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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 2021 г. 

 

      АКТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА  -  01.10.2021 г. -  31.12.2021 г. 

 

1. Заповед №РД–08-142/01.10.2021г. – за упълномощаване на Тодор Велев, Андон 

Минков и Ангел Вълчинов да управляват в страната  МПС, собственост на МОСВ 

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

2. Заповед №РД–08-143/05.10.2021г. –  за определяне на комисия, която да разгледа 

постъпилите оферти за избор на мултифункционално устройство. 

3. Заповед №РД–08-144/07.10.2021г. – заповед с определен екип от експерти за 

извършване на контрол по изпълнение на условията в КР №404/2010 г., на 

"Асарел Медет"АД. 

4. Заповед №РД–08-145/15.10.2021г. – за определяне на комисия да извърши 

инвентаризация на дълготрайни материални балансови и задбалансови активи. 

5. Заповед №РД–08-146/18.10.2021г. –  за провеждане на комплексни проверки на 

обекти без комплексно разрешително през четвъртото тримесечие на 2021 г. 

6. Заповед №РД–08-147/18.10.2021г. – за участие в ежегодния мониторинг на 

кафява мечка на територията на Западни Родопи в периода 19-22.10.2021 г.  

7. Заповед №РД–08-148/19.10.2021г. – за дежурство за периода 01.11.-30.11.2021 г. 

8. Заповед №РД–08-149/27.10.2021г. – за управление на МПС на 28.10.2021 г. и 

29.10.2021 г. 

9. Заповед №РД–08-150/28.10.2021г. – за съгласие за намаляване на размера на 

отчисленията по чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7, дължими от Община Велинград за 

тон депониран отпадък за 2022 г. с 50 на сто за целите за ограничаване на 

количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определен в чл. 20, 

ал. 1, т. 1, б. к от Наредбата. 

10. Заповед №РД–08-151/28.10.2021г. – за съгласие за намаляване на размера на 

отчисленията по чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7, дължими от Община Велинград за 

тон депониран отпадък за 2022 г. с 50 на сто за целите за повторна употреба и 

рециклиране, определен в чл. 20, ал. 1, т. 1, б. к от Наредбата. 

11. Заповед №РД–08-152/28.10.2021г. – заповед с определен екип от експерти за 

извършване на контрол по изпълнение на условията в КР№137-Н1-И0-А1/2018 г. 

на "Елхим Искра"АД, гр. Пазарджик. 

12. Заповед №РД–08-153/01.11.2021г. –  за извършване на  проверка на показанията 

на километропоказателите на служебните автомобили и инвентаризация на 

наличното гориво в тях от определена комисия по т. III със заповед №РД-08-

145/15.10.2021 г. 

13. Заповед №РД–08-154/01.11.2021г. –  за участие в ежегодния мониторинг на дива 

коза на територията на Западни Родопи за периода 04.11-30.11.2021г. 

14. Заповед №РД–08-155/04.11.2021г. – за управление на МПС на 04.11.2021 г. и 

05.11.2021 г. 
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15. Заповед №РД–08-156/09.11.2021г.– за управление на МПС в периода 09.11.2021 г. 

- 12.11.2021 г. 

16. Заповед №РД–08-157/10.11.2021г.– за управление на МПС в периода 10.11.2021 г. 

- 19.11.2021 г. 

17. Заповед №РД–08-158/11.11.2021г.– заповед с определен екип от експерти за 

извършване на контрол по изпълнение на условията в КР№117/2006 г. на 

"Панагюрска медна компания"АД, гр. София. 

18. Заповед №РД–08-159/11.11.2021г.– за организиране извършването на медицински 

прегледи.  

19. Заповед №РД–08-160/11.11.2021г. – за определяне на сумата за закупуване на 

средства за корекция на зрението за работа с видеодисплей през 2021 г. 

20. Заповед №РД–08-161/12.11.2021г. –  за управление на МПС на 12.11.2021 г. 

21. Заповед №РД–08-162/15.11.2021г. – за управление на МПС в периода 15.11.2021 

г. - 19.11.2021 г. 

