
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН 
За месец  май 2013 г. 

През периода  експерти от РИОСВ Плевен са извършили 190 проверки на 177 обекта,  дадени са 75 

предписания.  
 
ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ: 
 

На  69 обекта са направени 78 планови проверки и са дадени 36 предписания, от който 65 индивидуални 

проверки, при които са дадени 17 бр. предписания и 13 бр. комплексни проверки по контролната дейност, при 

които са дадени 19 бр. предписания 

 

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ: 
На 108 обекта са направени 112 извънредни проверки, дадени са 39 предписания. 

От тях: 

• по жалба – 1 бр.; 

• по сигнали – 5 бр.; 

• заповед (писмо) на МОСВ – 60 бр.; 

• последващ контрол – 14 бр. 

• други – 31 бр. в т. число по искане на други държавни и общински органи, участие в комисии, по 

подадени заявления и др. 

• КПКЗ – 1 проверка на “Панатела”ООД за прилагане на ПАМ; 

 

 

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 
 

Извършени 13 планови комплексни проверки по повече от 2 компонента и фактора на околната 

среда. Дадени са 19 бр. предписания. 

 
Дирекция “Контрол на околната среда” 
Контрол върху качеството на атмосферния въздух 

Във връзка с текущата оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ): 

1. Изготвени са справки за МОСВ и ИАОС за концентрациите на ФПЧ10 през м.04.2013г. за 3 

бр. автоматични станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол 

2. Публикувана е в сайта на РИОСВ – Плевен подробна информация за обществеността (с 

графично представяне и сравнителен анализ спрямо предходната година) за нивата на замърсяване с 

ФПЧ10 през м.04.2013г. за автоматичните станции (АС) за мониторинг  – в Плевен, Ловеч, Никопол. 

3. Изпратен в МОСВ проверен месечен доклад на Топлофикация - Плевен за емисиите от ГГИ 

през м.04.2013 г. 

 

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.: 

Анализ на 5 бр. доклади от СПИ на: 

- Виса 1 ЕООД - площадка за производство на дървени въглища; 

- Балканфарма - Троян АД ПКЦ - котел № 4; 

- Балканфарма-Троян АД - източници на емисии от ЛОС  

- Златна Панега Цимент АД 

- Голяма мелница Червен бряг ООД  

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от месечни доклади за месец 04.2013 г. 

за СНИ на емисии на замърсители в атмосферния въздух - на ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД и 

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД. 

 

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух: 

- 1 бр. индивидуални планови проверки - на площадка за производство на дървени въглища от 

ЕТ Рими - Р. Рамаданов; 

- 2 бр. проверки (в състава на КПКД) на горивни инсталации: в Растителни масла ЕООД и МБАЛ 

Тетевен ЕООД; 

- 1 бр. последваща проверка за изпълнено предписание - БГ Пластик ЕООД; 

- 1 бр. текуща проверка на ПКЦ - Звезда АД, производство на олио; 



- 1 бр. текуща проверка за прилагане на ПАМ; 

- 1 бр. планова проверка съвместно с РЛ Враца ИАОС в АБ Виагруп ЕООД. 

- 1 бр.извънредна проверка последващ контрол Четпром АД, гр.Тетевен 

 

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: 

-  3бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в рамките на КПКД - 

Елпром ЕМС АД,  Софарма АД, Балканфарма-Троян АД 

- 3 бр. планови проверки по спазване изискванията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в рамките на 

КПКД -Хармония ТМ АД,  Белсма фърничър ЕООД, Кооперация Обнова (дървопреработващи 

предприятия) 

 

Проверки в обекти по прилагане на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз 

на бензини: 

- 3 бр. планова проверка на бензиностанция – Фрея ЕООД (ЕТ Фурнигов), Агро био ойл ЕООД и 

Юкон ЕООД; 

- 1 бр. извънпланова проверка на бензиностанция – Миранг ООД.  

