ОТЧЕТ
за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен
през м. юни 2018 г.
Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и
резултати от извършената контролна дейност:
През юни 2018 г. са извършени 131 проверки на 121 обекта, в т.ч. 98 планови
проверки на 92 обекта и 33 извънредни проверки на 33 обекта. В рамките на
осъществения контрол са дадени 40 предписания за привеждане дейността на обектите в
съответствие с нормативните изисквания, от които 25 при планови проверки и 15 при
извънредни. От извършените проверки, 6 са комплексни проверки по повече от един
компонент или фактор на околната среда (КПКД).
За констатирани административни нарушения са съставени 10 бр. АУАН,
съответно 3 бр. на физическо лице и 7 бр. на юридическо лице.
Издадени са общо 6 бр. наказателни постановления, от които 4 бр. на физическо
лице по ЗУО, 1бр. на физическо лице по ЗБР, 1бр. на физическо лице по ЗБР.
За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили четиринадесет сигнала и три жалби.
За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане
по компетентност.
Засилен превантивен контрол:
- Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС.
- Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС. По 76 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на
ЗООС.
- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др.
- Извършена е извънредна проверка на гора в землището на с. Върбица, общ.
Плевен, предложена за обявяване за защитена територия. Ще бъде представено
становище в Дирекция „НСЗП“ за обявяване на гората за защитена местност.
- През м. юни са постановени 47 бр. Решения – всички по чл. 18 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. юни са издадени 190 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. юни в РИОСВ - Плевен са постъпили 111 бр. уведомления за
Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сеч в
частни и държавни гори.
- Издадени са 6 бр. документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (1
бр. разрешение и 5 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци.
- Извършена е класификация на 26 отпадъка на 10 фирми-генератори. Заверени са
15 бр. отчетни книги по отпадъците.
- извършени са 8 бр. проверки за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ)
от неподвижни източници, в т.число 2 бр. във връзка с текущи санкции;
- проведен е контрол на 10 бр. обекти, контролирани във връзка със съдържанието
на летливи органични съединения (ЛОС) в бои, лакове и авторепаратурни
продукти.

Tекущ контрол:
- Извършени 34 индивидуални проверки по спазване изискванията на Закона за
управление на отпадъците, от които 32 планови и 2 извънредни.
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Извършени са пет извънредни проверки за изпращане на екземпляри в безпомощно
състояние от защитените видове Черен бързолет, Бял щъркел, Голям ястреб,
Домашна кукумявка и Черношипа ветрушка (Керкенез) в клиники „Добро
хрумване“, София и в Спасителен център-Стара Загора.
Предотвратена е продажбата в интернет на екземпляр от защитния вид
Обикновена блатна костенурка. На нарушителя е съставен АУАН, а екземплярът е
пуснат на свобода в р. Тученица, з-ще гр. Плевен

