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II. 4. Защитени територии и биоразнообразие 
 

 

1. Защитени територии 

 

На територията на РИОСВ – Плевен има 102 защитени територии, обявени по смисъла 

на Закона за защитените територии, 

част от НЕМ, включително: 

 2 резервата (“Китка” и 

“Милка” - острови в р. Дунав, в 

района на гр. Белене); 

 1 поддържан резерват 

(“Персински блата”, остров 

Белене, р. Дунав); 

 1 природен парк (ПП 

“Персина”, разположен в 

землищата на гр. Белене, гр. 

Никопол, с. Драгаш Войвода, 

област Плевен, гр. Свищов и с. 

Ореш, област В. Търново); 

 1 Национален парк (част 

от територията на РИОСВ – 

Плевен попада в обхвата на НП 

“Централен Балкан” заедно с 

някои от намиращите се в него 

резервати). Управлението на 

парка се осъществява от 

Дирекция на Национален парк 

“Централен Балкан” – гр. Габрово 

към Министерството на околната 

среда и водите; 

 37 природни 

забележителности; 

 60 защитени местности. 

Защитени територии в Плевенска 

област има в землищата на 43 населени 

места, а в Ловешка област - в землищата на 33 населени места.   

 

 

През 2017 г. по Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) са направени 36 бр. проверки. 

Извършени са проверки за спазване на режими, 

определени със ЗЗТ и заповедите за обявяване на: 

- резервати "Китка" и "Милка", гр. Белене;   

- поддържан резерват (ПР) "Персински 

блата", о-в Персин, гр. Белене, вкл. е извършена 

проверка на подмяна на наколна дървена 

платформа за гнездене на Къдроглав пеликан 

/Pelecanus crispus/ в Писченското блато;   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Резерват „Китка“ 

Резерват „Милка“ 

Изградена наколна платформа за 

гнездене на пеликани в Писченско 

блато 
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- защитени местности (ЗМ): 

"Пещерите", с. Петърница; "Шумнатица", 

с. Микре; "Корлук", с. Голец; "Аномир", 

с. Лесидрен; "Тараклъка", с. Градище; 

"Шумата", с. Крушуна; "Коджакуру", с. 

Александрово; "Чешмата“, с. Байкал; 

"Голият връх" и "Дреновица", с. Сухаче 

(установена е незаконна сеч на липови 

дървета, за което е уведомена Районна 

прокуратура – гр. Ч. бряг); "Валога", с. 

Гложене; "Черни Вит", с. Черни Вит; 

"Драгово присое", с. Гложене; 

"Гарваница", с. Върбица; „Кайлъка“, гр. 

Плевен; "Палаза", с. Коиловци; 

"Червеният бряг", с. Долни Вит;     

    

 

- природни 

забележителности (ПЗ): 

"Находище на окременени стъбла 

и пънове от вековна иглолистна 

гора от сем. Таксодиеви в 

местността "Калето", с. Ставерци;   

  "Карлуковски карстов комплекс 

- пещера Проходна"; 

"Хайдушката пещера", с. 

Девенци; „Фосилно находище на 

Баденска фауна в м. „Моста на 

река Вит“, гр. Плевен, „Студенец“, с. Садовец; „Деветашка 

пещера“, с. Деветаки.   

 

 

 

 

 

ЗМ „Кайлъка“ 

ЗМ „Валога“ ЗМ „Лисец“ 

ПЗ Окременени стъбла в 

м. Калето 

Окременени стъбла Ставерци 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2017 г.                                                                  стр.  II. 4. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извършените проверки на ПЗ "Карлуковски карстов комплекс - пещера Проходна" са във 

връзка с подадени три сигнала, два от които не са основателни, а третият е за монтирана икона 

без съгласуване (нарушител не е установен, а иконата е демонтирана от екип алпинисти). Дадени 

са 2 бр. предписания във връзка с установена сеч на дърво и наличие на битови отпадъци в ЗМ 

"Пещерите", с. Петърница, които са изпълнени. По време на проверките в повечето защитени 

територии не е констатирано извършване на нарушения. 

Изготвени са 11 бр. писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ – 3 бр. за ЗМ „Кайлъка“ 

(места за консумация, сеч на дървета и провеждане на моторок-събор), 7 бр. за ПЗ "Карлуковски 

карстов комплекс - пещера Проходна" (за заснемане на филми) и 1 бр. за сеч на сухи дървета в 

ЗМ „Пещерите“, с. Петърница. 

