
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ.
ГР. ЛОВЕЧ

До Ангел Бахчеванов
Управител на “ЕЙ Би Инвест ЕООД
гр.София, бул”Македония” 240

ЗАПОВЕД

за спиране експлоатацията на част от обект

Подписаната Дер Анета Випева, Директор на РЗИ - Ловеч, излавам настоящата заповед за

Пеуснати нарушения: При извършена инспекция на 27.09.2019г. 01 Здрави инспектори Божуриета

Спасова и Теменуга нъог Дирекция03 при РЗИ-Ловеч на седем броя къщи за гости с ВИП

апартаменти в обект Вилно селище "Грийн Вилидж” в с.Рибарищ. общ Тетевен, м. Костина, стопанисвано от

фирма „БИ Би Инес? ВООД. се установи, че по тавана на ВИП апартаментите има следи от течове отАккузитата, разположени на втория стаж в санитарните пъали сонатиДО оун около душ кабините,

очивалнициче и по ъглите на пода; нес осигурена сфективна защита на точенането от насекоми; не е проведена

Заинсекция и дератизация на помещенията, което дава възможност за навлизаната НА насекоми; при вкода на

Ка 2 е налице пропукана мазилка на фасадата и нарушена цядост на стиалет Издадено е Предписание

ЕОУОТ.10.2019. за спиране експлоатацията на седем броя къщи за гости с ВИП апаратд
парушсни са следните нормативни актове: чл.10, тт и ло ог Наредба Хе 15/996г. за Хигиенните

изисквания към устройствотои експлоатацията на обекти за временно настаняване,обн. ДВ 75/1996г.; и чл.31 от

Закон за здравето,обн. ДВ. бр. 70/2004г.

На основание: чл.38,ал. от Закон за Здравето, обн. ДВ бр. 7020041.

Спирам.

Екеплоатацията на седен ро къщи за. гости към Вилно селище “Грийн Вилидж” до изпълнение на

Предписание МЬбЛО.10.2019г. за провеждане на задължителни кигиенит противоепидемични мерки със срок.

праВр и подаване на заявление в РЗИ Ловеч на основание 438 ал. от Закон 32 здравето,обн. ДВ.бр.

70/2004г. за възстановяване експлоатацията на. частта от обекта.
Считано от: 02.10.2019г.

дата, мес, год.

Изпълнението възлагам на: Ангел Бахчеванов.

И
собствено,бащино и фамилно име

„Длъжност: Управител на “ЕЙ Би ИнвестЕООД
гр.София, бул” Македония” 240
ет. 5ап.17

Наоснование чл .46от Закона за заравето (обн.ДВ бр.102004г-с посл. изм. ДВ. бр.5В от 23 Юли 2019г.)

наосаможе да се обжалва по реда на АПК. Обкалването на заповедта не спира изпълнени сто и.

Д-Р АНЕТА ВИНЕВА.
Директор на Регионалн. спекция

ГрЛовеч

ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА.
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