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

СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК
В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА - 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.
1. Заповед №РД–08-001/02.01.2018г. – за управление на МПС - екип Батак.
2. Заповед №РД–08-002/02.01.2018г. – за управление на МПС – екип Пещера.
3. Заповед №РД–08-003/02.01.2018г.– за удължаване срока на действие на Заповед
РД-08-004/05.01.2017г.
4. Заповед №РД–08-005/09.01.2018г. – за провеждане на среднозимно преброяване
на водолюбивите птици в област Пазарджик.
5. Заповед №РД–08-007/11.01.2018г. – за управление на МПС.
6. Заповед №РД–08-008/15.01.2018г. – за вписване в регистрите.
7. Заповед№РД–08-009/16.01.2018г. - за определяне на координатори по изпълнение
на условията в решенията по ОВОС и ЕО.
8. Заповед №РД–08-010/17.01.2018г. – за упълномощаване за заявяване и
получаване на данни и документи от СГКК.
9. Заповед №РД–08-013/30.01.2018г. – за управление на МПС.
10. Заповед №РД–08-014/31.01.2018г. – за определяне на сума за квартирни пари.
11. Заповед №РД–08-015/31.01.2018г. – за предоставяне безвъзмездно на материални
активи-стопански инвентар на НЧ «Зора», с. Радилово.
12. Заповед №РД–08-018/13.02.2018г. – за контрол на условия в КР №419-Н0/2011г.
на «Биовет»АД за Когенерираща инсталация.
13. Заповед №РД–08-020/19.02.2018г. – за изготвяне на допълнителни споразумения.
14. Заповед №РД–08-021/19.02.2018г. – за определяне на комисия за анализ на
удоволетвореността на потребителите от административните услуги.
15. Заповед №РД–08-023/28.02.2018г. – за извършване на комплексни проверки.
16. Заповед №РД–08-025/08.03.2018г. – за назначаване на комисия за разпределяне
на количествата билки под специален режим.
17. Заповед №РД–08-027/12.03.2018г. – за контрол на условия в КР №388-Н0/2010г.
на «Братя Ангелови»ООД.
18. Заповед №РД–08-028/13.03.2018г. – за управление на МПС.
19. Заповед №РД–08-030/19.03.2018г. – за утвърждаване на план за сигурност на
РИОСВ-Пазарджик.
20. Заповед№РД–08-031/20.03.2018г. – за определяне на отговорници по
противопожарна охрана в ЗТ-ИДС.
21. Заповед №РД–08-032/21.03.2018г. – за разпределяне на количествата билки под
специален режим.
22. Заповед №РД–08-034/26.03.2018г. – за контрол на условия в КР №374-Н1/2010г.
на «Свиком»АД.
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