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СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.07.2019 г. -  30.09.2019 г. 

 

1. Заповед №РД–08–102/01.07.2019 г. – за издаване на кавалифицирано удосто 

верение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). 

2. Заповед №РД–08–104/03.07.2019 г.  –  за извършване комплексни проверки (КП) 

през третото тримесечие на 2019 г . 

3. Заповед №РД–08–105/03.07.2019 г.  –   за управление на МПС. 

4. Заповед №РД–08–107/11.07.2019 г.  –   за управление на МПС. 

5. Заповед №РД–08–108/15.07.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№434-НО/2012 г. на Община Панагюрище. 

6. Заповед №РД–08–109/17.07.2019 г. – за определяне на служители за изпълнение 

на функцията „административен модератор“.       

7. Заповед №РД–08–111/17.07.2019 г. – за управление на МПС.   

8. Заповед №РД–08–112/17.07.2019 г. – за управление на МПС. 

9. Заповед №РД–09–113/22.07.2019 г. – за налагане на ПАМ на Община Стрелча. 

10. Заповед №РД–08–115/29.07.2019 г. –  за управление на МПС. 

11. Заповед №РД–08–116/29.07.2019 г. –  за управление на МПС. 

12. Заповед №РД–08–117/29.07.2019 г. –  за управление на МПС. 

13. Заповед №РД–08–118/29.07.2019 г. –  за определяне на експерти за докладване на 

данните от ръчния пункт за качеството на атмосферния въздух (КАВ). 

14. Заповед №РД–08–119/30.07.2019 г. –  за работа със СЕОС. 

15. Заповед №РД–08–121/02.08.2019 г. – за утвърждаване на постоянен състав на 

ЕЕС. 

16. Заповед №РД–08–122/02.08.2019 г. –  за заседание на ЕЕС на 12.08.2019 г.  

17. Заповед №РД–08–123/06.08.2019 г. –  за управление на МПС. 

18. Заповед №РД–08–123/06.08.2019 г. – за управление на МПС. 

19. Заповед №РД–08–125/09.08.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в 

Решение по ОВОС 3-3/2017 г. на „Биовет“АД. 

20. Заповед №РД–08–126/12.08.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№509-НО/2015 г. на регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик. 

21. Заповед №РД–08–128/21.08.2019 г. – за управление на МПС. 

22. Заповед №РД–08–129/21.08.2019 г. – за управление на МПС. 

23. Заповед №РД–08–130/22.08.2019 г. – за управление на МПС. 

24. Заповед №РД–08–132/23.08.2019 г. – за управление на МПС. 

25. Заповед №РД–08–133/26.08.2019 г. – за управление на МПС. 

26. Заповед №РД–08–134/28.08.2019 г. – за управление на МПС. 

 

27. Заповед №РД–08–136/02.09.2019 г. – за контрол на условия в Решение № ПК-36-

ПР/2018 г. и № ПК-07-ПР/2017 г. на „Биовет“АД. 
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28. Заповед №РД–08–137/03.09.2019 г. – за управление на МПС. 

29. Заповед №РД–09–139/03.09.2019 г. – за налагане на ПАМ на „Ватия Холдинг“АД. 

30. Заповед №РД–08–140/09.09.2019 г. – за утвърждаване на вътрешни правила за 

предварителен контрол за законосъобразност върху финансовата дейност. 

31. Заповед №РД–08–141/09.09.2019 г. – за утвърждаване на СФУК. 

32. Заповед №РД–08–142/09.09.2019 г. – за утвърждаване на вътрешни правила за 

мрежова и информационна система. 

33. Заповед №РД–08–144/13.09.2019 г.   – за управление на МПС. 

34. Заповед №РД–09–145/13.09.2019 г. – за налагане на ПАМ на „Краш Ауто“ЕООД. 

35. Заповед №РД–08–146/17.09.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№114/2006 г. на „Ди Ес Смит България“АД. 

36. Заповед №РД–08–147/17.09.2019 г. – за назначаване на комисия да извърши 

контролно замерване на разход на гориво. 

37. Заповед №РД–08–149/19.09.2019 г. – за определяне основен нормен разход на 

гориво за „Шкода Октавия“. 

38. Заповед №РД–08–150/24.09.2019 г. – за управление на МПС. 

39. Заповед №РД–08–152/30.09.2019 г. – за управление на МПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


