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Планови проверки:
Комплексна проверка КПКД - “Автотехника ПМ” - 1 предписание по УО, 1 предписание по КЧАВ.
Комплексна проверка на “Нора” АД – Ловеч; ТЕРА АД – Червен бряг и “АЕС – Агро” ЕООД.

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
бр.
-

По Регламент 1907/2006 - проверки: “Автотехника ПМ” ЕООД, гр. Плевен; НОРА” АД, гр. Ловеч; “Мотор ойл енд трейдинг”ООД гр. Плевен;
“Рафинерия Плама” АД гр. Плевен; “Глобал Лубрикантс енд кемикалс”, гр. Плевен; “Метаком СЛЗ” гр. Плевен и “Аруком” АД гр. Плевен – дадени 4
предписания; “Осъм” АД, гр. Ловеч; “Балкан” АД, гр. Ловеч; “Антикороза” ЕООД, гр. Кнежа; “Балканкар ГМ”, гр. Кнежа; “Метекно България” АД, гр.
Плевен; “БОГИ” ЕТ, гр. Плевен.
По Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите е направена проверка в “Антикороза” ЕООД, гр. Кнежа, дадени 2 предписания.
Проверка на баластриера в с. Рибен и на ферми във връзка с управлението на торовия отпад.
Обекти, на които е издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС: “Лесопласт” АД, гр. Троян; “Газохранилище Литекс” АД, гр. Ловеч.
Извършени проверки по Програма за мониторинг към Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ: ЦСП КОМЕРС ЕООД – Троян; ДИМКО – 6 ЕООД – Троян; АДА
КОЛОР ЕООД – Троян; ДОБЕРИЕ БРИКО – ТЦ “Мосю Бриколаж” Плевен.
Проверка на ”Еврокварц-МВ” –ООД , гр. Плевен, която извършва добив на инерни материали от динамични запаси в поречието на р. Осъм в землището на
с. Александрово. Дадени 2 предписания.
Проверки на фирми, които извършват добив на инерни материали от динамични запаси в поречието на р. Вит в землището на с. Крушовица /”Симона-не”
– ООД и “Водно строителство -2000” –АД , гр. Плевен/.
Планова проверка на проучвателна площ “Въбел”, земл. с. Муселиево и с. Въбел, общ. Никпол, обл. Плевен.
Проверки на Кариера “Гложене” към “Седимент приват” ЕАД, гр. София и Находище “Гечовското” към “АСС Инженеринг” ООД, гр. Луковит, общ.
Луковит, обл. Ловеч.
Планови проверки на обекти ползващи водни обекти за заустване на отпадъчни води с разрешителни - ЕТ Спектрум с.Зл. Панега и общ. Ябланицаиздадени два броя предписания.
Проверка по разрешително на МОСВ за щъркелови гнезда на ЖП Гара Ясен по Наредба № 8 ЗБР.

Проверка на ЗМ” Коридорите” , с. Биволаре, Община Долна Митрополия.
Проверка на билкозаготвителен пункт с. Обнова. - 2 бр. предписания.
Извършен мониторинг на защитени видове земноводни.
Проверки на земеделски производители по Закона за ГМО.
Проверки на ЗМ Пипра-Калето", Телиш, ЗМ"Голия връх", Сухаче, ЗМ"Дреновица", Сухаче, ЗМ"Мариновец, Лепица.
Проверки на находища на бодлив залист и на находища на елвезиево кокиче - с. Телиш и с. Сухаче.
По разрешителен режим – проверки на: В и К ЕООД, ГПСОВ Божурица – 1 предписание, “Плевен-БТ” АД – 2 предписания, МБАЛ Левски ЕООД – 1
предписание, Хоспис “Свети Лазар” ООД гр. Левски - 1 предписание, "Есмос" АД, "Петрос-90" ЕТ; на осн. чл. 93 ал.2 : ПУО ОА Левски; “АСА
България”ЕООД; "АВТО ХИТ ГРУП" ООД гр.Ловеч - на основание чл.43, ал.2 от ЗУО и прилагане наредбата за третиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопрадукти , "ГИБИ КОМЕРС" ЕООД, гр. Ловеч - на основание чл.43, ал.2 от ЗУО - 3 предписания; чл. 93 ал.2 – ПУО: ОА
Д.Митрополия - 2 предписания; СБАЛОТ Св. Панталеймон ООД Плевен – 1 бр. предписание; ДКЦ Св. Панталеймон Плевен - 1 бр. предписание; ДМСГД
Плевен - 1 бр. предписание; ДКЦ ІІІ Плевен ЕООД, ЕТ "Кейбълсат-Антонио Младенов"- чл.43, ал.2 от ЗУО - 1 бр. предписание, ЕТ "Кайчо"- чл.43, ал.2 от
ЗУО - 1 бр. предписание, "Метаком-СЛЗ" АД - 2 предписания, "Алуком" АД - 2 предписания, "Ценромет" АД, Враца, клон Плевен - 1 предписание; "Емос"
АД - чл.43, ал.2 от ЗУО - 1 предписание, "Пътстрой" ЕАД - чл.43, ал.2 от ЗУО, «Метекно България» АД -чл. 41, ал.2 и чл.43, ал.2 ЗУО, ДМСГ Тетевен - 1
предписание, Бимекс - 2 предписания, Дърворезба ЕООД, Осъм АД - Разрешителен режим – 1предписание, Осъм АД- Наредба за ПХБ, Балкан АД Разрешителен режим – 2 предписания, Кнезим АД - Наредба за ПХБ – 1предписание, ЕТ “Боги” - 1 предписание.
Проверки на дейности в защитени зони – баластриери 2 бр. и площ за търсене и проучване в с.Въбел.
Проверка по ЗБР за защитени видове птици в с.Българене.
Последващи проверки по прилагане на Наредба № 16: Гевгели ООД, с. Каменец и ЕТ Николай-Л. Петров, с. Долни Луковит.
По писмо на МОСВ – във връзка с разделно събиране на отпадъци – 2 бр. ОА Ловеч; “АСА България” ООД; - 1 предписание.
Наредба № 8 – проверка на Общинско депо Левски - 2 предписания.
По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси: “Валентин Иванов – Наслада “ ЕТ – 2 бр. предписания, “Белла“ ЕООД – 2 бр.
предписания, “Дечков 60 “ ЕООД; “Родина БГ” ООД – 1 бр. предписание; “Вико Слав инвест “ ООД – 2 бр. предписания.
Проверка по изпълнение на предписание за почистване на ЗМ”Кайлъка”, гр. Плевен, Община Плевен.
Проверка на Община Плевен по изпълнение на програма за КАВ.
Проверка и участие в ДПК за обект “АЕЦ – БЕЛЕНЕ – подобект “Информационен център”.
Проверка по жалба за разораване на площи в ЗЗ “Река Вит” от замлището на с. Биволаре; проверка по сигнал за нерегламентиран добив на корени от
ружа; по сигнал на свинарник в с. Опанец.; проверки по сигнал за изгаряне на отпадъци в автоморга “Берлина” и в с. Опанец - 3 предписания; проверка
по сигнал за дейности в ЗЗ “Обнова” и “Обнова-Караман дол”.
Извънредни проверки: "Мото-Пфое" ЕООД - във връзка с подадени отчети по Наредба 9, 1 предписание; "Метал-Инвест-София" ЕООД - във връзка с
подаден проект на ПУО, 3 предписания; “Феникс Норд” ЕООД - заявление за издаване на удостоверение за ТДОЧЦМ; кариера за добив на варовик, земл.
с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