 

Проверки в обекти по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои 

флуорирани парникови газове и прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно 

озоноразрушаващи вещества 

- 1 бр. индивидуални планови проверки: Максима България ЕООД - търговски обект с хладилни 

инсталации; 

- 4 бр. проверка (в състава на КПКД) на хладилни инсталации в Растителни масла ООД, Тимбарк 

ЕООД, Спирънс ЕООД и Абламилк ЕООД;  

- 1 бр. извънпланова проверка в ЛИОВ – В и К АД 

 

Издадени са общо 5 предписания по ЗЧАВ: 

- 1 бр. за представяне на документация; 

- 1 бр. бракуване на бои 

- 1 бр. за въвеждане на отчетност на разтворители; 

- 2 бр. предписания свързани със СПИ 

 

Санкции по чл. 69 от ЗООС: 

- Възстановена е санкция на Олина 2000 ЕООД 

- Направено е предложение за налагане на текуща санкция на Рубин инвест ЕАД - Завод за 

амбалажно стъкло в гр. Плевен в размер 1314 лв., за превишени НДЕ на азотни оксиди и прах 

- Направено е предложение за налагане на еднократна (годишна) санкция на Златна Панега 

цимент АД,  в размер 4101 лв. за превишени НДЕ (средноденонощни)  на азотни оксиди, през 2012 г.  

 

Съставени АУАН: 

Съставени са 2 бр. АУАН на 

- Софарма АД, фармацевтично предприятие,  за превишени НОЕ на ЛОС 

- Кооперация Обнова за употреба на продукти, неотговарящи на изискванията на наредбата по 

чл.11а от ЗЧАВ 

 

Прилагане на ПАМ: 

- към НЕК ЕАД, СК Белене - пломбиране на котелни инсталации 

 

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане 

на ЗЗШОС: 

Анализирани са резултатите от измерване на 2 бр. промишлени източници на шум в околна 

среда. Не са констатирани превишения на граничните стойности за нива на шум в околна среда. 

Приет е доклад за резултатите от СПИ на шум в Балканфармма - Троян АД, фармацевтично 

предприятие. 

 



Направление Води: 
В направление Води са направени 4 проверки, от които: 2 планови проверки на обекти от 

утвърдения списък на обектите за  2013 г. и 2 извънредни проверки на: Веко ЕООД - сигнал за пяна по 

р. Видима; Хотел “Беклемето” - по писмо на Община Троян. Дадено е едно предписание. Съставен 

констативен протокол по чл.69 от ЗООС на Литекс моторс АД и предложение за увеличаване размера 

на текущата санкция. Съставен е констативен протокол за прекратяване текуща санкция на 

“Лесопласт” АД гр.Троян. Експертите от направлението са взели участие в 1 бр. ДПК за строеж: 

Реконструкция на отводнителни канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоръжения, с 

цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, общ. Д. Митрополия. Участие в работата на 

междуведомствената комисия за проверка състоянието на речни корита и потенциално опасни язовири 

в област Ловеч. 

 

Направление ОХВ и оценка на риска: 
През отчетния период са извършени 6 бр. проверки,  от които 3 бр. планови, 2 бр. участия в 

КПКД и 1 бр. извънредна. Дадени  са 6 бр. предписания по спазване на законодателството по 

химикали и контрол на риска от големи аварии с ОХВ. Извърши се проверка на 1 бр. вносител на 

химично вещество salicic acid, sodium salt за задължения за извършване на същинска регистрация в 

Европейска агенция по химикали през 2013 г. При проверката са представени отчетни документи за 

извършен внос за периода 2010-май 2013г. и списък на доставчици. Фирмата е променила ролята си по 

веригата на доставки (от вносител на потребител по веригата), както и е извършила промяна в 

тонажната група на веществото на 10-100т/г. със срок за извършване на регистрация през 2018г. 

