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Списък на актовете на Директора на РИОСВ-Смолян, 

в изпълнение на правомощията на Министъра на околната среда и водите за 

първо тримесечие на 2016 година 

  

Актове, издадени през периода - 01.01.2016 г.-31.03.2016 г. 

 
1. Заповед №РД-07-1/05.01.2016 г. - за определяне на служители за вписване на 
данни в Информационната система за попълване на отчетни доклади за състоянието 
на администрацията. 
2. Заповед № РД-07-2/05.01.2016 г. - за даване на дежурства на „зелен телефон“ в 
извънработно време. 
3. Заповед № РД-07-3/18.01.2016 г. - за извършване на контрол на условия, посочени 
в Разрешително №658/04.01.2015 г. на МОСВ. 
4. Заповед № РД-07-4/18.01.2016 г. - за определяне на служител за водене на 
регистър на издадени разрешителни от МОСВ. 
5. Заповед № РД-07-5/18.01.2016 г. - за извършване на контрол на условия, посочени  
в Разрешително №657/04.01.2015 г. на МОСВ. 
6. Заповед № РД-07-6/20.01.2016 г. - за утвърждаване на вътрешни правила за 
организация и обща координация на дейността на РИОСВ при констатиране на 
нарушения на екологичното законодателство. 
7. Заповед № РД-07-8/22.01.2016 г. - за оправомощаване на експерти за 
осъществяване на контрол и съставяне на АУАН по Закона за управление на 
отпадъците. 
8. Заповед № РД-07-9/22.01.2016 г. - за определяне на експерти относно съставяне на 
констативни протоколи по реда на чл.155, ал.1 от Закона за опазване на околната 
среда. 
9. Заповед № РД-07-10/22.01.2016 г. - за оправомощаване на експерти за съставяне 
на АУАН по Закона за опазване на околната среда. 
10. Заповед № РД-07-12/26.01.2016 г. - за публикуване на документи/актове на 
интернет страницата на РИОСВ и средствата за масово осведомяване. 
11. Заповед № РД-07-13/28.01.2016 г. - за изпълнение на препоръки по доклад от 
извършена проверка от МОСВ. 
12. Заповед № РД-07-14/28.01.2016 г. - за извършване на комплексни проверки, 
съгласно годишния план за контролната дейност за първо тримесечие на 2016 г. 
13. Заповед № РД-07-16/05.02.2016 г. - за определяне на служители относно водене, 
поддържане на регистър и предоставяне на достъп до обществена информация по 
смисъла на ЗДОИ. 
14. 12. Заповед № РД-07-21/11.03.2016 г. - за извършване на комплексни проверки, 
съгласно годишния план за контролната дейност за второ тримесечие на 2016 г. 
15. Заповед № РД-07-31/22.03.2016г. - за извършване на контрол на условия, 
посочени в Разрешително №672/17.03.2016г. на МОСВ. 
16. Заповед № РД-07-32/23.03.2016 г. - за определяне на служители във връзка с 
изпълнение на задълженията по чл.18 от Наредбата за отсрочване на запасни и 
техника-запас от повикване  във въоръжените сили при мобилизация. 
17. Заповед № РД-07-37/29.03.2016 г. - за утвърждаване на Вътрешни правила за 
достъп до обществена информация. 
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18. Заповед № РД-07-40/30.03.2016 г. - за осъществяване на контрол по речните 
корита и прилежащите им територии, на база Заповед № РД-ОП-9/04.02.2016 г. на 
министъра на околната среда и водите.ж 


