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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 2018 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.10.2018 г. -  31.12.2018 г. 

 

1. Заповед №РД–08-134/05.10.2018 г. – за провеждане на комплексни проверки през 

четвъртото тримесечие на 2018 г. 

2. Заповед №РД–08-135/09.10.2018 г. –  за управление на МПС. 

3. Заповед №РД–08-137/11.10.2018 г.  – за управление на МПС. 

4. Заповед №РД–08-138/15.10.2018 г.  – за управление на МПС. 

5. Заповед №РД–08-139/16.10.2018 г.  – за управление на МПС. 

6. Заповед №РД–08-140/17.10.2018г. – за осигуряване на работно облекло на 

служителите от подвижната паркова охрана. 

7. Заповед №РД–08-141/17.10.2018 г. – за определяне на служители за работа в 

информационната система и за вписване в регистрите. 

8. Заповед №РД–08-143/19.10.2018 г. – за инвентаризация. 

9. Заповед №РД–08-144/19.10.2018 г. -  за участие в мониторинг на кафява мечка. 

10. Заповед №РД–08-98-145/22.10.2018 г. – за контрол на условията от КР №556-

НО/2017г. на «Людон Транс»ЕООД. 

11. Заповед №РД–08-146/23.10.2018 г.  – за управление на МПС. 

12. Заповед №РД–08-147/24.10.2018 г. – за управление на МПС.   

13. Заповед №РД-08-148/24.10.2018г. – за пожаробезопасно използване на 

отоплителните уреди. 

14. Заповед №РД–08-149/24.10.2018 г. – за извършване на медицински прегледи. 

15. Заповед №РД–08-151/26.10.2018 г. –  за контрол на условия в КР №137-Н1/2015 г. 

на «Елхим Искра»АД. 

16. Заповед №РД–08-153/06.11.2018 г.  – за управление на МПС. 

17. Заповед №РД–08-154/07.11.2018 г.  – за управление на МПС. 

18. Заповед №РД–08-156/12.11.2018 г.  – за контрол на условия в КР№117/2006 г. на 

«Панагюрска медна компания»АД. 

19. Заповед №РД–08-157/12.11.2018 г. – за участие в мониторинг на дива коза. 

20. Заповед №РД–08-158/12.11.2018 г. – за назначаване на комисия за извършване на 

проверка на декларациите по чл. 35, ал.1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ. 

21. Заповед №РД–08-159/13.11.2018 г. – за упълномощаване на инж. Горчева да 

изпълнява правомощията на директор. 

22. Заповед №РД–08-161/14.11.2018 г. – за комисия «Старт в кариерата». 

23. Заповед №РД–08-162/16.11.2018 г. – за вписване и контрол в модул 

информационна сиситема при попълване на годишните доклади. 

24. Заповед №РД–08-164/26.11.2018 г. – за утвърждаване на вътрешни правила за 

реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал.1, т. 1 и 3. 

25. Заповед №РД–08-165/26.11.2018 г. – за назначаване на комисия за извършване на 

инвентаризация на ДМА. 
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26. Заповед №РД–08-167/30.11.2018г. – за замяна на член на инвентаризационната 

комисия поради отсъствие. 

27. Заповед №РД–08-169/07.12.2018г. – за корекция на основната разходна норма за 

гориво с увеличение 5% на сто. 

28. Заповед №РД–08-170/07.12.2018 г. – за определяне на лимит на месечни разходи 

за мобилни сим карти. 

29. Заповед №РД–08-171/10.12.2018 г. – за провеждане на обучение/работна среща. 

30. Заповед №РД–08-172/10.12.2018 г. – за управление на МПС. 

31. Заповед №РД–08-173/11.12.2018 г. – за определяне на комисия да приеме 

количества и видове извършена работа на почивната база. 

32. Заповед №РД–08-174/12.12.2018 г. – за управление на МПС. 

33. Заповед №РД–08-176/18.12.2018 г. – за управление на МПС. 

34. Заповед №РД–08-177/19.12.2018 г. – за управление на МПС. 

35. Заповед №РД–08-178/20.12.2018 г. – за управление на МПС. 

36. Заповед №РД–08-181/27.12.2018 г. – за проверка на парични средства в каса. 

37. Заповед № РД-08-183/31.12.2018 г. – за определяне на процеса по организация на 

транспортната дейност в инспекцията 

 

 

 

 

 

 

 

 


