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ОТЧЕТ 

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. юли 2018 г. 

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и 

резултати от извършената контролна дейност: 

През юли 2018 г. са извършени 135 проверки на 131 обекта, в т.ч. 96 планови 

проверки на 95 обекта и 39 извънредни проверки на 38 обекта. В рамките на 

осъществения контрол са дадени 24 предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с нормативните изисквания, от които 14 при планови проверки и 10 при 

извънредни. От извършените проверки, 7 са комплексни проверки по повече от един 

компонент или фактор на околната среда (КПКД). 

За констатирани административни нарушения са съставени 3 бр. АУАН.  

Издадени са общо 8 бр. наказателни постановления. Влезли са в сила 3 НП. 

Наложени са 2 бр. текущи санкции за замърсяване на воден обект и за замърсяване на 

атмосферния въздух. 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили седем сигнала и седем жалби. За всички са 

предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по 

компетентност.   

 

Засилен превантивен контрол: 

Представено е становище в Дирекция „НСЗП“, МОСВ, за обявяване на гора в землището 

на с. Върбица, общ. Плевен за защитена местност. 

- През м. юли са постановени 32 бр. Решения – 31 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 28 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредба за ОС). 

- През м. юли са издадени 184 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.  

- През м. юли в РИОСВ - Плевен са постъпили 125 бр. уведомления за 

Горскостопански програми и План-извлечение за сеч. 

 

- Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на процедури. 

- Изготвени са общо 17 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 11 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 75 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

Tекущ контрол:  

Извършени са 5 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 6 

екземпляра от защитения вид (от Приложение №3 на ЗБР) Бял щъркел /Ciсonia ciсonia/, в 

с. Българене, с. Жернов, гр. Койнаре, с. Буковлък, гр. Пордим. Птиците са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и/или отглеждане. 

 

Последващ контрол:  

Извършен е последващ контрол на 11 оператора с цел контролиране на дадени за 

изпълнение предписания. Предписанията са изпълнени, като на два от операторите са 

дадени нови предписания. 

 

 

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, 

от осъществената контролна дейност: 
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Атмосферен въздух и вредни физични фактори  
През месец юли 2018 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 25 бр. проверки (22 бр. по компонент „въздух”, 1 бр. по 

фактор „изменение на климата“, 1 бр. по фактор „отпадъци“ и 1 бр. проверки по фактор 

„шум”) в  25 бр. обекти. Съставени са 25 бр. протоколи, в т.число 21 бр. протоколи от 

индивидуални проверки, 4 бр. протоколи от проверки в рамките на КПКД. От 

извършените 25 бр. проверки, 17 бр. са планови и 8 бр. са извънредни, в т.число: 3 

проверки по жалби/сигнали, 3 бр. за последващ контрол, 1 бр. за присъствие на СПИ и 1 

бр. по писмо на областен управител. 

При проверките са издадени общо 5 бр. предписания, на 4 от тях срока за 

изпълнение не е изтекъл. 

През отчетния период не са съставени АУАН за нарушение на изискванията на 

ЗЧАВ. 

Изготвени не са внасяни предложения за налагане/отмяна/намаляване на текущи 

санкции по чл. 69 от ЗООС. 

През отчетния период експерти от направление „Опазване чистотата на въздуха“ 

не са участвали в ДПК. 

Проверени са 5 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 28 бр. 

източници (горивни и технологични). 

Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за 

проведени СНИ на емисии през предходния месец. 

Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните 

доклади: 

 Тримесечен доклад за публикуване на сайта на ИАОС, за състоянието на КАВ по 

Долен Дунав (за гр. Никопол), за ІІ тримесечие на 2018 г.; 

 Тримесечен отчет за МОСВ за нивата на полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ), за ІІ тримесечие на 2018 г.; 

 Ежемесечен доклад за МОСВ и ИАОС, за нивата на ФПЧ10 в АИС Плевен, Ловеч 

и Никопол и дейностите на РИОСВ и общините за намаляване на замърсяването, 

за предходния месец; 

 Ежемесечна информация, публикувана на сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на 

ФПЧ10 за предходния месец, онагледен графично и в сравнение с предходните две 

години. 

