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

СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК
В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.
АКТОВЕ , ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА - 01.07.2014 г. - 30.09.2014 г.
1. Заповед №РД–08-066/08.07.2014г.– за ползване на почивна база м. «Дъното».
2. Заповед № РД–08-067/09.07.2014г. – за управление на МПС.
3. Заповед № РД–08-070/17.07.2014г. – за утвърждаване на постоянен състав на
ЕЕС.
4. Заповед № РД–08-071/17.07.2014г. – за заседание на ЕЕС.
5. Заповед №РД–08-072/22.07.2014г. – за заседание на ЕЕС.
6. Заповед № РД–08-073/22.07.2014г. – за постоянен състав на ЕЕС.
7. Заповед №РД–08-075/24.07.2014г.– за управление на МПС.
8. Заповед №РД–08-076/28.07.2014г. – за контрол на КР 278-НО-ИО-АО/14г.на
«Илма Ил»ООД.
9. Заповед №РД–08-077/28.07.2014г. – за предоставяне на МПС на ОА.
10. Заповед №РД–08-078/29.07.2014г. – за комисия за предаване на МПС на ОА.
11. Заповед №РД–08-079/30.07.2014г. – за комисия за избор на оферта GPS.
12. Заповед №РД–08-080/01.08.2014г.– за управление на служебен автомобил.
13. Заповед№РД–08-084/04.08.2014г.– за налагане на превантивна принудителна
административна мярка на ПСБ«Пресофондал»България.
14. Заповед №РД–08-086/25.08.2014г. – за управление на МПС.
15. Заповед № РД–08-087/28.08.2014г.– за предаване на автомобил Great Waal.
16. Заповед № РД–08-091/16.09.2014г. – за контрол по изпълнението на условията в
КР 114/2006г. на «Дуропак Тракия»ООД.
17. Заповед № РД–08-093/23.09.2014г.– за определяне на отговорници за ползването
на учрежденския архив.
18. Заповед № РД–08-094/23.09.2014г. – за определяне на експертна комисия (архив).
19. Заповед № РД–08-095/24.09.2014г. – за спазване на вътрешни правила при
извършване на инвентаризация.
20. Заповед №РД-08-097/25.09.2014г. – за комисия за замерване на гориво.
21. Заповед №РД-08-098/25.09.2014г. – за определяне на координатори в решенията
по ОВОС.
22. Заповед №РД-08-099/25.09.2014г. – за вписване в регистъра по чл. 102 от ЗООС.
23. Заповед №РД-08-100/29.09.2014г. – за управление на МПС.
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