Взето е участие в геодезическо заснемане на част от ПР „Персински блата“, във връзка с 

корекция на границите му. Изготвена е проекто-заповед за актуализиране на площта на ПР 

„Персински блата“. 

 

 

ПЗ „Студенец“ 

ПЗ „Проходна“ 

ПЗ „Калето“ - Реселец 

ПЗ „Калето“ - Реселец 
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Информацията за защитените територии в Плевенска и Ловешка област е достъпна 

на адрес:  http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc. 

 

2. Биоразнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие:  
През 2017 г. са извършени 38 бр. проверки на защитени видове от приложение №3 на ЗБР. 

По-голяма част от проверките (32 бр.) е свързана с оказване на помощ на птици, намерени в 

безпомощно състояние – екземпляри от видовете Обикновена блатна костенурка, Шипоопашата 

костенурка, Ням лебед, Домашна кукумявка, Чухал, Обикновен мишелов, Малък ястреб, Бял 

щъркел, Черношипа ветрушка, Черен бързолет, Горска улулица, прилепи – във връзка с 

провеждане на саниране на жилищен блок в гр. Плевен. Част от птиците са изпратени за 

възстановяване и лечение в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора или 

Ветеринарна клиника "Добро хрумване", гр. София, а друга част от животните са оставени на 

място или са пуснати на свобода в подходящ район. 

По сигнал за предлагане за продажба на екземпляр от Обикновена блатна костенурка е 

съставен 1 бр. акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а екземплярът е 

пуснат на свобода в подходящ район. 

Съставен е и 1 бр. АУАН за изложени на публично място препарирани екземпляри от 

защитени видове - голяма бяла чапла и обикновен мишелов (констатирано по сигнал при 

проверка през 2016 г.). 

Взето е участие в 41-то средно зимно преброяване на водолюбиви птици в екип с 

представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания при БАН. Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч, 

по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, 

Еница, Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др. Наблюдавани са екземпляри от 

различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, 

малък гмурец, голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива 

чапла, голям горски водобегач и др. Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната 

система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, откъдето след анализ 

може да се определят състоянието на 

популациите на водолюбивите птици и 

състоянието на местата, където те зимуват 

на територията на цялата страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направена е проверка на Природонаучен музей с. Черни Осъм, по време на която са 

предоставени препарати от Голяма бяла чапла, Обикновен мишелов, Червеногърба свачка и 

Карета, които РИОСВ – Плевен е отнел в полза на държавата. 

Средно зимно преброяване на водолюбивите птици 

http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc
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Направени са 10 бр. проверки на екземпляри 

от видове, включени в Приложенията на 

Регламент 338/97 (по чл. 90 от ЗБР), свързани с 

продажбата им в зоомагазини в гр. Плевен, гр. 

Левски, гр. Ч. бряг и гр. Луковит, както и на 

специализирана интернет-страница за продажби 

(на екземпляр - палто от кожа на Рис, за което е 

съставен 1 бр. АУАН); размножаването и 

отглеждането им от колекционери; не внесено в 

15-дневен срок Заявление за регистриране на Сив 

папагал-Жако (за което е съставен 1 бр. АУАН). 

 

Издадени са 19 бр. регистрационни карти на 

екземпляри от видове, включени в Приложенията на Регламент 338/97 (Сив папагал-Жако, 

Австралийски кралски папагал, Барабандов папагал, Пенантова розела, Червеногуша гъска, 

Сокол скитник, Боа – удушвач, Синьо-жълта ара и Хибридна ара). 

Направени са 4 бр. проверки на зоопарковете в гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. Кнежа. По време 

на проверките не е констатирано извършване на нарушения.  

Направени са 17 бр. проверки на защитени вековни 

дървета от видовете Летен дъб (в з-щата на с. Петърница, гр. 

Плевен, с. Садовец - по сигнал, че дървото е отсечено, гр. 

Койнаре), Космат дъб и Цер (с. Къртожабене), Обикновен 

орех (в с. Горталово, с. Крушовица), Полски бряст (гр. 