Проведено е едно планово контролно измерване на показатели за шум в околната 

среда.  

Изготвени са 4 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”,  по 

процедури за ОВОС, ЕО и КР. 

Акценти в дейността на направлението за месец юли 2018 г.: 

 извършени са 9 бр. проверки за спазване изискванията на регламентите на ЕС 

относно флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия 

слой; 

 проведени са 5 бр. бензиностанции, за контрол във  връзка с ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения (ЛОС). 
 

Води 

През м. юли са направени  10 бр. планови проверки на обекти, формиращи 

отпадъчни води, от които: 8 бр. индивидуални проверки и участие в 2 бр. КПКД. През 

периода са направени 3 бр. индивидуални извънредни проверки на обекти, формиращи 

отпадъчни води, от които: 1 бр. във връзка със санкция, участие в 1 бр. извънредно КПКД 

и участие в 1 бр. извънредна проверка по КР, за последващ контрол. 

При проверките са дадени 2 бр. предписания  за привеждане дейността на обектите 

в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. През м.юли е съставен 
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1 бр. АУАН, на „Софарма” АД - фармацевтичен завод в с. Врабево. Изготвено е 1 

предложение за отмяна на наложена текуща санкция. 

Акцент в контролната дейност по компонент води през периода са направените 10 

бр. планови проверки на обекти, формиращи отпадъчни води 

 

Химикали 

За отчетния период са извършени 3 бр. планови проверки, от които 1бр. 

индивидуална и 2 бр. КПКД по спазване на законодателството по химикали. Дадено е 

1бр. предписание за представяне на документ за извършена регистрация в Европейска 

агенция по химикали. Издадено е 1 бр. становище по чл.106, ал.2 от ЗООС за 

потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклад за политика за предотвратяване 

на големи аварии на обект с класификация нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, 

раздел І на ЗООС. Извършена е 1 бр. планова проверка по ЗОПОЕЩ. 

За отчетния период няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до 

замърсяване на компоненти на околната среда, както и няма съставени АУАН  или 

приложен  ПАМ. Не се констатирани нарушения на законодателството по химикали и 

екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ. 

 

Управление на отпадъците 

През месец юли са извършени 67 индивидуални проверки по спазване изискванията 

на Закона за управление на отпадъците, от които 45 планови и 12 извънредни.  

От плановите проверки 15 са по спазване условията в издадени документи по чл.35 

от ЗУО; 3 са за осъществяване контрол по чл. 119 от ЗУО; 7 са за осъществяване контрол 

по изпълнение мерки от общинска ПУО; 5 са за проверка на общински депа с 

преустановена експлоатация; 1 е за проверка на претоварна станция за ТБО; 13 са за 

осъществяване контрол по чл. 14 от ЗУО; 1 е за  проверка на община за организирана 

система за разделно събиране на биоразградими отпадъци. 

От извънредните проверки 3 бр. са по заповед на МОСВ, 1 бр. по искане на МВР, 1 

бр. по сигнал, 2 бр. по заявление за разрешения, 5 бр. - последващ контрол по дадени 

предписания. За констатирани несъответствия са дадени 8 предписания.  

Взето е участие в 6 бр. комплексни проверки (четири планови и две извънредни) по 

повече от един компонент или фактор на околната среда и 2 бр. планови комплексни 

проверки на обекти с издадено КР. Дадени са 3 бр. предписания. 

През отчетния период е съставени 1 АУАН по Закона за управление на отпадъците, 

на юридически лице, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 

Експерти са участвали в междуведомствена комисия по Заповед № РД-07-

76/14.06.2018 г. на Областен управител на област Ловеч за проверка на складовете, 

определени като Резервни на територията на община Ловеч и община Летница 

Взето участие в 1 бр. Държавна приемателна комисия за строеж. 

Издадени са 3 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (2 бр. разрешения за изменение и 

допълнение и 1 бр. регистрационен документ) за дейности с отпадъци. Извършена е 

класификация на 30 отпадъка на 8 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel 

формат са 1089 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. 

