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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 2017 година 

  

Актове, издадени през периода - 01.01.2017 г.-31.03.2017 г. 

 
1. Заповед № РД-08-1/03.01.2017 г. - за даване на дежурства на „зелен телефон“ в 
извънработно време. 
2. Заповед № РД-08-2/04.01.2017 г. - за определяне на комисия относно провеждане 
на конкурс. 
3. Заповед № РД-08-3/05.01.2017 г. - за оправомощаване на експерти за 
осъществяване на контрол и съставяне на АУАН по Закона за управление на 
отпадъците. 
4. Заповед № РД-08-6/24.01.2017 г. - за извършване на контрол на условия, посочени  
в Разрешително №695/12.01.2017 г. на МОСВ. 
5. Заповед № РД-08-7/24.01.2017 г. - за извършване на контрол на условия, посочени  
в Разрешително №696/19.01.2017 г. на МОСВ. 
6. Заповед №РД-09-01/06.02.2017 г. - за определяне на постоянен състав на 
експертен екологичен съвет при РИОСВ-Смолян. 
7. Заповед №РД-09-02/06.02.2017 г. - за насрочване на заседание на експертен 
екологичен съвет при РИОСВ-Смолян. 
8. Заповед №РД-09-3/09.02.2017 г. - за прилагане на принудителна административна 
мярка. 
9. Заповед №РД-09-4/10.02.2017г. - за отмяна на наложена принудителна 
административна мярка.  
10. Заповед № РД-08-10/10.02.2017 г. - за извършване на комплексни проверки, 
съгласно годишния план за контролната дейност за първо тримесечие на 2017 г. 
11. Заповед № РД-08-12/20.02.2017 г. - за назначаване на комисия относно 
разпределяне на квоти на допустимите за събиране количества билки в Смолянска 
област. 
12. Заповед № РД-08-14/23.02.2017 г. - за осъществяване на контрол по речните 
корита и прилежащите им територии, на база Заповед № РД-111/10.02.2017 г. на 
министъра на околната среда и водите. 
13. Заповед № РД-08-15/24.02.2017 г. - за определяне на фирма относно събиране и 
изкупуване на билки от лечебни растения. 
14. Заповед № РД-08-24/15.03.2017 г. - за определяне на поименен състав на 
специализирана група, за гасене на пожар, разузнаване и начална атака на 
възникнали пожари в защитени територии. 
15. Заповед № РД-08-28/27.03.2017 г. - за извършване на комплексни проверки, 
съгласно годишния план за контролната дейност за второ тримесечие на 2017 г. 
 


