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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 2020 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.07.2020 г. -  30.09.2020 г. 

 

1. Заповед №РД–08-74/01.07.2020 г. – за провеждане на комплексни проверки през 

третото тримесечие на 2020 г. 

2. Заповед №РД–08-75/13.07.2020 г. – за управление на МПС. 

3. Заповед №РД–08-76/13.07.2020 г. – за контрол на условия от КР №28/2005 г. на 

„Биовет“АД, гр. Пещера. 

4. Заповед №РД–08-77/13.07.2020 г. – за определяне на експерт, който да поддържа 

публичния регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал. 

5. Заповед №РД–08-78/14.07.2020 г. – за управление на МПС. 

6. Заповед №РД–09-79/14.07.2020 г. – за определяне на допълнителен годишен 

отпуск по длъжности. 

7. Заповед №РД–08-80/15.07.2020 г. – за управление на МПС.   

8. Заповед №РД–09-81/16.07.2020 г. – за изплащане на ДМС на служителите на 

РИОСВ-Пазарджик. 

9. Заповед №РД–08-82/16.07.2020 г.  – за комисия - избор и закупуване на IT 

оборудване.  

10. Заповед №РД–08-84/22.07.2020 г. –  за управление на МПС. 

11. Заповед №РД–08-85/30.07.2020 г. –  за отговорни лица, които да вписват данни в 

трите модула на информационната система. 

12. Заповед №РД–08-86/03.08.2020 г. –  за управление на МПС. 

13. Заповед №РД–08-87/03.08.2020 г. –  за контрол на условия от КР № 434-НО/2012 

г. на Община Панагюрище. 

14. Заповед №РД–08-88/04.08.2020 г. – за управление на МПС. 

15. Заповед №РД–08-89/06.08.2020 г. – за управление на МПС. 

16. Заповед №РД–09-90/07.08.2020 г. – за допълнителен годишен отпуск на 

специалисти, домакин и изпълнители. 

17. Заповед №РД–08-91 /10.08.2020 г. – за управление на МПС. 

18. Заповед №РД–08-92/11.08.2020 г. –  за контрол на условия от КР №509-НО/2015 

г. на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Пазарджик. 

19. Заповед №РД–08-94/24.08.2020 г. – за утвърждаване на вътрешни правила за 

прилагане на Кодекса за поведение. 

20. Заповед №РД–08-95/24.08.2020 г. – за реда и начина на отчитане на 

командировките на експертите. 

21. Заповед №РД–08-96/25.08.2020 г. -  за управление на МПС. 

22. Заповед №РД–08-97/25.08.2020 г. -  за управление на МПС. 

23. Заповед №РД–09-98/26.08.2020 г. – за налагане на ПАМ на „Репак Груп“ЕООД. 
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24. Заповед №РД–08-99/27.08.2020 г. – за контрол на Решения ПК-36-ПР/2018 г. и 

ПК-35-ПР/2019 г. на „Биовет“АД, гр. Пещера. 

25. Заповед №РД–08-100/31.08.2020 г. – за управление на МПС. 

26. Заповед №РД–08-137/08.09.2020 г. – за управление на МПС. 

27. Заповед №РД–08-138/08.09.2020 г. – за управление на МПС. 

28. Заповед №РД–08-139/08.09.2020 г. – за възстановяване на сума. 

29. Заповед №РД–08-140/09.09.2020 г. – за определяне на служители да извършват 

вписвания в „НИСО“. 

30. Заповед №РД–08-141/10.09.2020 г. – за управление на МПС. 

31. Заповед №РД–08-142/10.09.2020 г. – за налагане на ПАМ на „САР-ГРУП“ООД. 

32. Заповед №РД–08-143/11.09.2020 г. – за изготвяне на ежемесечна справка за 

отчисленията, които ще постъпват от общините. 

33. Заповед №РД–08-144/14.09.2020 г. – за контрол на условия от КР №114/2006 г. на 

„Ди Ес Смит България“АД. 

34. Заповед №РД–08-145/14.09.2020 г. – за управление на МПС. 

35. Заповед №РД–08-146/15.09.2020 г. – за управление на МПС. 

36. Заповед №РД–08-148/17.09.2020 г. – за управление на МПС. 

37. Заповед №РД–08-149/23.09.2020 г. – за управление на МПС. 

38. Заповед №РД–08-150/28.09.2020 г. – за управление на МПС. 

39. Заповед №РД–08-151/28.09.2020 г. – за контрол на условия от КР №445-Н1-ИО-

А1/2018 г. на „Аргус-С“ООД. 

40. Заповед №РД–08-152/28.09.2020 г. – за управление на МПС. 

41. Заповед №РД–08-153/29.09.2020 г. – за управление на МПС. 

42. Заповед №РД–08-154/30.09.2020 г. – за провеждане на комплексни проверки през 

четвъртото тримесечие на 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


