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СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.04.2020 г. -  30.06.2020 г. 

 

1. Заповед №РД–08-36/06.04.2020 г. – за предоставяне на годишен отпуск. 

2. Заповед №РД–08-37/06.04.2020 г. – за разпределение на допустимите количества 

билки. 

3. Заповед №РД–08-38/06.04.2020г. –  за определяне на отговорници по  

противопожарна охрана. 

4. Заповед №РД–08-40/14.04.2020 г. –  за определяне на администратор към портала 

за мобилност на държавната администрация. 

5. Заповед №РД–08-41/14.04.2020 г. –  за замяна на член в комисията, назначена със 

Заповед № РД-08-158/2018 г./ЧР. 

6. Заповед №РД–08-42/21.04.2020 г. –  за представително работно облекло на 

служители по служебни правоотношения в РИОСВ-Пазарджик за 2020 г. 

7. Заповед №РД–08-43/30.04.2020 г. – за изменение и допълнение на Заповед РД-08-

28/09.03.2020 г. за възстановяване на контролната дейност на инспекцията.   

8. Заповед №РД–08-44/04.05.2020 г. – за управление на МПС. 

9. Заповед №РД–08-45/04.05.2020 г. – за актуализиране на вътрешни правила за ЧР 

и администрацията на РИОСВ-Пазарджик.  

10. Заповед №РД–08-46/05.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

11. Заповед №РД–08-47/11.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

12. Заповед №РД–08-48/12.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

13. Заповед №РД–08-49/12.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

14. Заповед №РД–08-50/14.05.2020 г. –  за противоепидемични мерки. 

15. Заповед №РД–08-51/18.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

16. Заповед №РД–08-52/18.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

17. Заповед №РД–09-54/20.05.2020 г. –  за налагане на ПАМ-Община Белово. 

18. Заповед №РД–08-55 /21.05.2020г. – за разрешение за управление на МПС. 

19. Заповед №РД–08-56/26.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

20. Заповед №РД–09-57/26.05.2020 г. –  за налагане на ПАМ - „Екобулхарт”ЕООД. 

21. Заповед №РД–08-58/27.05.2020 г. –  за управление на МПС. 

22. Заповед №РД–08-59/28.05.2020г. –  за комисия за разглеждане на оферти за 

компютри. 

23. Заповед №РД–09-60/29.05.2020г. –  за налагане на ПАМ - „Екобулхарт”ЕООД. 

24. Заповед №РД–08-61/01.06.2020г.– за утвърждаване на План за действие в почивна 

база, гр. Батак с цел превенция срещу COVID-19. 

25. Заповед №РД–08-62/03.06.2020 г. –  за комисия за оценка на летни гуми на 

служебните автомобили. 
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26. Заповед №РД–08-63/08.06.2020 г. –  за контрол на условия от КР №136/2006 г. на 

„Завод за хартия Белово”АД. 

27. Заповед №РД–08-64/08.06.2020 г. –  за управление на МПС. 

28. Заповед№РД–08-65/09.06.2020г. – за привеждане на длъжностните 

характеристики в съответствие с Наредбата за ДХДА. 

29. Заповед №РД–08-66/15.06.2020 г. –  за определяне на служители, които да 

вписват данни в ИИСДА. 

30. Заповед №РД–08-67/17.06.2020 г. –  за извършване на проверка на „Глобъл 

Ресайклинг”ЕООД, гр. София. 

31. Заповед №РД–08-69/22.06.2020 г. –  за контрол на условия от КР №588/2017 г. на 

„Грийнбърн”АД.  

32. Заповед №РД–08-70/23.06.2020 г. –  за управление на МПС. 

33. Заповед №РД–08-71/24.06.2020 г. –  за управление на МПС. 

34. Заповед №РД–08-72/24.06.2020 г. – за налагане на ПАМ на „Ресайкъл 

Компани”ЕООД. 

35. Заповед №РД–08-73/24.06.2020 г. –  за управление на МПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


