
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 
 

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+3592) 34 441917, Факс: (+3592) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: http://www.riewpz.org 

 
 

 

    

     

СПИСЪК НА АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г. 

 

       ИЗДАДЕНИ АКТОВЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.04.2021 г. -  30.06.2021 г. 

 

1. Заповед № РД-08-42/02.04.2021 г. - с разпределени за събиране количества билки. 

2. Заповед № РД-08-43/05.04.2021 г. - за намаляване на размера на отчисленията на 

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

3. Заповед № РД-08-44/05.04.2021 г. - за намаляване на размера на отчисленията на 

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

4. Заповед № РД-08-45/05.04.2021 г. - за управление на МПС за периода 07.04.-

07.04.2021 г. 

5. Заповед № РД-08-46/14.04.2021 г. - за определяне на комисия, която да разгледа 

постъпилите оферти за избор на компютърна техника. 

6. Заповед № РД-08-47/14.04.2021 г. - за управление на МПС за периода 15.04-

16.04.2021 г. 

7. Заповед  № РД-08-48/19.04.2021 г. - за дежурство за периода 01.05. - 31.05.2021 г. 

8. Заповед № РД-08-49/19.04.2021г. - за управление на МПС за периода 19.04-

23.04.2021 г. 

9. Заповед № РД-09-3/28.01.2021 г. - за налагане на ПАМ на „Карскат“ЕООД. 

10. Заповед № РД-08-50/20.04.2021 г. - за определяне на служители да извършват 

вписвания и контрол в НИСО с роля мениджър или потребител. 

11. Заповед № РД-09-5/21.04.2021 г. - за извършване на предаване на имущество от 

Трендафил Стойчев на Тодор Велев, във връзка с освобождаване от длъжност. 

12. Заповед № РД-08-51/21.04.2021 г. - за провеждане на комплексни проверки на 

обекти без комплексно разрешително през второто тримесечие на 2021 г. 

13. Заповед № РД-08-52/22.04.2021 г. - за управление на МПС за периода 22.04.-

23.04.2021 г. 

14. Заповед № РД-08-53/27.04.2021 г. - за управление на МПС за периода 27.04.-

29.04.2021 г. 

15. Заповед № РД-08-54/05.05.2021 г. - за намаляване на размера на отчисленията на 

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

16. Заповед № РД-08-55/05.05.2021 г. - за намаляване на размера на отчисленията на 

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

17. Заповед № РД-08-56/10.05.2021 г. – с определен екип от експерти за извършване 

на контрол по изпълнение на условията в КР № 28/2005 г.  на "Биовет"АД. 

18. Заповед № РД-08-57/14.05.2021 г. - за управление на МПС на 14.05.2021 г.  

19. Заповед № РД-08-58/18.05.2021 г. - за управление на МПС на 19.05.2021 г. 

20. Заповед № РД-08-59/19.05.2021 г. - за дежурство в почивните дни за периода от 

01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. 

21. Заповед № РД-08-60/19.05.2021 г. - за управление на МПС на 20.05.2021 г. 
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22. Заповед № РД-09-6/25.05.2021 г. -   за налагане на ПАМ на „КАРСКАТ“АД. 

23. Заповед № РД-09-7/25.05.2021 г. -   за налагане на ПАМ на „КАРСКАТ“АД. 

24. Заповед № РД-08-61/25.05.2021 г. - за коригиране на основната разходна норма на 

гориво на служебните автомобили на РИОСВ-Пазарджик. 

25. Заповед № РД-08-62/25.05.2021 г. - за управление на МПС на 25.05.2021 г. 

26. Заповед № РД-08-63/26.05.2021 г. - за утвърждаване на актуализирани вътрешни 

правила за организация на административното обслужване и предоставяне на 

административни услуги и Харта на клиента на РИОСВ-Пазарджик. 

27. Заповед № РД-08-64/26.05.2021 г. - за управление на МПС за периода 27.05-

28.05.2021 г. 

28. Заповед № РД-08-65/26.05.2021 г. - за начина на връчване на индивидуалните 

административни актове, издадени от директора на РИОСВ Пазарджик. 

29. Заповед № РД-08-66/26.05.2021 г. -  с определен екип от експерти за извършване 

на контрол по изпълнение на условията в КР № 28/2005 г.  на "Биовет"АД. 

30. Заповед № РД-08-67/01.06.2021 г. - за управление на МПС на 02.06.2021 г. 

