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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 2021 г. 

 

       ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.01.2021 г. -  31.03.2021 г. 

 

1. Заповед № РД–08-1/04.01.2021г.  – за управление на МПС- екипи Пещера и Батак. 

2. Заповед № РД–08-2/04.01.2021г. – за определяне на основни норми за разход на 

гориво на автомобилите на РИОСВ-Пазарджик. 

3. Заповед № РД–08-3/13.01.2021г. – за определяне на служители да извършват 

вписвания и контрол в НИСО. 

4. Заповед № РД–08-4/13.01.2021г. – за участие в среднозимно преброяване на 

водолюбивите птици в област Пазарджик за периода 14-16.01.2021 г. 

5. Заповед №РД–08-5/14.01.2021г.  – за упълномощаване на инж. С. Атанасова да 

изпълнява правомощията на директор при отсъствие на директора. 

6. Заповед №РД–08-6/14.01.2021г. – за определяне на служители да извършват 

вписвания и контрол в НИСО. 

7. Заповед №РД–08-7/14.01.2021г. - за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Септември по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО. 

8. Заповед №РД–08-8/14.01.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Пазарджик по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО. 

9. Заповед №РД–08-9/15.01.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Пазарджик по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО.   

10. Заповед №РД–08-10/15.01.2021г. –  за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Септември по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО. 

11. Заповед №РД–08-11/18.01.2021г. – за дежурствата в периода 01.02 - 28.02.2021 г. 

12. Заповед №РД–08-12/20.01.2021г. – за определяне на служители да извършват 

вписвания и контрол в НИСО.        

13. Заповед №РД–08-13/25.01.2021г. – за определяне на служители да извършват 

вписвания и контрол в НИСО с роля мениджър. 

14. Заповед №РД–09-2/28.01.2021г. –  за налагане на ПАМ на «Асарел Медет»АД. 

15. Заповед №РД–08-14/02.02.2021г. – с отказ за намаляване на размера на 

отчисленията на Община Лесичово по чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №7. 

16. Заповед №РД–08-15/02.02.2021г. –  за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Пещера по чл.31, ал. 1, т.2 от ЗУО.   

17. Заповед №РД–08-16/02.02.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Пещера по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО.   

18. Заповед №РД–08-17/02.02.2021г. –  за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Лесичово по чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО.   

19. Заповед №РД–08-18/02.02.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Лесичово по чл.31, ал.1, т.1 от ЗУО.   
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20. Заповед№РД–08-20/15.02.2021г. – за определяне на служители да отговарят за 

приемането, съхранението и осигуряване ползването на архива. 

21. Заповед №РД–08-21/17.02.2021г. – за провеждане на комплексни проверки на 

обекти без комплексно разрешително през първото тримесечие на 2021 г. 

22. Заповед №РД–08-22/18.02.2021г. – за дежурствата в периода 01.03 - 31.03.2021 г.   

23. Заповед №РД–08-23/25.02.2021г. – за управление на МПС. 

24. Заповед №РД–08-24/25.02.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Брацигово по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО.   

25. Заповед №РД–08-25/26.02.2021г. – за управление на МПС. 

26. Заповед №РД–08-26/01.03.2021г. – за определяне на екип от експерти за 

извършване на контрол по изпълнение на условията в КР №571-НО/2019 г. на 

«Биовет»АД. 

27. Заповед №РД–08-27/10.03.2021г. – за управление на МПС. 

28. Заповед №РД–08-28/11.03.2021г. – за управление на МПС на 12.03.2021 г. 

29. Заповед №РД–08-29/15.03.2021г. – за определяне стойността на работно облекло 

на служители по служебни правоотношения за 2021 г. 

30. Заповед №РД–08-30/15.03.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Брацигово по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО.   

31. Заповед №РД–08-31/18.03.2021г. – за дежурствата в периода 01.04 - 30.04.2021г. 

32. Заповед №РД–08-32/18.03.2021г. – за управление на МПС на 18.03.2021 г. 

33. Заповед №РД–08-33/19.03.2021г. – с определени рамкови цени и срокове за 

износване на отделните видове облекла на служителите от направление "БРЗТЗ". 

34. Заповед №РД–08-34/19.03.2021г. – за сформиране на работна група да събере 

информация, относно личните данни, които се обработват от РИОСВ-Пазарджик 

и да извърши анализ на събраната информация. 

35. Заповед №РД–08-35/22.03.2021г. – за управление на МПС за периода 23.03-

25.03.2021 г. 

36. Заповед №РД–08-36/23.03.2021г. – за разпределяне на допустимите за събиране 

количества билки. 

37. Заповед №РД–08-37/24.03.2021г. – за изменение състава на комисията по 

управление на риска в РИОСВ-Пазарджик, определена със заповед № РД-08-

34/19.03.2020 г. 

38. Заповед №РД–08-38/25.03.2021г. – за управление на МПС за периода 29.03 - 

29.12.2021 г. 

39. Заповед №РД–08-39/31.03.2021г. – за определяне на отговорник по  

противопожарната охрана за района на резервати "Купена", "Беглика", "Дупката" 

и "Мантарица". 

40. Заповед №РД–08-40/31.03.2021г. – за сформиране на противопожарно звено от 

служители на РИОСВ-Пазарджик за предотвратяване и гасене на пожари в 

резерватите - изключителна държавна собственост. 

41. Заповед №РД–08-41/31.03.2021г. – за управление на МПС за периода 01.04 - 

02.04.2021 г. 

 

  


