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СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.10.2017г. -  31.12.2017г. 

 

1. Заповед №РД–08-125/02.10.2017г. –  за комисия за приемане на нова защитена 

местност. 

2. Заповед №РД–08-126/03.10.2017г. –  за управление на МПС. 

3. Заповед №РД–08-127/03.10.2017г. –  за управление на МПС. 

4. Заповед №РД–08-128/03.10.2017г. –  за предпазни очила за видеодисплей. 

5. Заповед №РД–08-129/04.10.2017г. –  за  извършване на медицински прегледи. 

6. Заповед №РД–08-130/04.10.2017г. –  за инвентаризация. 

7. Заповед №РД–08-132/05.10.2017г. –  за комплексни проверки – IV-то тримесeчие. 

8. Заповед №РД–08-133/05.10.2017г. –  за определяне на експерт, който да поддържа 

публичен регистър на предприятия с висок и нисък рисков потенциал..  

9. Заповед №РД–08-134/11.10.2017г. –  за обезценка на дълготрайни активи. 

10. Заповед №РД–08-135/12.10.2017г. – за контрол по изпълнение на условията в 

КР№404-Н0/2010г. на «Асарел Медет»АД. 

11. Заповед №РД–08-136/12.10.2017г. – за управление на МПС. 

12. Заповед №РД–08-138/12.10.2017г. – за управление на МПС.        

13. Заповед №РД–08-139/16.10.2017г. – за мониторинг на кафява мечка. 

14. Заповед №РД–08-140/16.10.2017г. – за утвърждаване на постоянен състав на ЕЕС. 

15. Заповед №РД–08-141/16.10.2017г. – за заседание на ЕЕС на 24.10.2017г. 

16. Заповед №РД–08-142/17.10.2017г. – за управление на МПС. 

17. Заповед №РД–08-144/23.10.2017г. – за управление на МПС. 

18. Заповед№РД–08-145/24.10.2017г. – за пожаробезопасно използване на отопли 

телните уреди. 

19. Заповед №РД–08-146/25.10.2017г. – за контрол по изпълнение на условията в 

КР№137-Н1/2006г. на «Елхим Искра»АД. 

20. Заповед №РД–08-148/31.10.2017г. – за управление на МПС. 

21. Заповед №РД–08-149/01.11.2017г. – за отменяне на гасаческа група. 

22. Заповед №РД–08-151/03.11.2017г. – за ръководители на склада за съхранение на 

служебно огнестрелно оръжие. 

23. Заповед №РД–08-152/06.11.2017г. – за мониторинг на дива коза. 

24. Заповед №РД–08-154/06.11.2017г. – за контрол по изпълнение на условията в 

КР№117/2006г. на «ПМК»АД. 

25. Заповед №РД–08-156/09.11.2017г. – за определяне на лица и вътрешни правила за 

работа с ПОС устройство. 

26. Заповед №РД–08-157/13.11.2017г. – за управление на МПС. 

27. Заповед №РД–08-158/15.11.2017г. – за управление на МПС. 

28. Заповед №РД–08-160/17.11.2017г. – за управление на МПС. 

29. Заповед №РД–08-161/20.11.2017г. – за управление на МПС. 
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30. Заповед №РД–08-162/20.11.2017г. – за предприемане на действия след отмяна на 

наказателни постановления. 

31. Заповед №РД–08-165/23.11.2017г. – за актуализиране на вътрешните правила за 

административно обслужване. 

32. Заповед №РД–08-166/23.11.2017г. – за длъжностни лица по чл.16, ал.7 от НАО. 

33. Заповед №РД–08-167/23.11.2017г. – за утвърждаване на Харта на клиента. 

34. Заповед №РД–08-168/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на с. Алеко Константиново. 

35. Заповед №РД–08-169/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на гр. Ветрен. 

36. Заповед №РД–08-170/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на с. Дъбравите. 

37. Заповед №РД–08-171/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на с. Лесичово. 

38. Заповед №РД–08-172/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на гр. Брацигово. 

39. Заповед №РД–08-173/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на гр. Велинград. 

40. Заповед №РД–08-174/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на гр. Пещера. 

41. Заповед №РД–08-175/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на гр. Батак. 

42. Заповед №РД–08-176/24.11.2017г. – за спиране експлоатацията на депо в 

землището на гр. Ракитово. 

43. Заповед №РД–08-177/28.11.2017г. – за управление на МПС. 

44. Заповед №РД–08-180/06.12.2017г. – за корекция на основната разходна норма на 

гориво. 

45. Заповед №РД–08-181/12.12.2017г. – за провеждане на работна среща. 

46. Заповед №РД–08-182/13.12.2017г. – за управление на МПС. 

47. Заповед №РД–08-183/13.12.2017г. – за управление на МПС. 

48. Заповед №РД–08-184/13.12.2017г. – за управление на МПС. 

49. Заповед №РД–08-187/19.12.2017г. – за ползване на иззети моторни триони. 

50. Заповед №РД–08-188/28.12.2017г. – за дежурство. 

51. Заповед №РД–08-189/28.12.2017г. – за електронен регистър за съдебни актове във 

връзка с отменени от съда наказателни постановления. 

 

 

 

 

 

 

 

 