Заверени са 21 бр. отчетни книги по отпадъците 

 

Почви 

През м. юли са извършени 4 индивидуални проверки по компонент почви, от които 

3 планови и 1 извънредна проверка - последващ контрол по изпълнение на предписание. 

При плановите проверки на 3 обекта (2 находища за  добив на нефт и газ и 1 склад за 

съхранение на негодни ПРЗ) не са констатирани нарушения по опазване на компонент 

почви. При извънредната проверка е констатирано, че даденото предписание е 

изпълнено. 
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Взето е участие в 3 извънредни проверки, от които 2 са КПКД и 1 проверка на обект 

с издадено КР. 

По заповед на Областния управител на област Ловеч през м. юли е взето участие в 

проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за 

растителна защита на територията на област Ловеч, включени в резервния списък на 

Българо-швейцарската програма. 

Изготвени са вътрешни становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и др. 

Превантивна дейност 

 
ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността бе процедирането във възможно най-кратки срокове на 

инвестиционни предложения, планове и програми (ИП/П/П), свързани с финансиране по 

Европейски програми, внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и 

реконструкция на електро- и ВиК мрежи, пътища, на земеделски производители, 

свързани с мерки по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) и 

други.  

По мярка 6.1. и 8.6 от ПРСР са постъпили над 7 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок.   

Проведени са процедури по 29 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища, въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност и други.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 1145 бр. уведомления за 

ИП/П/П, 1 искане за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 задание за обхват и 

съдържание на ОВОС. 

Издадени са 7 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

прекратяване на необходимостта от ЕО, 6 решения за прекратяване на процедури. 

Изготвени са общо 17 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава 

шеста на ЗООС (в т.ч. 11 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 75 уведомления е 

преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

По процедурите са получени общо 15 бр. становища (4 от БДДР, 5 от РЗИ, 1 от 

МОСВ).  

Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Гулянци, 

Угърчин, Луковит, Ловеч, Тетевен, Червен бряг и Плевен. Изискана е допълнителна 

информация по 2 уведомления за план-програма (съвместяване на процедурата по ЕО с 

тази по ЗБР), 1 уведомление е пратено за консултации с БДДР.  

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършени са 4 бр. планови проверки на поддържан резерват "Персински блата", з-

ще гр. Белене, и защитени местности "Катината", з-ще с. Загражден, "Генджов орман", с. 

Искър, "Турията", с. Николаево, относно спазване на режима на забрани, определен със 

Закона за защитените територии и заповедите за обявяване на тези защитени територии. 

Представено е становище в Дирекция „НСЗП“ за обявяване на гора в землището на с. 

Върбица, общ. Плевен за защитена местност. 

Извършена е планова проверка на ТП ДГС Никопол по изпълнение на условията в 

Решение №03-ОС/2017 г. на МОСВ. Дадени са две предписания във връзка със създадена 

дивечова нива в нарушение на едно от условията в Решението. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на гори в землището на гр. Долни Дъбник, 

обл. Плевен, във връзка с подадени уведомления за Горскостопански програми, 

предвиждащи провеждане на сечи в тях. Установено е несъответствие в състава на 

насажденията съгласно Горскостопанските програми и този на терен. Възложителите са 

представили в РИОСВ – Плевен нови Горскостопански програми с действителния състав 

на насажденията. 

Извършени са 4 бр. планови проверки на екземпляри от защитени дървета от видовете 

Върба (остров „Персин“, з-ще гр. Белене), Летен дъб (з-ще с. Искър), Бряст (з-ще с. 
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Николаево), Летен дъб (з-ще гр. Кнежа). Три от дърветата са изсъхнали и ще бъдат 

предложени за заличаване. 

Извършени са 4 бр. извънредни проверки на екземпляри от защитени дървета от 

видовете Черна топола - 15 бр. (на остров Персин з-ще гр. Белене,), Орех- 2 бр. (з-ще с. 

Ралево), Летен дъб (з-ще с. Писарово). Седем от дърветата са изсъхнали и ще бъдат 

предложени за заличаване. 