Плевен, с. Глава), Бяла черница (гр. Ч. бряг - във връзка със 

заявления за наличие на опасни клони), Бяла топола и Черна 

топола (на о-в Персин, гр. Белене). При повече от проверките 

не са установени нарушения на забраните, определени със 

Закона за биологичното разнообразие и заповедите за 

обявяване на дърветата за защитени. При проверка на 

няколко защитени дървета се констатира, че те са изсъхнали, 

а за отсеченото дърво в землището на с. Садовец датата и 

извършителят на сечта са неизвестни. Направено е 

предложение до МОСВ за заличаване на тези защитени 

дървета от Държавния регистър. 

   

Червеногуша  гъска 

Вековно дърво Летен дъб 

Защитено дърво Цер  

м. Слатина, Къртожабене 

Черна топола – остров 

„Персин“ 
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Направени са проверки по Разрешително № 719/29.08.2017 г. на МОСВ за събиране на 

семена и корени от защитения растителен вид Гол сладник (който е и лечебно растение), във 

връзка с провеждането на проучвания в рамките на проект: „Іn vitro култивиране и фитохимичен 

анализ на Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) от български естествени популации“, финансиран по 

Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН – 2017 г. 

Направени са 10 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви, по време на които не е 

констатирано извършване на нарушения. 

В обхвата на РИОСВ – Плевен 

попадат общо 34 защитени зони, 

които са част от Европейска 

екологична мрежа "НАТУРА 2000" 

и Националната екологична 

мрежа (НЕМ) (две от тях - 

BG0000494 „Централен Балкан“ и 

BG0000494 „Централен Балкан“ 

изцяло попадат в границите на 

Национален парк “Централен 

Балкан”, управлението на който се 

осъществява от Дирекция на 

Национален парк “Централен 

Балкан” – гр. Габрово към 

Министерството на околната 

среда и водите): 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19 бр.):  

 BG0000181 „Река Вит“ 

 BG0000239 „Обнова – Караман дол“ 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000247 „Никополско плато“ 

 BG0000266 „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 „Карабоаз“  

 BG0000396 „Персина“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0000591 „Седларката“ 

 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

 BG0000613 „Река Искър“ 

 BG0000615 „Деветашко плато“ 

 BG0000616 „Микре“ 

 BG0000618 „Видима“ 

 BG0000627 „Конунски дол“ 

 BG0001014 „Карлуково“ 

 BG0001036 „Български извор“ 

 BG0001493 „Централен Балкан буфер“ 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.): 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000332 „Карлуковски карст“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0002017 „Беленски острови“ 

 BG0002074 „Никополско плато“ 

 BG0002083 Свищовско-беленска низина 

 BG0002088 „Микре“ 

 BG0002091 „Остров Лакът“ 

 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“ 

 BG0002096 „Обнова“ 

 BG0002102 „Деветашко плато“ 

 BG0002109 „Васильовска планина“ 

 BG0002110 „Априлци“ 

 BG0002111 „Велчево“ 

 BG0002128 „Централен Балкан буфер“ 

 
 

Информацията за защитените зони в Плевенска и Ловешка област е 

достъпна на адрес:  http://www.riew-pleven.org /natura.html 
 
 

ЗЗ Карлуково и 

Карлуковски карст 
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През 2017 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2046 бр. уведомления за планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения, от които 1128 бр. са уведомления за планове и програми, 

свързани със сечи и залесяване на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по 

реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Взето е участие в съвещания за инвентаризация на горите 

и приемане на горскостопански планове на ТП ДГС Никопол, ТП ДГС Борима, Община Тетевен, 

Община Троян. 

През 2017 г. са издадени 393 бр. решения по чл. 18, чл. 20 и §2 от Наредба за ОС и 8 бр. 

Решения по АПК, от които 6 бр. за прекратяване на процедурата по ОС по искане на 

възложителя и 2 бр. за поправка на очевидна фактическа грешка. 

През 2017 г. са издадени 1504 бр. преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за 

инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС и са изготвени 94 бр. 

преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС.  

През 2017 г. са направени 5574 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони  и защитени територии. 