Последващ контрол:
- Извършен е последващ контрол на предписания за поставяне от Община Ловеч на
обозначителни табели в Природна забележителност "Деветашка пещера", за
информиране на посетителите за забранените действия в пещерата, с цел опазване
на зимуващите и размножителните колонии от прилепи в нея. Предписанията са
изпълнени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда,
от осъществената контролна дейност:
Атмосферен въздух и вредни физични фактори
През месец юни 2018 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са
извършили/участвали в общо 34 бр. проверки (30 бр. по компонент „въздух” и 4 бр.
проверки по фактор „шум”) в 28 бр. обекти. Съставени са 31 бр. протоколи, в т.число 23
бр. протоколи от индивидуални проверки, 5 бр. протоколи от проверки в рамките на
КПКД и 3 бр. протоколи от КПКЗ. От извършените 34 бр. проверки, 27 бр. са планови и 7
бр. са извънредни, в т.число: 4 проверки по жалби/сигнали, 2 бр. във връзка със санкции
по чл. 69 от ЗООС, 1 бр. по писмо на ДНСК.
При проверките са издадени общо 1 бр. предписания, на които срока за
изпълнение не е изтекъл.
При проверките са издадени общо 1 бр. предписания, на които срока за
изпълнение не е изтекъл.
През отчетния период не са съставени АУАН за нарушение на изискванията на
ЗЧАВ.
Изготвени са 2 бр. предложения – съответно за налагане и за намаляване на
текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.
През отчетния период експерти от направление „Опазване чистотата на въздуха“
са участвали в 2 бр. ДПК.
Проверени са 6 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 16 бр.
източници (горивни и технологични).
Изготвени са 9 бр. протоколи за оценка на резултати от месечни доклади за
проведени СНИ на емисии.
Извършен е периодичен анализ на състоянието на КАВ и са изготвени следните
доклади и информации:
- 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 за сайта на РИОСВ – Плевен, за нивата на ФПЧ10 за
предходния месец, сравнени с предходните 2 години и онагледени графично.
Проведени са 2 бр. планови контролни измервания на показатели за шум в околната
среда. Изготвени са 3 бр. заключения за резултати от проведени измервания на шум.
Изготвени са 7 бр. вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум”, по
процедури за ОВОС и ЕО.
Води
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През м. юни са направени 15 бр. планови проверки на обекти, формиращи
отпадъчни води, от които: 12 бр. индивидуални проверки, участие в 1 бр. КПКД, участие
в 2 бр. комплексни проверки на инсталации с комплексно разрешително. През периода са
направени 3 бр. индивидуални извънредни проверки на обекти, формиращи отпадъчни
води, от които: 1 бр. проверка за пломбиране савака на аварийния канал на ГПСОВ
Плевен, 1 бр. - за пломбиране савак на аварийна връзка за дъждовни води от РД Ловеч и
1 бр. - по сигнал относно работата на ПСОВ на с.Гложене, общ.Тетевен.
При проверките са дадени 8 бр. предписания за привеждане дейността на обектите
в съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. През м.юни са
съставени 3 бр.АУАН , от които 2 бр. на Община Тетевен за непроведен мониторинг на
отпадъчни води от ПСОВ на с.Глогово и ПСОВ на с.Гложене, на "Планината" ООД за
непредставен доклад по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите за 2017 г. Изготвено е
предложение да не се налага санкция на "Ракита-Р "ЕООД, във връзка с резултати от
контролния мониторинг на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие
с.Лесидрен.
През отчетния период са проверени 13 бр.обекти с издадени разрешителни за
заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Експерти от направлението са
участвали в една ДПК за изграждане на водопровод в с.Крета, общ.Гулянци.
Акцент в контролната дейност по компонент води през периода са направените 4
бр. проверки, на обекти подлежащи на контролен мониторинг.