Извършени са 5 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 6 

екземпляра от защитения вид (от Приложение №3 на ЗБР) Бял щъркел /Ciсonia ciсonia/, в 

с. Българене, с. Жернов, гр. Койнаре, с. Буковлък, гр. Пордим. Птиците са изпратени в 

Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и/или отглеждане. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа. Нарушения не 

са установени. 

Извършени са 2 бр. планови проверки по Закона за лечебните растения - на 

билкозаготвителен пункт в гр. Кнежа, и за издадени позволителни за ползване на лечебни 

растения от СЗДП ТП ДГС Никопол. Нарушения не са установени. 

Извършени са 3 бр. планови проверки по Закона за генетично модифицираните 

организми – на База на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница, на опитно 

поле на Институт по царевицата - гр. Кнежа, на оранжерия към лаборатория по 

микроразмножаване към Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр. Троян. 

Взети са растителни проби за анализ на ДНК. 

 

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда  

 

 През месец юни са проведени 7 комплексни проверки по повече от един компонент 

или фактор на околната среда, от които 5 проверки са планови и 2 извънпланови:  

1. Доверие грижа ЕАД (бивша фирма ВЕКО ЕООД)  

2. Дечков 60 ЕООД  

3. Премиер Плевен ЕООД 

4. Кондов Екопродукция ЕООД 

5. ВиК Стенето ЕООД  

6. КЛМ -ЕКО ЕООД - извънредна, за последващ контрол 

7. ВИСА-1 ЕООД 
За констатираните отклонения от нормативните изисквания са дадени предписания със срок. 
Комплексни проверки на обекти с комплексни разврешителни 

1. Пордим Ойл ЕООД -Планова проверка на  Химическа инсталация за производство на 

основни органични химически вещества (биодизел)   - дадено предписание; 

2. Екарисаж в гр. Угърчин,обл. Ловеч -Планова проверка на Инсталация за преработка 

на животински странични продукти, непредназначени за човешка консумация 

3. ЕТ Боко-Боряна Костадинова  - Извънпланова проверка последващ контрол по 

изпълнение на предписание 

4. Рафинерия Плама - Извънпланова проверка последващ контрол по изпълнение на 

предписание 

 

Наказателни постановления 

Съставени са следните АУАН: 

 АУАН №028/03.07.2018г. на „СОФАРМА“АД - като ползвател на фармацевтичен 

завод с.Врабево изхвърля отпадъчни води във воден обект. Нарушение на чл.200, 

ал.1, т.6 от ЗВ; 

 АУАН №029/04.07.2018г. на „Драгевит“ЕООД, за  нерегламентирано изгаряне на 

отпадъци на площадката на дружеството. Нарушение на чл.29, ал.2 във вр. чл.134, 

ал.1, т.2 от ЗУО; 
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 АУАН №030/10.07.2018г. на „ЕЛЕКТРОКАБЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, за това, че не 

е изготвен годишен отчет за стационарното климатично оборудване. Нарушение 

на чл.34и, ал.24 от ЗЧАВ; 

 

Издадени са следните наказателни постановления: 

 НП № 008/06.07.2018г. на ФЛ,  за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО  - 

съхранява 17 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 1400 лв.; 

 НП № 009/13.07.2018г. на ФЛ,  за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО  - 

съхранява 17 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 1400 лв.; 

 НП № 016/06.07.2018г. на ФЛ,  за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО  - 

съхранява 17 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 1400 лв.; 

 НП № 018/05.07.2018г. на ФЛ за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от ЗУО – предлага за 

продажба един жив екземпляр от вида обикновена блатна костенурка на паркинга 

пред Институт по лозарство и винарство – Плевен, който екземпляр е защитен 

животински вид. Размерът на наказанието е 100 лв.; 

 НП №021/16.07.2018г. на ФЛ,  за това, че не е вписал в книга за изкупените, 

реализираните и наличните количества билки, наличният в билкозаготвителния 

пункт цвят липа, което е нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР. Размерът на 

наказанието е 200 лв.; 

 НП №022/18.07.2018г. на „Милениум-13“ ЕООД, за неизпълнение на предписание, 

дадено на основание чл.120 от ЗУО в КП, да уведоми писмено РИОСВ-Плевен за 

предаване на 3 бр. ИУМПС, материали и компоненти от тях на лице с документ 

чл.35 по ЗУО. Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО. Размерът на 

наказанието е 5000 лв.; 

 НП №023/25.07.2018г. на Удрен Христов Иванов, за това, че не е изпълнил 

предписание, да преустанови незабавно нерегламентираната дейност с ИУМПС по 

съхраняване и разкомплектоване. Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО. 

