитени територии.
21. Заповед №РД-08-122/27.11.2012г. – за контрол на условията от КР№81-НО-ИОА1/2012г.
22. Заповед №РД-08-123/29.11.2012г.- за назначаване на комисия.
23. Заповед №РД-08-125/29.11.2012г.- за списък на актовете.
24. Заповед №РД-08-127/07.12.2012г.- за постоянен състав на ЕЕС.
гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4
Тел: (+3592) 34 441875, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org

27. Заповед № РД–08-131/13.12.2012г.– за управление на МПС.
28. Заповед № РД–08-133/18.12.2012г.– за управление на МПС.
29. Заповед № РД–08-134/18.12.2012г.– за безвъзмездно предоставяне на материални
активи на Н Дирекция «СП».