Химикали
За отчетния период са извършени общо 8 бр. проверки, от които 2 бр. планови ОХВ,
3бр. КПКД, 2 бр. извънредни и 1бр. планова проверка на обект с нисък рисков
потенциал . Дадени са общо 2 бр. предписания, касаещи изискване на актуални ИЛБ и
представяне на документи за СУМБ. Проведения извънреден контрол в 2 бр. обекти са
за последващ контрол на дадени предписания и съставяне и връчване на АУАН и
връчване на Заповед за ПАМ . За отчетния период са съставени и връчени 2бр. АУАН за
нарушение на чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси. Връчена е Заповед за прилагане на принудителна административна
мярка за спиране на производство на химичното вещество, поради неизвършване на
регистрация съгласно Регламент 1907/2006. За отчетния период няма констатирани
случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.
Управление на отпадъците
През месец юни са извършени 34 индивидуални проверки по спазване изискванията
на Закона за управление на отпадъците, от които 32 планови и 2 извънредни. За
констатирани несъответствия са дадени 13 предписания.
Взето е участие в 2 бр. комплексни проверки (една планова и една извънредна) по
повече от един компонент или фактор на околната среда и 2 бр. планови комплексни
проверки на обекти с издадено КР. Дадени са 2 бр.предписания.
През отчетния период са съставени 3 АУАН по Закона за управление на отпадъците,
на физически лица, за неизпълнение на предписания.
Участие е в междуведомствена комисия за окончателно завършване на биологичната
рекултивация на общинско депо Кнежа.
Взето участие в 3 бр. Държавни приемателни комисии за строежи.
Издадени са 6 бр. документи по чл. 35 от ЗУО (1 бр. разрешение и 5 бр.
регистрационни документи за дейности с отпадъци. Извършена е класификация на 26
отпадъка на 10 фирми-генератори. Проверени и въведени в Excel формат са 815
идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 15 бр.
отчетни книги по отпадъците.
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Почви
През изтеклия месец са извършени 2 индивидуални планови проверки на 2
централизирани склада за съхранение на негодни ПРЗ. Дадено 1 предписание за
обезопасяване на склада. Предстои последващ контрол по изпълнение на предписанието.
Взето е участие в:
- 2 планови проверки (КПКЗ) на обекти с издадени комплексни разрешителни (КР).
При една от проверките е дадено предписание за привеждане в съответствие с
изискванията на условие от КР във връзка с прекратяване на дейността.
- 2 планови проверки на обекти с издадени решения за преценяване на
необходимостта от ОВОС. Констатирано е, че реализацията на инвестиционните
предложения не е започнала.;
- 1 извънредна комплексни проверки (КПКД) по 1 сигнал.
Взето е участие в 1 заседание на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ в ОД
Земеделие - Ловеч и в 1 комисия за рекултивация на нарушен терен за определяне на
границите и размера на терена, подлежащ на рекултивация.
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 7.2. от ПРСР са постъпили над 16 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14-дневния срок..
Проведени са процедури по 17 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и
други.
За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 106 бр. уведомления за
ИП/П/П, 10 бр. искания за преценяване необходимостта от ОВОС, 1 доклад за ОСВ.
Издадени са 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на ЗООС (в т.ч. 6 – ОВОС, 1 – ЕО, 6 – не подлежи). По 76 уведомления е
преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.
По процедурите са получени общо 17 бр. становища (7 от БДДР, 10 от РЗИ).
Продължават процедурите по задължителна ЕО на ОУП на общините: Луковит,
Червен бряг и Плевен. Изискана е допълнителна информация по 2 уведомления за планпрограма (съвместяване на процедурата по ЕО с тази по ЗБР), 1 уведомление е пратено за
консултации с БДДР.
Направени са 12 планови проверки по Плана за контролната дейност през 2018 г.
Биологично разнообразие и НЕМ
Извършена е извънредна проверка на гора в земл. на с. Върбица, предложена за
обявяване за защитена територия. Ще бъде представено становище в Дирекция „НСЗП“
за обявяване на гората за защитена местност.
Извършена е извънредна проверка - последващ контрол на предписания за
поставяне на обозначителни табели в Природна забележителност "Деветашка пещера" от
Община Ловеч. Предписанията са изпълнени.
Във връзка с установеното през м. май разораване и засаждане с царевица на имоти
в защитена местност „Чолашки орман“, с. Ореховица са издадени две ПАМ с
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предписания до собствениците на имотите за предотвратяване ползването на тези площи
като нива.
Извършена е извънредна проверка на имот в землището на с. Обнова, община
Левски, (собственост на Община Пордим - гр. Пордим), попадащ в защитена зона
BG0002096 "Обнова", във връзка с ПАМ - Заповед № РД-0186/12.04.2017 г. на директора
на РИОСВ - Плевен да се възстанови пасището, което е разорано. Предписанието не е
изпълнено. Ще бъдат предприети действия за налагане на санкция.
Извършена е 1 бр. планова проверка на екземпляр от защитено вековно дърво от
вида Летен дъб, м. ”Сухото езеро”, с. Беглеж. Дървото е изсъхнало и ще бъде предложено
за заличаване.
Извършени са 4 бр. извънредни проверки в землището на с. Глава, общ. Ч. бряг, на
екземпляри от защитени вековни дървета - на 3 екз. от вида Черна топола, м. ”Острова”; 2
екз. от вида Бяла топола, м. ”Острова”; 1 екз. от вида Черна топола, м. ”Ангеловото”; 1
екз. от вида Бяла топола, м. ”Брода”. Три от дърветата са в лошо състояние, а останалите
4 екз. ще бъдат предложени за заличаване, тъй като едното е отсечено от неизвестен
извършител, а останалите са изсъхнали.
Извършени са 3 бр. извънредни проверки за изпращане на защитени видове от
Приложение №3 на ЗБР - екземпляри от видовете Черен бързолет, гр. Плевен, Бял
щъркел, с. Милковица, Голям ястреб, ЗМ „Кайлъка“, гр. Плевен, в клиника „Добро
хрумване“, София.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки за изпращане на защитени видове от
Приложение №3 на ЗБР - екземпляри от видовете Домашна кукумявка и Черношипа
ветрушка (Керкенез), гр. Плевен, в Спасителен център-Стара Загора
Извършена е 1 бр. извънредна проверка на общинска сграда в гр. Червен бряг, която
се санира и върху покрива на която има обитаемо щъркелово гнездо. Установи се, че се
спазват изискванията на писмо на МОСВ с вх. №3219/2018г. на РИОСВ-Плевен за
недопускане обезпокояването на щъркелите през размножителния период.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки по сигнал с вх. №ОИК-3-61/2018 г. за
предлагане за продажба в интернет на екземпляр от защитен вид Обикновена блатна
костенурка, включен в Приложение №3 на ЗБР. На нарушителя е съставен АУАН, а
екземплярът е пуснат на свобода в р. Тученица, з-ще гр. Плевен.
Извършени са 2 бр. планови и 1 бр. извънредна проверки на пунктове за събиране и
изкупуване на охлюви в с. Беглеж и с. Брестовец, обл. Плевен и в гр. Луковит.
Нарушения не са установени.
Извършени са 3 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Пордим,
гр. Левски, с. Стежерово. Нарушения не са установени.
Извършени са 2 бр. извънредни проверки на билкозаготвителни пунктове в гр.
Луковит. В единия от тях е установен цвят липа, за който няма издадено позволително за
ползване и не е вписан в книгата за изкупените, реализираните и наличните количества
билки. За нарушението е съставен АУАН.

Комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда
През месец юни са проведени 6 комплексни проверки по повече от един компонент
или фактор на околната среда, от които 3 проверки са планови и 3 са извънпланови:
1. Мебели Тодоров ООД.
2. Софарма АД, завод с. Врабево
3. Практикер Ритейл ЕООД
4. Тоникс 96 ООД, извънредна проверка по сигнал ОИК-3-63/2018;
5. Печашки ЕООД – извънпланова проверка по сигнал. Дадени са 3
предписания, които са изпълнен.
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6. КЛМ -ЕКО ЕООД - извънредна във връзка със замърсен пътен участък в
следствие на аварирал автомобил. Дадено е предписание за изпълнение.
Предстои последващ контрол.

Наказателни постановления
За констатирани административни нарушения са съставени 10 бр. АУАН,
съответно 3 бр. на физическо лице и 7 бр. на юридическо лице.
Издадени са общо 6 бр. наказателни постановления, от които 4 бр. на физическо
лице по ЗУО, 1бр. на физическо лице по ЗБР, 1бр. на физическо лице по ЗБР.
Влезли в сила 3 бр. наказателни постановления по ЗУО.
Обжалвани наказателни постановления – 1бр. по ЗУО.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Съставени са следните АУАН:
АУАН № 018/08.06.2018г. на Стефан Христов Спасов 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;
АУАН №019/11.06.2018г. на Община Тетевен, Не е провела собствен мониторинг
на отпадъчни води за 2017г. – с.Глогово. Нарушение на чл.174, ал.1, т.2 във вр.
174, ал.5 от ЗВ;
АУАН №020/11.06.2018г. на Община Тетевен, не е провела собствен мониторинг
на отпадъчни води за 2017г. – с.Гложене. Нарушение на чл.174, ал.1, т.2 във вр.
174, ал.5 от ЗВ;
АУАН №021/14.06.2018г. на Юлиян Маринов Величков, не е вписал в книга за
изкупените, реализираните и наличните количества билки, наличните в
билкозаготвителния пункт, цвят липа, нарушение на чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР;
АУАН №022/18.06.2018г. на „Милениум-13“ ЕООД, На основание чл.120 от ЗУО в
КП, да уведоми писменно РИОСВ-Плевен за предприемането 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;
АУАН №023/18.06.2018г. на Удрен Христов Иванов, 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;
АУАН №024/18.06.2018г. на „АВИС“ ЕООД, не е изпълнило предписание, да
представи в РИОСВ-Плевен, документи за начислени и платени продуктови такси.
Нарушение на чл.120 във вр. чл.156, ал.1 от ЗУО;
АУАН №025/22.06.2018г. на „Дими Метал“ ООД, 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;
АУАН №026/22.06.2018г. на „СПА ХОТЕЛ ПЛАНИНАТА“ ЕООД, не е
представило доклад по чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ за изпълнение на условията в
издаденото разрешително за заустване за предходната 2017г. в законоустановения
срок. Нарушение на чл.48, ал.1, т.12 от ЗВ;
АУАН №027/28.06.2018г. на ЕТ „СУМАТОХА-Димитър Лаков“, не е представило
в срок в РИОСВ-Плевен документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията
за предварителна регистрация на химичното вещество калциев хидроксид.
Нарушение на чл.35, ал.1, т.2 във вр. чл.26, ал.8 от ЗЗВВХВС;