Дадени са предписания за представяне на количествени справки при всеки извършен внос, оптималния 

общ внос на година да не надвишава 100т., както и при надвишаване да се извърши същинска 

регистрация в ECHA. Попълнен е въпросник във връзка с проект REACH - EN- FORCE-3. Проведени 

са 2 бр. планови проверки на обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и 1 бр. извънредна. 

Извънредната проверка е с цел прилагане на принудителна административна мярка във връзка с 

уведомяване от страна на  оператор с разрешително по чл.104 от ЗООС и констатирани обстоятелства 

при проверката за съществена промяна - спиране от експлоатация на използвани резервоари и 

непланиране за бъдещо съхранение .За отчетния период не е констатирано нарушение на 

законодателството по химикали и по контрола на риска от големи аварии с ОХВ. 

 

Направление Управление на отпадъците и опазване на почвите: 
През отчетния период са извършени 19 планови и 73 извънредни проверки. От извънредните 

проверки, 57 са във връзка с изпълнение на задълженията на фирми по чл.14, ал.5 и ал.6 от ЗУО, 

членували през периода от месец 01.2012 г. до 01.06.2012 г. в “Импакт Корпорейшън” АД – 

организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дадени са предписания за привеждане на 

документите на проверените дружества в съответствие с нормативната уредба. 

Съвместно със сектор ПИП при ОД на МВР Плевен е взето участие в извънредни проверки на 

17 броя площадки за дейности с ОЧЦМ и една бивша площадка за ТДОЧЦМ, регистрирана като 

Заложна къща на територията на община Плевен.  

При проверки на лица, не подали заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, 

които са имали активна лицензия за ТДОЧЦМ към 13.01.2013 г. е констатирано отново, че е 

извършена регистрация като заложна къща. Уведомено е МОСВ, МВР и Министерство на финансите.  

Взето е участие в комисия, при която са проверени землищата на 16 населени места на 

територията на община Долна Митрополия във връзка с контрол терените на закрити 

нерегламентирани сметища и на осн. чл.19 от ЗУО. 

През м. май по компонент почви са извършени 5 проверки: 2 планови проверки с 2 

предписания, които подлежат на последващ контрол и 3 извънредни проверки - последващ контрол по 

дадени предписания. Взето е участие в едно заседание на междуведомствената комисия по  чл.17, ал.1, 

т.1 от ЗОЗЗ в Областна дирекция “Земеделие” - гр. Ловеч. 

 
Дирекция “Превантивна дейност”: 
Издадени са:  

- 9 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- 6 решения за прекратяване на процедури по ОВОС 

- 2 писмо, че не могат да бъдат проведени процедури (за вече одобрени ИП, няма ИП); 



- 15 писма с указания за провеждане на процедура по преценка ОВОС, ОВОС, ЕО (междинни); 

- 12 решения по ОС (в т.ч. 19 по чл. 18; 1 по чл. 20; 26 за прекратяване - § 2 от Наредбата за ОС); 

- 127 писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС 

- 12 писма за необходимост от провеждане на процедури по глава втора от Наредбата за ОС  

- 2 решения по ЗДОИ – за пълен достъп до обществена информация, 2 писма с указания за 

намиране на исканата информация и 1 писмо за уточняване на исканата информация. 

Всички крайни документи са публикувани на Интернет страницата на РИОСВ – Плевен.  

Изготвени са 41 изходящи писма, във връзка с горните процедури (консултации с БДУВДР, 

РЗИ, отстраняване на непълноти, пропуски и неточности и др.), както и във връзка с контролната 

дейност, в т.ч. контрол по документи на решения по  глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда, по Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Закона за лечебните 

растения, Закона за генетично модифицираните организми, Закона за защита на животните. 

За периода са постъпили общо: 5 искания за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, 185 нови уведомления за инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, в т.ч.: 94 

за инвестиционни предложения и 91 за горскостопански планове и програми. Постъпили са и 226 

други писма (в т.ч. по процедури, контролна дейност), вкл. 28 писма от МОСВ. Проведeни са 

семинари за обучение с експерти по ЗТ и Натура 2000 и за експерти по ОВОС, участие в секторна 

работна група за разработване на Приоритетна рамка за действие по Натура 2000. 