22. Заповед №РД–08-163/17.11.2021г. – за определяне на изпълнител-водач за 

управление в страната на МПС - Дачия Дъстър, с рег. № РА1342 КТ 

23. Заповед №РД–09-13/17.11.2021г. – за определяне на екип от експерти за 

извършване на контрол по изпълнение на условията в Решение №ПК-35-ПР/2019 

г. и Решение № ПК-28-ПР/2020 г. с възложител "Биовет"АД. 

24. Заповед №РД–08-164/23.11.2021г. – за управление на МПС на 24.11.2021 г. и 

25.11.2021 г. 

25. Заповед №РД–08-165/23.11.2021г. – за дежурства в периода 01.12.- 31.12.2021 г. 

26. Заповед №РД–08-166/23.11.2021г. – за управление на МПС в периода 24.11.2021 

г. - 03.12.2021 г.  

27. Заповед №РД–08-167/25.11.2021г. – заповед с определен екип от експерти за 

извършване на контрол по изпълнение на условията в КР №509-Н0/2015 г. на 

Община Пазарджик. 

28. Заповед №РД–08-168/30.11.2021г. – за определяне на основен разход на гориво на 

автомобил Дачия Дъстър 4х4 дизел с рег. № РА 1342 КТ. 

29. Заповед №РД–08-169/03.12.2021г. – за определяне на основната разходна норма 

на гориво за всички автомобили на РИОСВ - Пазарджик за периода 01.12.2021 г. - 

28.02.2022 г. 

30. Заповед №РД–08-170/07.12.2021г. – за управление на МПС на 07.12.2021 г. 

31. Заповед №РД–08-171/08.12.2021г.–  за управление на МПС за периода  08.12.2021 

- 17.12.2021 г. 

32. Заповед №РД–08-172/08.12.2021г.– за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Брацигово по чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7. 

33. Заповед №РД–08-173/08.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Брацигово по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7. 

34. Заповед №РД–08-174/09.12.2021г. – за управление на МПС на 09 и 10.12.2021 г. 

35. Заповед №РД–08-175/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

36. Заповед №РД–08-176/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

37. Заповед №РД–08-177/09.12.2021г.– за намаляване на размера на отчисленията на 

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

38. Заповед №РД–08-178/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

39. Заповед №РД–08-179/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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



 

 

40. Заповед №РД–08-180/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

41. Заповед №РД–08-181/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

42. Заповед №РД–08-182/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

43. Заповед №РД–08-183/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Ракитово по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО и на основание чл. 27, ал. 10 от 

Наредба № 7. 

44. Заповед №РД–08-184/09.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

Община Ракитово по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО и на основание чл. 27, ал. 10 от 

Наредба № 7. 

45. Заповед №РД–08-185/13.12.2021г. – за формиране на постоянен състав на 

експертен екологичен съвет /ЕЕС/ към РИОСВ-Пазарджик. 

46. Заповед №РД–08-186/13.12.2021г. – за насрочване на заседание на ЕЕС на 

21.12.2021г. 

47. Заповед №РД–08-187/13.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

48. Заповед №РД–08-188/13.12.2021г. – за намаляване на размера на отчисленията на 

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

49. Заповед №РД–08-189/14.12.2021г. – за управление на МПС на 15.12.2021 г. 

50. Заповед №РД–08-190/14.12.2021г. – за извършване на извънредна комплексна 

проверка на "Асарел Медет"АД на 17.12.2021 г. 

51. Заповед №РД–08-191/14.12.2021г. – за Вътрешни правила. 

52. Заповед №РД–08-192/16.12.2021г. – за управление на МПС на 17.12.2021 г. 

53. Заповед №РД–08-193/17.12.2021г. – за дежурство в почивните дни в периода  

01.01.2022 г. - 31.01.2022 г. 

54. Заповед №РД–08-195/31.12.2021г. – за изменение на състав на комисия, 

назначена със заповед №РД-08-145/15.10.2021г. за извършване на инвентаризация 

на паричните средства в каса. 

 

 

 

 

 

 