Издадени са следните наказателни постановления:
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НП № 011/11.06.2018г. на Ф.Л. за нарушение на чл.38, ал.1, т.7 от ЗБР - предлага
за продажба препариран екземпляр от вида, Обикновен мишелов, който е приложение
към чл.37 от ЗБР, защитен животински вид. Размерът на наказанието е 100 лв.

НП № 012/19.06.2018г. на Георг Леонидов Спартански, за нарушение на чл.151,
ал.2, т.6 от ЗУО - в качеството си на кмет на кмет на Община Плевен, не е предприел
мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места. Размерът на
наказанието е 7000 лв.

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
прахв атмосферния въздух в периода от 01.01.16г.-31.12.17г.. Размерът на наказанието е
500 лв.

НП № 014/20.06.2018г. на Ф.Л., за нарушение на чл.133, ал.3, т.3 от ЗУО съхранява 6 бр. ИУМПС, без издаден документ по чл.35 от ЗУО. Размерът на наказанието
е 1400 лв.

НП № 015/27.06.2018г. на Георги Георгиев, за нарушение на чл.151, ал.2, т.6 от
ЗУО, като кмет на с.Рибен не е предотвартил изхвърлянето на отпадъци на неразрешени
за това места и е допуснал образуване на нерегламентирани локални сметища от битови и
строителни отпадъци. Размерът на наказанието е 3000 лв.

НП № 017/20.06.2018г. на Ф.Л., 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 докуент по чл.35 от ЗУО. Размерът на наказанието е 1400 лв.
Намалени са 2 бр. текущи санкции по чл.69 от ЗООС, за замърсяване на
атмосферния въздух, съответно от 362.00 лв. на 175.00 лв. и от 82.00 лв. на 19.00 лв.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда,
бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:
Околната среда
В рамките на осъществения контрол са дадени 13 предписания по ЗУО за
привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 9
при планови проверки и 4 при извънредни.

Бизнеса
- За периода са издадени 6 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС.
- По мярка 6.1. и 7.2. от ПРСР са постъпили над 16 уведомления за инвестиционни
предложения, планове и програми, които са приключени преди края на 14дневния срок..
- Проведени са процедури по 17 уведомления на общини, във връзка с ремонт и
реконструкция на инфраструктура, въвеждане на мерки за енергийна ефективност
и други.
- Изготвени са общо 13 бр. писма с указания за провеждане на процедури по глава
шеста на. По 76 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
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сигнали на „зелен телефон“ и електронна поща, доклади от извършени
комплексни проверки, информация за нивата на ФПЧ10 през предходния месец, 2
прессъобщения и др.
Извършен е последващ контрол на предписания за поставяне от Община Ловеч на
обозначителни табели в Природна забележителност "Деветашка пещера", за
информиране на посетителите за забранените действия в пещерата, с цел опазване
на зимуващите и размножителните колонии от прилепи в нея. Предписанията са
изпълнени

Приложение – таблична част.
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