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 2019 г.
АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА - 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.
1. Заповед №РД–08-1/02.01.2019 г. – за управление на МПС.
2. Заповед №РД–08-2/02.01.2019 г. – за управление на МПС.
3. Заповед №РД–08-3/10.01.2019 г. – за провеждане на среднозимно преброяване на
водолюбивите птици в област Пазарджик.
4. Заповед №РД–08-6/10.01.2019 г. – за определяне на реда, начина и отговорниците
за създаване и поддържане на досиета на обекти.
5. Заповед №РД–08-7/11.01.2019 г. – за окомплектоване на досиета при комплексни
проверки и проверки по сигнали/жалби.
6. Заповед №РД–08-8/11.01.2019 г. - за утвърждаване на процедура за работа с
жалби и сигнали.
7. Заповед №РД–08-9/11.01.2019 г. – за утвърждаване на Вътрешни правила за реда
и начина за извършване на контролна дейност.
8. Заповед №РД–08-10/11.01.2019 г. – за утвърждаване на Вътрешни правила за
организация и обща координация при констатиране на нарушения и налагане на
административни наказания.
9. Заповед №РД–08-11/14.01.2019 г. – за определяне на отговорно лице за вписване
на всички данни за издадени наказателни постановления.
10. Заповед №РД–08-13/18.01.2019 г. – за определяне на комисия за приемане на
извършени ремонтни дейности.
11. Заповед №РД–08-15/28.01.2019 г. – за предаване на финансово-счетоводни
документи.
12. Заповед №РД–08-16/28.01.2019 г. – за упълномощаване на всички длъжностни
лица да съставят предупредителни протоколи, констативни протоколи и актове.
13. Заповед №РД–08-17/28.01.2019 г. – за оправомощаване по ЗУО.
14. Заповед №РД–08-18/28.01.2019 г. – за упълномощаване по ЗЗШОС и ЗАНН.
15. Заповед №РД–08-19/28.01.2019 г. – за оправомощаване по ЗЧАВ и ЗАНН.
16. Заповед №РД–08-20/31.01.2019 г. – за изпълнение правомощията на директор
дирекция АФПД.
17. Заповед №РД–08-22/01.02.2019 г. – за определяне на служители да подписват
банкови документи.
18. Заповед №РД–08-23/04.02.2019 г. – за провеждане на комплексни проверки през
първото тримесечие на 2019 г.
19. Заповед №РД–08-25/07.02.2019 г. – за възлагане на попълване на служебна заявка
към Министерство на финансите.
20. Заповед№РД–08-26/12.02.2019 г. – за управление на МПС.
21. Заповед №РД–08-29/22.02.2019 г. – за комисия за разпределяне на количествата
билки под специален режим.
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22. Заповед №РД–08-30/25.02.2019 г. – за управление на МПС.
23. Заповед №РД–08-31/26.02.2019 г. – за управление на МПС.
24. Заповед №РД–08-34/07.03.2019 г. – за разпределяне на количествата билки под
специален режим.
25. Заповед №РД–08-35/12.03.2019 г. – за утвърждаване на Вътрешни правила за
предоставяне на достъп до обществена информация.
26. Заповед №РД–08-36/12.03.2019 г. – за контрол на КР№374/Н1/2010 г. на
«Свиком»АД.
27. Заповед №РД–08-38/13.03.2019 г. – за определяне на заместващ служител за
приемане на устни запитвания по ЗДОИ.
28. Заповед №РД–08-39/15.03.2019 г. – за управление на МПС.
29. Заповед №РД–08-40/20.03.2019 г. – за утвърждаване на процедура за реда и
начина за извършване на анализ на риска на обекти, подлежащи на контрол на
територията на РИОСВ-Пазарджик.
30. Заповед №РД–08-42/22.03.2019 г. – за изготвяне на допълнителни споразумения.
31. Заповед №РД–08-43/26.03.2019 г. – за определяне на ръководител на склада за
съхранение на служебно огнестрелно оръжие.
32. Заповед №РД–08-44/26.03.2019 г. – за контрол при работа с огнестрелни оръжия.
33. Заповед №РД–08-45/26.03.2019 г. – за определяне на отговорници по
противопожарна охранав ЗТ - ИДС.
34. Заповед №РД–08-46/27.03.2019 г. – за контрол на условия в КР № 278-Н1/2014 г.
на «Илма Ил»ООД.
35. Заповед №РД–08-48/28.03.2019 г. – за определяне на комисия за разглеждане на
оферти за настолен компютър.
36. Заповед №РД–08-49/29.03.2019 г. – за определяне на гл. експерт Петър Иванов за
служител-администратор в ИСЛА.

