
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО До Стефан Вълев

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ управител на „Стефан Вълев? ЕООД

Гр. ЛОВЕЧ
гр.Троян

19: от 109
ул. „Крайречна”Хе 1

ЗАПОВЕД
за спиране реализацията на продукт

Подписаната: Дер Анета АВинева - Директор на РЗИ - Ловеч, издавам. настоящата заповед

по пепуснати нарушения: При извършена инспекция във връзка с тематична арест, на течност за

дот евнаст за размразяване на предни стъкла на 04.10.2019г. от здравен пиестат Милена.

унава. Дирекция03, РЗИ-Ловеч: в склад за строителни материали на фирма „Стефан Вълев”

ООД, гр.Троян, ул. „Крайречна” Хе1 се установи следното нарушение: На стелаж в търговското

ВОДсдие ве предлага за продажба зимна течност за чистанки, марка „Цен ойл с, 60”С“, производител

"Цен 2010“ ЕООД, гр. Габрово, ул „Индустриална“, 940мла паргиден 2870701, срок на годност

09.2023г. 26р. със съдържание на метанол < 6096.

И дадено е предписаниеза спиране реализацията на продукта АВ10 2014,

Нарушени са следните нормативни актове: 1:69” на Приложение ХУП на Регламент (ЕО)

Хе1907/2006г. КЕАСН / Регламент (ЕС) 2018/589.аование ча. ЗЗ, ал.2,3.4,5 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и.

смеси (обн. ДВ бр.10/2000,с изм. ДВ бр.63/2010г).

Спирам

Реализацията на, зимна течност за чистачки, марка „Цен ойл - 60 С, пронзводитеа, „Цен 2010“ЕООД,

тр. Габрово, ул „Индустриална“, 940мл.,п. Хе 870701, срок на годност, 09.2023г. - 26р. със съдържание

Е зметнол < 6096-. с което потвърждавам Предписание за спиране Хе98/04.10.2019г. Разпореждам

еците да бъдат предадени на специализирана фирма за унишожаване:

Считано от: датата на връчване
дата, мес, год.

Изпълнението възлагамна: Стефан Вълсв, длъжноет-управител

гр. Троян, ул. „Крайречна”, ХИ

А основание чл. 34 Закона за защита от вредното въздействие на. химични вещества и смеси.

(обн.ДВ 6р.10/2000,с. изм.ДВ бр.63/2010г) тази заповед може да се обжалва по реда на АПК.

„Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
+:

"др Анета Винева.../
Директор РЗИ-Ловеч

ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА
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