 

През 2017 г. са направени 22 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР, които са във връзка с контрол по: 

- изпълнението на условия от 4 бр. Решения по ОС на РИОСВ – Плевен - Решение №ПН 175 

ОС/2016 (с което е съгласувана Горскостопанска програма, предвиждаща отгледна сеч в 

черноборова култура в защитена местност „Кайлъка“), Решение №ПН 85-ОС/2015 г. (с което е 

съгласуван Горскостопанския план на Община Луковит), Решение №ПН 84 ОС/2015 г. (с което е 

съгласуван Горскостопанския план на Община Угърчин) и Решение №ПН 180-ОС/2015 г. (с 

което е съгласуван Горскостопанския план на Община Ловеч); констатирано е нарушение при 

проверката по Решение №ПН 84 ОС/2015 г., за което е съставен 1 бр. АУАН; 

- изпълнението на предписание, дадено със Заповед № РД 0455/03.08.2016 г. на РИОСВ-

Плевен за възстановяване ползването на разорани имоти като пасища, попадащи в защитена зона 

"Никополско плато" BG0002074; констатирано е неизпълнение на даденото предписание, за 

което е съставен 1 бр. АУАН; 

- сигнали за незаконно строителство в землищата на с. Карлуково и гр. Луковит – за 

установеното от проверките ще бъде уведомена РО НСК – гр. Ловеч; 

- сигнал за разораване на пасища в защитена зона "Конунски дол" BG0000627, з-ще гр. 

Кнежа - нарушения не са установени; 

- сигнал с вх. №ОИК-3-46/21.06.2017 за незаконен добив на инертен материал и 

унищожаване на крайречна растителност по течението на река Искър – нарушения не са 

установени; 

- писмо на МОСВ за разораване или превръщане в трайни насаждения на имоти, попадащи 

в слой „Постоянно затревени площи“ и в защитени зони BG0001014 "Карлуково", BG0000332 

"Карлуковски карст", BG0000615 “Деветашко плато” и BG0002109 "Васильовска планина"; 

установено е нарушение в имоти, попадащи в землището на с. Тодоричане, и в защитени зони 

BG0001014 "Карлуково" и BG0000332 "Карлуковски карст", във връзка с което е изискана 

информация от ОСЗ – гр. Луковит за собствениците на тези имоти; 

- жалба за незаконна постройка и преминаване през имот в землището на с. Дивчовото, общ. 

Тетевен - нарушения не са установени; 

- писмо на ДФЗ-Плевен за прокопаване на линеен изкоп в поземлени имоти в землището на 

с. Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен, в границите на екологично чувствителни постоянно 

затревени площи в защитена зона от мрежата Натура 2000 – нарушение не е установено; 

- провеждане на процедура за съгласуване на План „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура на територията на с. Садовец, общ. Долни Дъбник“ (планът е съгласуван след 

представена допълнителна информация от възложителя). 
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Издадена е заповед на директора на РИОСВ – гр. Плевен за преустановяване на 

административно нарушение по ЗБР чрез възстановяване ползването на разоран поземлен имот в 

землището на с. Обнова, обл. Плевен (попадащ в защитена зона BG0002096 “Обнова”) като 

пасище, мера. 

 

По Закона за защита на животите са извършени 2 бр. проверки на размножени 

екземпляри сърни, ръждивоврати кенгура и ням лебед, отглеждане в с. Сопот, общ. Угърчин, на 

които са издадени 10 бр. регистрационни карти за диви животни. 

 

 

   

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) през 2017 г. са направени 22 бр. проверки, три от 

които са за издадени от Общини Луковит, Ловеч и Угърчин позволителни за ползване на лечебни 

растения, а останалите са на билкозаготвителни пунктове и складове за билки. Съставени са 5 бр. 

АУАН за изкупуване на цвят и лист липа без позволителни за ползване и за неводене на книги за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки. 

Регистрирани са 12 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки. 

През м. февруари комисия с представители на РИОСВ – Плевен, Държавните горски 

стопанства и Общините от Ловешка област, е разпределила количествата от цвят лечебна иглика, 

които могат да се събират през 2017 г. в област Ловеч, съгласно заповед на министъра на 

околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник №16/2017 г. Разпределението е 

извършено въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна 

иглика от находища в Ловешка област. Специалният режим на опазване и ползване се прилага за 

видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за 

естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с 

търговска цел. В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни 

растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел 

през 2017 г. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.  

 

В края на 2017 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 148 бр. 

билкозаготвителни пунктове (БЗП), складове за билки и хладилни бази, от които: 71 бр. (от които 

1 хладилник и 1 склад) - в обл. Плевен и 77 бр. (от които 5 хладилни бази и 2 склада) - в обл. 

Ловеч. През 2017 г. е прекратена дейността на 9 бр. БЗП (7 бр. в област Плевен и 2 бр. в област 

Ловеч) и е обявена дейността на 9 бр. БЗП (6 бр. в област Плевен и 3 бр. в област Ловеч). 