Извършени са 7 планови проверки на условия в решения по ОВОС/преценка ОВОС.  

 
Направление Биологично разнообразие и защитени територии 

- През м. март са постъпили 87 уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, 

предвиждащи провеждане на сечи. 

- Изпратен е чухал в Спасителен център-Стара Загора.  

- Направена е проверка на гнездова колония на чапли до яз. Каменец. 

- При проверка по сигнал от Сдружение "Ловно-Рибарско Дружество"-гр. Троян,  за нанесена 

щета от кафява мечка в земл. с. Велчево, общ. Априлци,  местност "Козарева поляна", не са 

установени нанесени щети от мечка.  

- Направени са 6 бр.- проверки на пунктове за изкупуване на охлюви. 

- Направени са 2 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове в с. Дерманци и гр. Кнежа, по 

сигнали за изкупуване на билки без позволително за ползване. При проверките не са констатирани 

нарушения.Съставени са 2 бр. акта за установяване на административно нарушение по Закона за 

лечебните растения. 

- При проверка по жалба за разораване на ливада в ЗЗ "Студенец" BG 0000240 в ПИ № 032049, с. 

Бежаново -  е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за биологичното 

разнообразие. 

- При проверка по сигнал от Община Тетевен е проверена кравеферма в ПИ № 101001, с. 

Гложене, общ. Тетевен, за преустройството и модернизация на която  има издадено Решение № ПН-

040-ОС/20.02.2013 г. на РИОСВ - Плевен. За констатираните нарушения по ЗБР е съставен 1 бр. акт. 

- Извършени са планови проверки на защитени територии "Гущера" и "Орниците" - нарушения 

не са констатирани. 

- При извършване на планова проверка през м. май от РИОСВ – Плевен в защитена местност 

“Ормана”, землище с. Староселци, обл. Плевен, е установено провеждане на незаконни сечи в имоти, 

собственост на физически и юридически лица. 

- При извършване на планова проверка през м. май от РИОСВ – Плевен в защитена местност 

“Турията”, землище с. Николаево, обл. Плевен, е установено провеждане на незаконни сечи в имоти, 

собственост на “Екотекника” ЕООД, София.  

- При извършване на планова проверка през м. май от РИОСВ – Плевен в защитена местност 

“Драгоица”, землище гр. Ябланица, обл. Ловеч, е установено провеждане на незаконна сеч в имоти, 

държавна собственост, от  “Димон” ЕООД, с. Златна Панега.  

- Извършени са 3 бр. проверки на "Ню Бояна София" ЕООД за снимачни дейности в пещера 

"Проходна" - ПЗ "Карлуковски карстов комплекс", при една от които е установено нарушение.  

- За констатираните нарушения в четирите защитени територии са предприети съответните 

административно - наказателни действия по Закона за биологичнато разнообразие и Закона за 

защитените територии. 

- Проверени са защитени дървета в общини Д. Митрополия и Искър. 



- Направена е 1 бр. проверка на колекция от ловни видове по Закона за защита на животните. 

 

Съставени наказателни постановления: 
1.”Елпром ЕМС”АД, 

гр. София 

производство на 

малки асинхронни 

двигатели 

500 
чл.36, ал.1 от 

ЗЧАВ 

Не е провеждало емисионен  контрол под формата 

на СПИ на емисиите на замърсители на въздуха на 

водогрейни котли 

2- “Елпром ЕМС”, 

гр.София , 

производство на 

малки асинхронни 

двигатели 

2000 
чл.165, ал.2 от 

ЗООС 

При представянето на експерти от РИОСВ-Плевен, 

същите не са били допуснати в предприятието и не 

им е бил осигурен достъп в обекта на дружеството. 