Размерът на наказанието е 2000 лв.; 

 НП  №025/23.07.2018г. на „Дими Метал“ ООД, за това, че не е изпълнило дадените 

предписания по т.3 и 4, да представи в РИОСВ-Плевен, информационни листове за 

безопасност на калциев хидроксид и счетоводни справки по месеци. Нарушение 

на чл.35, ал.1, т.2 във вр. чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС. Размерът на наказанието е 3000 

лв.; 

 

Влезли са в сила следните НП: 

  НП № 013/22.06.2018г. на „Марица олио“ АД,  за нарушение на чл.36, ал.3, т.3 от 

ЗЧАВ  - за това, че не е провело емисионен контрол под формата на СПИ на 

емисиите на прах в атмосферния въздух в периода от 01.01.16г.-31.12.17г.. 

Размерът на наказанието е 500 лв. 

 НП № 017/20.06.2018г. на ФЛ,  за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО  - 

съхранява отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми 

и 1бр. МПС, без издаден документ по чл. 35 от ЗУО. Размерът на наказанието е 

1400 лв. 

- НП № 018/05.07.2018г. на ФЛ за нарушение на чл.38, ал.1, т.6 от ЗУО – предлага за 

продажба един жив екземпляр от вида обикновена блатна костенурка на паркинга 

пред Институт по лозарство и винарство – Плевен, който екземпляр е защитен 

животински вид; 

Намалена е една текуща санкция по чл.69 от ЗООС за замърсяване на атмосферния 

въздух, съответно от 229.00 лв. на 144.00 лв., отменени са две текущи санкции, 
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наложени са две текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух, съответно за 

27.00 лв. и 436.00 лв. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, 

бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  
Приетите в безпомощно състояние екземпляри от защитен вид (от Приложение №3 

на ЗБР) – Бял щъркел /Ciсonia ciсonia/ са изпратени своевременно в Спасителен център, 

гр. Стара Загора, за лечение и/или отглеждане. 

След извършените проверки на обектите няма констатирани съществени 

отклонения от екологичното законодателство и причинени увреждания на компоненти на 

околната среда, налагащи прилагане на принудителни административни мерки. Съставен 

е 1 бр. ПАМ за забрана на дейности, водещи до увреждане на вековно дърво, обявено със 

заповед № РД 3/02.01.2014 г. на Министъра на околната среда и водите. 

 

Бизнеса  
- за периода са издадени 7 бр. решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 

и 1 решение за преценяване на необходимостта от ЕО. 

- По мярка 6.1. и 8.6 от ПРСР са постъпили над 7 уведомления за инвестиционни 

предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-

дневния срок.   

- Проведени са процедури по 29 уведомления на общини, във връзка с ремонт и 

реконструкция на улици, паркове и площади, детски градини и училища, 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност и други.  

Изготвени са общо 17 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава шеста 

на ЗООС (в т.ч. 11 – ОВОС, 0 – ЕО, 6 – не подлежи). По 75 уведомления е преценено, че 

не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

- Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния 

период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда. 

- Чрез информиране на обществеността за резултатите от контролната дейност и 

провежданите политики, РИОСВ-Плевен постига все по-пълна прозрачност на 

дейността си пред обществеността и медиите. През отчетния период, на Интернет 

страницата на РИОСВ Плевен са публикувани  предприети действия по постъпили 

сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени 

комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 2 

прессъобщения и др.; 

- Извършени са извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитен вид (от Приложение №3 на ЗБР) – Бял щъркел /Ciсonia 

ciсonia/, в с. Българене, с. Жернов, гр. Койнаре, с. Буковлък, гр. Пордим. Птиците 

са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за лечение и/или отглеждане. 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