 

Съгласно представените Справки за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки за 2017 год. в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази през 

2017 г. са изкупени следните количества билки: 
 

Ням лебед Сърна 
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Билка количества 

(кг) 

Билка количества 

(кг) 

корен сухо тегло лист  

глухарче 205 липа сухо тегло 64825 

гръмотрън 2541 лопен сухо тегло 300 

коприва 7975 малина сухо тегло 1200 

оман черен  50 подбел сухо тегло 1366 

ружа лечебна 29 смрадлика сухо тегло 1559 

кора сухо тегло стрък сухо тегло 

бреза 229 бабини зъби 5744 

върба 511 блатен тъжник 9652 

дъб 597 великдинче 300 

липа 10194 върбинка 300 

цвят сухо тегло дяволска уста 150 

бял равнец 1923 еньовче 3929 

глог 15267 златна пръчка 8412 

иглика лечебна 228 змийско мляко 250 

липа 14166 кантарион жълт  1402 

мащерка 1000 коприва 39400 

орехче ливадно 73 лепка 480 

черен бъз 16643 мащерка 2772 

плод  мурсалски чай 4 

боровинка черна свежо 

тегло 121 

овч. торбичка 

600 

боровинка червена 

свежо тегло 64 

пелин 

8034 

бъз черен сухо тегло 5727 пчелник 300 

бъзак сухо тегло 5752 равнец бял  7386 

глог сухо тегло 11389 риган 773 

кестен к. сухо тегло 11961 сапунче 6224 

къпина свежо тегло 2000 хвощ полски  2525 

шипка сухо тегло 55173 семе сухо тегло 

лист  бял трън 50 

бръшлян сухо тегло 7865 шипка 7571 

живовлек сухо тегло 34 коприва 500 

коприва сухо тегло 10300 кориандър 50 

къпина сухо тегло 500 пъпки сухо тегло 

левурда свежо тегло 134738 борови връхчета 113 

 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч площта на горските територии в 

области Плевен и Ловеч е 216697 ха, от която залесена 207003 ха в т.ч.: ДГТ- 94716 ха – 44% (от 

които залесена 88152 ха); ОГТ – 41472 ха – 19% (от които залесена 69941 ха); на частни на 

физически лица – 71589 ха – 33% (от които залесена 70221 ха); на частни юридически лица – 

4428 ха – 2% (от които залесена 4329 ха); религиозни – 2023 ха – 1% (от които залесена 1974 ха); 

гори върху ССФ (временно стопанисвани от общините) – 2323 ха – 1% (от които залесена 2304 

ха). 

От общата площ за района на РДГ-Ловеч 9% са иглолистни гори, 39% широколистни 

високостъблени, 31% издънкови за превръщане, 21% - нискостъблени гори. Средната възраст на 

горите е 49 г., а средният запас на 1 ха е 141 м
3
. 

Годишно ползване по горскостопански планове и утвърдени горскостопански програми – 

386599 м
3
 лежаща маса.  

През 2017 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали общо 37 броя горски пожари. 

Засегнатите площи са 1791 дка (при засегнати през 2016 г.- 4159 дка, а през 2015 г.- 14705 дка). 
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Броят на пожарите е силно повлиян от стопанската дейност на населението. Рисковете от 

възникване на пожари рязко се повишават в периодите на усилена селскостопанска дейност. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2017 г. от ловните видове на 

територията на области Плевен и Ловеч са ползвани благороден елен – 75 екземпляра, елен 

лопатар – 56, сърна – 223, дива свиня – 4472, заек – 394, фазан – 10662, яребица – 326, вълк – 7, 

чакал – 3359, лисица – 1969, бялка – 181, язовец – 48, черен пор – 3, скитащи кучета – 548, 

скитащи котки – 21, сврака – 744, сива врана – 8, пъдпъдък – 56618, зимно бърне – 108, гугутка – 

105, зеленоглава патица – 5362, голяма белочела гъска – 93, бекасина – 17, бекас – 53, гургулица 

– 13730, гривяк – 3395. 

 

По Закона за генетично модифицираните организми са направени 4 бр. проверки на 

опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница; лаборатория по 

микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян; опитно 

поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа и на База за биологично изпитване на "Анадиаг 

България" - ЕООД, София, в гр. Плевен. Във взетите растителни проби не е открита генетично 

модифицирана ДНК.  

 


