Брой
проверени
обекти*

Брой дадени
предписания

Брой
съставени
актове

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ Плевен
Януари 2010.
Брой наложени санкции с Постъпили суми от санкции в лв.
Брой издадени
/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции
наказателни
НП по чл. 69 от ЗООС
през отчетния период, включително от
(от РИОСВ и МОСВ)
постановления
текущи санкции наложени в предходни
периоди/

бр.
лв.
79
29
5
8
7400
1
Текущи проверки:
1. Проверка на вековни дървета в гр.Плевен на ул. “Аспарух” №14 и в с. Голец, община Угърчин
2. Проверки на ЗЗ “Горни Дъбник Телиш” и ЗЗ “Деветашко плато”, на зоопаркове Плевен и Ловеч.

827

Брой
издадени
заповеди за
спиране на
дейности
0

Планови проверки:
1. Седем броя проверки на обекти подлежащи на задължителен мониторинг през 2010 год. по води.
2. По разрешителен режим - ЕТ "Стефан Христов - СТИБО, “Агромашинаимпекс-ВА” АД, Оранжерии Гимел ЕООД,
3. По Наредба за реда и размера за заплащане на продуктови такси 1 бр. - ET “Милица Лазарова – 90” – 3 предписания, , Елита ООД
4. Бензиностанции в Община Левски - в“Екострой” гр. Левски, “Ескустранс” с. Българене, “Ек ойл” с. Тотлебен
5. Хладилни инсталации – ЕТ “ВИ – Венеция” с. Малчика, общ. Левски
6. Проверки на складове за растителна защита съвместно с РИОКОЗ, Регионална служба за растителна защита и Инспекцията по труда.
Извънредни проверки:
1.По сигнал: “Метал груп” ООД - 1 предписания
2. По жалба от МОСВ за сечи д ДЛС “Русалка” Априлци и по писмо на МОСВ: “Унитрейд БГ” ООД - 1 предписание
3.По подадено заявление за удостоверения за ТДОЧЦМ – проверка в “Империал 67” ЕООД и “Агромашинаимпекс-ВА” АД.
4. По писмо на МОСВ за разделно събиране на отпадъци са проверени 6 обекта: “Троян – Плаза” АД, “Кауфланд България”ЕООД,
“Комунални услуги”ЕООД, “Астон сервиз” ООД; ОА Троян и ОА Плевен
5. Проверка във “Феникс-Норд”ООД по писмо на МОСВ за процентния дял на металните опаковки в общия брой метален скраб.
Последващ контрол:
Извърщени последващи проверки по прилагане на Наредба № 16 на бензиностанции в общ. Ловеч, общ. Гулянци, общ. Д. Митрополия,
общ. Левски.
Друго:
 Извършен мониторинг – среднозимно преброяване на водолюбивите птици.
 Участие във ВЕЕС, гр. София съгласно Заповед № 51/20.01.2010 г.
 Участие в комисия във връзка с отчитане проект по ЧОС - с. Голец
 Участие в ДПК – газостанция и разш. на бензиностанция, с. Коиловци, Община Плевен; и “Газификация трасе Д. Дъбник – Търнене.
Директор на РИОСВ:
инж. Рени Атанасова

