РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Пазарджик

СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК
В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 г.
АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА - 01. 01.2013 г. - 31.03.2013 г.
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Заповед №РД–08-02/09.01.2013г.– за управление на МПС.
Заповед № РД–08-03/09.01.2013г. – за участие в среднозимното преброяване.
Заповед № РД–08-05/11.01.2013г. – за защита на личните данни.
Заповед № РД–08-07/17.01.2013г. – за лимит на средствата за командировъчни.
Заповед №РД–08-08/24.01.2013г. – за разделно събиране на отпадъците,
образувани в РИОСВ-Пазарджик.
Заповед № РД–08-10/24.01.2013г. – за промени в Правилника за вътрешния ред
и Правила за документооборота.
Заповед №РД–08-13/12.02.2013г.– за достъп до работна станция.
Заповед №РД–08-15/15.02.2013г. – за комисия за разпределяне на квотите за
събиране на лечебни растения под специален режим през 2013г.
Заповед №РД–08-17/22.02.2013г. – за постоянен състав на ЕЕС.
Заповед №РД–08-18/22.02.2013г. – за заседание на ЕЕС.
Заповед №РД–08-20/28.02.2013г. – за определяне на експерт за отговорно лице
при получаването, регистрирането и съхранението на банковите гаранции по
ЗУО.
Заповед №РД–08-21/28.02.2013г.– за актуализиране на вътрешните правила за
дейността на ЧР.
Заповед№РД–08-23/08.03.2013г.– за разпределение на отпуснатите за 2013г.
квоти за събиране на лечебни растения под специален режим на опазване.
Заповед №РД–08-24/13.03.2013г. – за утвърждаване на процедура за работа с
жалби и сигнали.
Заповед № РД–08-26/14.03.2013г.– за определяне на координатори по населени
места за контрол на чистотата на пътната мрежа в региона.
Заповед № РД–08-27/18.03.2013г. – за управление на МПС.
Заповед № РД–08-28/18.03.2013г. – за определяне на екип от експерти за контрол
по изпълнението на условията в КР 28/2005г.
Заповед № РД–08-29/18.03.2013г.– за утвърждаване на вътрешни правила за
прилагане на антикорупционни процедури.
Заповед № РД–08-31/21.03.2013г. – за актуализация на система за финансово
управление и контрол.
Заповед № РД–08-32/25.03.2013г. – за промени в утвърдени правила за
документооборота.
Заповед №РД-08-34/29.03.2013г. – за въвеждане на нова актова книга и
утвърждаване на вътрешни правила за установяване на административни
нарушения и налагане на административни наказания.
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