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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 2019 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.10.2019 г. -  31.12.2019 г. 

 

1. Заповед №РД–08-153/03.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

2. Заповед №РД–08-155/07.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

3. Заповед №РД–08-156/07.10.2019 г. –  за извършване на комплексни проверки през 

четвъртото тримесечие на 2019 г. 

4. Заповед №РД–08-158/08.10.2019 г. – за провеждане на мониторинг на кафява 

мечка в периода 08.10 - 11.10.2019 г. 

5. Заповед №РД–08-159/14.10.2019 г.  –  за утвърждаване постоянен състав на ЕЕС. 

6. Заповед №РД–08-160/14.10.2019 г. – за насрочване на заседание на ЕЕС на 

21.10.2019 г. – „Екобулхарт“ЕООД. 

7. Заповед №РД–08-161/15.10.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№404-НО/2010 г. на „Асарел Медет“АД, гр. Панагюрище.  

8. Заповед №РД–08-162/16.10.2019 г. – за управление на МПС.   

9. Заповед №РД–08-163/16.10.2019 г. – за извършване на инвентаризации. 

10. Заповед №РД–08-164/17.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

11. Заповед №РД–08-166/18.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

12. Заповед №РД–08-167/21.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

13. Заповед №РД–08-168/22.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

14. Заповед №РД–08-170/25.10.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№137-Н1/2015 г. на „Елхим Искра“АД, гр. Пазарджик. 

15. Заповед №РД–08-171/28.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

16. Заповед №РД–08-172/28.10.2019 г. –  за управление на МПС. 

17. Заповед №РД–08-174/30.10.2019 г. – за инвентаризация на наличното гориво. 

18. Заповед №РД–08-175/30.10.2019 г. – за определяне на администратор към портала 

за мобилност на държавната администрация. 

19. Заповед №РД–08-176/05.11.2019 г. – за мониторинг на дива коза. 

20. Заповед №РД–08-178/11.11.2019 г. – за отпускане на средства за закупуване на 

очила. 

21. Заповед №РД–08-179/11.11.2019 г. – за извършване на медицински прегледи. 

22. Заповед №РД–08-180/12.11.2019 г. – за пожаробезопасно използване на 

отоплителните уреди. 

23. Заповед №РД–08-181/14.11.2019 г. – за управление на МПС. 

24. Заповед №РД–08-183/15.11.2019 г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№117/2006 г. на „Панагюрска медна компания“АД. 

25. Заповед №РД–08-184/20.11.2019 г. – за управление на МПС. 

26. Заповед №РД–08-186/22.11.2019 г. – за утвърждаване постоянен състав на ЕЕС. 

27. Заповед №РД–08-187/22.11.2019 г. – за насрочване на заседание на ЕЕС на 

02.12.2019 г. – Община Ракитово. 
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28. Заповед №РД–08-189/29.11.2019 г. – за инвентаризация във връзка с ново 

материално отговорно лице. 

29. Заповед №РД–08-191/05.12.2019 г. – за корекция на основната разходна норма за 

гориво с увеличение 5% на 100. 

30. Заповед №РД–08-192/09.12.2019 г. – за провеждане на обучение. 

31. Заповед №РД–08-193/10.12.2019 г. – за управление на МПС. 

32. Заповед №РД–08-195/11.12.2019 г. – за управление на МПС. 

33. Заповед №РД–08-196/12.12.2019 г. – за отмяна на обучение със заповед №РД-08-

192/09.12.2019 г. и РД-11-752/11.12.2019 г. 

34. Заповед №РД–08-197/16.12.2019 г. – за комисия за приемане на СМР. 

35. Заповед №РД–08-198/17.12.2019 г. – за управление на МПС. 

36. Заповед №РД–08-200/20.12.2019 г. – за управление на МПС. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


