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СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.04.2019 г. -  30.06.2019 г. 

 

1. Заповед №РД–08-50/01.04.2019 г. – за извършване на комплексни проверки през 

второто тримесечие на 2019 г. 

2. Заповед №РД–08-52/04.04.2019 г.  –  за управление на МПС. 

3. Заповед №РД–08-54/10.04.2019 г.  –   за провеждане на работна среща. 

4. Заповед №РД–08-55/10.04.2019 г.  –   за управление на МПС. 

5. Заповед №РД–08-56/10.04.2019 г.  –   за управление на МПС. 

6. Заповед №РД–08-57/11.04.2019 г. –    за определяне на отговорници за ползването 

на учрежденския архив. 

7. Заповед №РД–08-58/11.04.2019 г. – за определяне на експертна комисия (архив).  

8. Заповед №РД–08-59/15.04.2019 г. – за управление на МПС.   

9. Заповед №РД–08-61/22.04.2019 г. – за управление на МПС. 

10. Заповед №РД–08-64/25.04.2019 г. – за промяна на Заповед РД-08-183/31.12.2018г. 

11. Заповед №РД–08-65/25.04.2019 г. – за заличаване от регистъра по чл. 30л, ал. 1 от 

ЗЧАВ на ЕТ„Благой Ангелов – Колорадо“.       

12. Заповед №РД–08-66/02.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

13. Заповед №РД–08-67/07.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

14. Заповед №РД–08-68/07.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

15. Заповед №РД–08-69/07.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

16. Заповед №РД–08-71/13.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

17. Заповед №РД–08-72/13.05.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№28/2005 г. на „Биовет“АД. 

18. Заповед №РД–08-74/16.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

19. Заповед №РД–08-75/21.05.2019 г. –  за управление на МПС. 

20. Заповед №РД–08-76/21.05.2019 г. –  за определяне на комисия за разглеждане на 

оферти. 

21. Заповед №РД–08-77/21.05.2019 г. – за управление на МПС. 

22. Заповед №РД–08-79/23.05.2019 г. – за управление на МПС. 

23. Заповед №РД–08-80/28.05.2019 г. – за управление на МПС. 

24. Заповед №РД–08-81/30.05.2019 г. – за управление на МПС. 

25. Заповед №РД–08-83/30.05.2019г. – за определяне на допълнителен платен 

годишен отпуск по длъжности. 

26. Заповед №РД–08-84/03.06.2019 г. – за управление на МПС. 

27. Заповед №РД–08-85/04.06.2019 г. – за промяна на членовете на комисията, 

назначена със Заповед №РД-08-158/2018 г. 

28. Заповед №РД–08-86/04.06.2019 г. – за провеждане на работна среща. 

29. Заповед №РД–08-87/06.06.2019 г. – за управление на МПС. 

30. Заповед №РД–08-88/06.06.2019 г. – за управление на МПС. 
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31. Заповед №РД–08-90/10.06.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в 

КР№136/2006 г. на „Завод за хартия Белово“АД. 

32. Заповед №РД–08-92/14.06.2019 г. – за управление на МПС. 

33. Заповед №РД–08-93/14.06.2019г. – за комисия за определяне на доставчик за 

климатична система за стая 16, ет. 4. 

34. Заповед №РД–08-94/14.06.2019 г. – за промяна на един от служителите, които 

вписват данни в ИИСДА. 

35. Заповед №РД–08-96/19.06.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№558-НО/2017 г. на „Грийнбърн“ООД. 

36. Заповед №РД–08-97/20.06.2019 г. – за утвърждаване на Вътрешни правила за 

заплати. 

37. Заповед №РД–08-98/24.06.2019 г. – за определяне - директор дирекция „АПФД“ да 

осъществи организацията по унищожаване на архивни документи. 

38. Заповед №РД–08-99/24.06.2019 г.   – за управление на МПС. 

39. Заповед №РД–08-100/25.06.2019 г. – за управление на МПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 