3-ФЛ, гр.Ловеч 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

4-ФЛ, с.гр.Плевен 100 чл.128в от ЗБР 

Не е уведомил на най-ранен етап РИОСВ-Плевен за 

промяна начина на трайно ползване на ПИ, същият 

е извършил разораване в границите на имота си. 

5- “Мандра-1” ООД, 

с.Обнова – 

млекопреработвателно 

предприятие 

1400 
чл.200, ал.1, 

т.6 от ЗВ 

При извършена проверка на дружеството са взети 

водни проби от отпадъчните води за изпитване от 

които са установени стойности, по-високи от ИЕО, 

заложени в Разрешителното за заустване на 

отпадъчни води. 

6. ФЛ – с.Бръшляница 100 чл.74от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

7.-ФЛ Долни Луковит 100 чл.74 ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

8-  ФЛ - гр.Тетевен 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

9- ФЛ – гр.Искър 350 
чл.162, ал.1 от 

ЗООС 

При осъществяване на дейността си – отглеждане 

на говеда, е причинил вредни изменения върху 

почвата  и в съседни , пасища и мера, в резултат от 

замърсяването им с пресен течен торов отпад. 

10-ФЛ, с.Одърне 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

11-ФЛ, с.Гиген 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

12- ФЛ – с.Новачене 2000 
чл.156, ал.1 от 

ЗУО 

Не е изпълнено предписание, дадено на основание 

чл.113, ал.3 от ЗУО а именно: “наличните 

количества отпадъци от ЧЦМ да се предадат на 

фирма с документ по чл.35 от ЗУО и да се 

представят копия от приемо-предавателните 

документи в РИОСВ – Плевен“ 



13. ФЛ – Муселиево 100 чл.74от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

14.-ФЛ гр.Луковит 100 чл.74 ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

15-  ФЛ - Сухаче 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

16- ФЛ- гр.Ловеч 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

17-ФЛ, с.Дерманции 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г.. 

18-ПК «Народен труд 

– Радомирци” 
300 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

19- ФЛ- с.Сухаче 100 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

20. ФЛ – Санадиново 100 чл.74от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

21.-ФЛ Вълчитрън 100 чл.74 ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

22-  ФЛ - гр.Гулянци 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

23-  ФЛ - Вълчитрън 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

24- ФЛ- гр.Гиген 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

25-ФЛ, с.Девенци 110 чл.74 от ЗЛР Като билкозаготвител и отговорник на 



билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

26-ФЛ- с.Градина 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

27- ФЛ- гр.Ловеч 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

28. ФЛ – с.Катунец 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

29.-ФЛ гр.Ловеч 110 чл.74 ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

30-  ФЛ с.Крушуна 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

31.-ФЛ гр.Луковит 110 чл.74 ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

32-  ФЛ с.Девенци 110 чл.74 от ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

33.-“Каменно бърдо” 

ООД, с.Дебнево 
300 чл.74 ЗЛР 

Като билкозаготвител и отговорник на 

билкозаготвителен пункт, не е представил в 

РИОСВ-Плевен обобщена информация за 

изкупените, реализираните и налични количества 

билки.през 2012г. 

34-  ФЛ гр.Троян 1000 
чл.34д, ал.1 от 

ЗЧАВ 

Предлага в търговски обект за строителни 

материали и бои за продажба /пуска на пазара/ 

алкидна боя със съдържание на летливи органични 

съединения, неотговарящо на нормата за 

максимално допустимо съдържание на ЛОС. 

35-  ФЛ с.Обнова 2000 
чл.156, ал.1 от 

ЗУО 

Не е изпълнено предписание, дадено на основание 

чл.120 от ЗУО, а именно: “ излезлите от употреба 

ИУМПС, находящи се в границите на имоти и на 

общински терен да се предадат на фирма с 

документ по чл.67 от ЗУО и да се представят копия 

от приемо-предавателните документи в РИОСВ – 

Плевен” 

 
 