31. Заповед № РД-08-68/01.06.2021 г. - за актуализиране на правила за деловодната 

дейност и документооборота в РИОСВ-Пазарджик, Система за електронен обмен 

на съобщенията (СЕОС). 

32. Заповед № РД-08-69/02.06.2021 г. - за управление на МПС на 03.06.2021 г. 

33. Заповед № РД-08-70/03.06.2021 г. - за управление на МПС на 03.06.2021 г. и на 

04.06.2021г. 

34. Заповед № РД-08-71/03.06.2021 г. - за управление на МПС на 03.06.2021 г. и на 

04.06.2021 г. 

35. Заповед № РД-08-72/04.06.2021 г. - за управление на МПС на 07.06.2021 г. 

36. Заповед № РД-08-73/07.06.2021 г. - с определен екип от експерти за извършване 

на контрол по изпълнение на условията в КР № 588/2017 г.  на "Грийнбърн"АД. 

37. Заповед № РД-08-74/07.06.2021 г. - за упълномощаване на Тодор Велев, Андон 

Минков и Незми Веиз да управляват в страната МПС, собственост на МОСВ с 

рег. № СА 0750 ХМ и рег. № СА 0753 ХМ. 

38. Заповед № РД-08-75/09.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 10.06.- 

12.06.2021 г.  

39. Заповед № РД-08-76/09.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 10.06.- 

11.06.2021 г.  

40. Заповед № РД-08-77/09.06.2021 г. - за упълномощаване на Тодор Велев, Андон 

Минков и Незми Веиз да управляват в страната  МПС, собственост на МОСВ с 

рег. № СА 0750 ХМ и рег. № СА 0753 ХМ. 

41. Заповед № РД-08-78/10.06.2021 г. - за приемане на служебен автомобил GREAT 

WALL с рег. № СА 0750 ХМ от Тодор Велев. 

42. Заповед № РД-08-79/14.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 14.06.2021 - 

18.06.2021 г. 

43. Заповед № РД-08-80/14.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 15.06.-

20.06.2021 г. 

44. Заповед № РД-08-81/16.06.2021 г. - с определен екип от експерти за извършване 

на контрол по изпълнение на условията в КР№574-Н0/2019 г. на"Грийнбърн" АД. 

45. Заповед № РД-08-82/16.06.2021 г. - за утвърждаване на вътрешни правила за 

работа с компютърна техника и информационни системи в РИОСВ-Пазарджик. 

46. Заповед № РД-08-83/17.06.2021 г. - за дежурство за периода 01.07.- 31.07.2021 г. 

47. Заповед № РД-08-84/21.06.2021 г. - за управление на МПС на 21.06.2021 г. 

48. Заповед № РД-08-85/21.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 21.06.2021 

г. - 25.06.2021 г.  



 

 

49. Заповед № РД-08-86/22.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 22.06. -

25.06.2021 г. 

50. Заповед № РД-08-87/23.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 24.06. - 

25.06.2021 г.  

51. Заповед № РД-08-88/25.06.2021 г. -  за управление на МПС на 25.06.2021 г.  

52. Заповед № РД-08-89/25.06.2021 г. - с определен екип от експерти за извършване 

на контрол по изпълнение на условията в КР № 136/2006 г. на "Завод за хартия 

Белово"АД. 

53. Заповед № РД-08-90/28.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 28.06. -

02.07.2021 г.  

54. Заповед № РД-08-91/28.06.2021 г. -  за управление на МПС на 28.06.2021 г. 

55. Заповед № РД-08-92/28.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 01.07. - 

02.07.2021 г. 

56. Заповед № РД-08-94/29.06.2021 г. -  за управление на МПС за периода 29.06.2021 

- 29.12.2021 г. 

57. Заповед № РД-08-95/28.06.2021 г. - за определяне на комисия, която да провери 

състоянието на компютърната техника на служителя Цветелина Абаджиева и да 

се изготви протокол. 

58. Заповед № РД-08-96/29.06.2021 г.-  за управление на МПС за периода 29.06.2021 - 

02.07.2021 г. 

59. Заповед № РД-08-97/29.06.2021 г. - за управление на МПС за периода 29.06.2021 - 

30.06.2021 г.  

60. Заповед № РД-08-98/30.06.2021 г. - за приемане на униформено облекло и лични 

предпазни средства, годни за употреба и отговарящи на изискванията за работа в 

резервати. 

61. Заповед № РД-08-99/30.06.2021 г. – за управление на МПС на 30.06.2021 г.  

 

 

 

 

 


