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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 2020 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.10.2020 г. -  31.12.2020 г. 

 

1. Заповед №РД–08-155/01.10.2020г. –  за управление на МПС. 

2. Заповед №РД–08-156/02.10.2020г. –  за обработване на лични данни. 

3. Заповед №РД–08-157/06.10.2020г. –  за управление на МПС. 

4. Заповед №РД–08-158/06.10.2020г. –  за управление на МПС. 

5. Заповед №РД–08-159/07.10.2020г. –  за управление на МПС. 

6. Заповед №РД–08-160/12.10.2020г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№464-НО-ИО-А1/2019 г. на „Промишлени системи“ООД, гр. Пазарджик.  

7. Заповед №РД–08-161/14.10.2020г. – за управление на МПС.   

8. Заповед №РД–08-162/14.10.2020г. – за извършване на извънредна инвентаризация 

на почивна база яз. Батак. 

9. Заповед №РД–08-163/15.10.2020г. –  за управление на МПС. 

10. Заповед №РД–08-164/15.10.2020г. –  за управление на МПС. 

11. Заповед №РД–08-165/16.10.2020г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№137-Н1/2018 г. на „Елхим Искра“АД, гр. Пазарджик. 

12. Заповед №РД–08-166/19.10.2020г. –  за управление на МПС. 

13. Заповед №РД–08-167/20.10.2020г. –  за дежурствата в периода 01.11- 29.11.2020 г. 

14. Заповед №РД–08-168/21.10.2020г. –  за извършване на проверка на „Еко Трайдинг 

Къмпани“ООД. 

15. Заповед №РД–08-169/22.10.2020г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№574-НО/2019 г. на ЗП„Неджим Хюсеин“. 

16. Заповед №РД–08-170/26.10.2020г. – за управление на МПС. 

17. Заповед №РД–08-171/26.10.2020г. – за провеждане на извънреден инструктаж за 

спазване на противоепидемични мерки. 

18. Заповед №РД–08-172/26.10.2020 г. – за управление на МПС. 

19. Заповед №РД–08-173/26.10.2020г.– за участие в ежегодния мониторинг на кафява 

мечка. 

20. Заповед №РД–08-174/30.10.2020г.– за извършване на инвентаризация на 

материалните балансови активи. 

21. Заповед №РД–08-175/03.11.2020г.– за пожаробезопасно използване на 

отоплителните уреди. 

22. Заповед №РД–08-176/03.11.2020г.– за организиране извършването на периодични 

медицински прегледи. 

23. Заповед №РД–08-177/03.11.2020г. – за определяне на сума за закупуване на очила 

за работа с видеодисплей. 

24. Заповед №РД–08-178/05.11.2020г. –  за инвентаризация на наличното гориво. 

25. Заповед №РД–08-179/09.11.2020г. – за контрол по изпълнение на условията в КР 

№117/2006 г. на „Панагюрска медна компания“АД. 
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26. Заповед №РД–08-180/09.11.2020г. – за управление на МПС. 

27. Заповед №РД–08-181/10.11.2020г. – за извършване преглед за обезценка на 

дълготрайни материални и нематериални активи. 

28. Заповед №РД–08-182/19.11.2020г. – за дежурствата в периода 01.12 - 31.12.2020 г. 

29. Заповед №РД–08-183/19.11.2020г. – за управление на МПС за оказване на 

съдействие на РЗИ-Пазарджик – COVID 19. 

30. Заповед №РД–08-184/23.11.2020г. – за контрол на условията в КР №374-Н1/2010 

г. на „Свиком“АД. 

31. Заповед №РД–08-185/27.11.2020г. – за класиране на оферти за застраховка на 

автомобили и сгради. 

32. Заповед №РД–08-186/27.11.2020г. – за промяна състава на комисия, съгласно 

Заповед РД-08-174/30.10.2020г. 

33. Заповед №РД–08-187/30.11.2020г. – за разходна норма на гориво (5%). 

34. Заповед №РД–08-188/02.12.2020г. – за управление на МПС. 

35. Заповед №РД–08-189/04.12.2020г.–  за управление на МПС. 

36. Заповед №РД–08-190/04.12.2020г.– за управление на МПС за оказване на 

съдействие на РЗИ-Пазарджик – COVID 19. 

37. Заповед №РД–08-191/07.12.2020г. – за служители, вписващи и контролиращи в 

ИИСДА. 

38. Заповед №РД–08-192/07.12.2020г. – за вписване и контрол в административен 

регистър. 

39. Заповед №РД–08-193/07.12.2020г. – на служители да вписват и осъществяват 

контрол в модул Информационна система за попълване на отчетни доклади. 

40. Заповед №РД–08-194/07.12.2020г. – за отказ намаляването на размера на 

отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 на Община Пазарджик. 

41. Заповед №РД–08-195/16.12.2020г.– за управление на МПС за оказване на 

съдействие на РЗИ-Пазарджик – COVID 19. 

42. Заповед №РД–08-196/17.12.2020г. – за дежурствата през м. януари 2021г. 

43. Заповед №РД–08-197/17.12.2020г. – за упълномощаване на инж. Атанасова да 

изпълнява правомощията на директор. 

44. Заповед №РД–08-198/29.12.2020г. – за утвърждаване на постоянен състав на ЕЕС. 

45. Заповед №РД–08-199/29.12.2020г. – за насрочване на заседание на ЕЕС. 

46. Заповед №РД-09-200/29.12.2020г. – за назначаване на Дисциплинарен съвет. 

 

 

 

 

 


