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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 2016 г. по Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 34 бр. проверки: 

 

- Извършени са проверки за спазване 

на режими, определени със ЗЗТ и заповедите за 

ЗМ „Острова“ 

ЗМ „Малък Борил“ 

Резерват „Китка“ Резерват „Милка“ 

ЗМ „Малък Борил“ 
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обявяване на резервати „Китка“ и „Милка“; поддържан резерват „Персински блата“; защитени 

местности: „Персин“, земл. гр. Белене, „Петко бунар“, земл. Голец, „Бялка“, з-ще с. Голец, 

„Десеткар“, с.Черни Вит, „Киселец“, земл. с. Кулина вода, „Вятърница“, земл. с. Комарево;  

 

природни забележителности: „Скален мост 

„Седларката“, землище с. Ракита, „Пещера 

Лястовица“, земл. с. Гложене, „Находище 

на терциерни /тортонски/ вкаменелости“, 

земл. с. Търнене, „Куклите“, земл. с. 

Реселец; „Срупаница“, земл. гр. Луковит;  

 

ПЗ „Карстов извор Златна Панега“,  земл. с. Зл. 

Панега, „Китката“, земл. с. Радювене, 

„Лещака“, земл. с. Горно Павлекене, „Сопот“, 

земл. с. Брестово, „Черковно бранище“, земл. 

с. Брестово, „Остров Малък Борил“, земл. с. 

Байкал, „Усойната“, земл. с. Борима, 

„Микренска усойна“, земл. с. Старо село, 

„Драгойчев камък“, земл. гр. Троян. По време на проверките не е констатирано извършване на 

нарушения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЗМ „Усойната“ 

ЗМ „Усойна“ 

ЗМ „Десеткар“ 

ЗМ „Бялка“ 

ЗМ „Бялка“ 
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- Извършена е 

проверка на защитена 

местност „Коридорите“, с. 

Биволаре за изпълнение на 

предписание, дадено на 

Община Д. Митрополия, 

за премахване на залесени 

фиданки от нехарактерни 

за района видове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предписанието е изпълнено - 

фиданките от нехарактерни за 

района видове са премахнати, 

а теренът е залесен с 

характерните за района черна 

топола, полски ясен и летен 

дъб. 

 

 

 

 

 

 

 

- Изготвени са 6 писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ в защитени територии – 

заснемане на филми в ПЗ „Пещера Проходна“ и ПЗ „Чернелка“; поставяне на електропастир на 

клетката на мечките в зоопарк Кайлъка (находящ се в ЗМ „Кайлъка“); почистване на дървета и 

храсти, които са сухи и опасни за посетителите на ЗМ „Кайлъка“ и ПЗ „Чернелка“. Изготвено е 

и 1 писмо за несъгласуване на заснемане на филм в ПЗ „Пещера Проходна“ по §7 от ЗЗТ, 

поради предвидени дейности в нарушение на режима, определен със заповедта за обявяване на 

защитената територия. По реда на Наредбата за оценка за съвместимост не са съгласувани 3 

Горскостопански програми, предвиждащи сечи в защитена местност „Бялка“, землище с. Голец, 

в нарушение на режима, определен със заповедта за обявяване на защитената територия. 

- Извършена е извънредна проверка по сигнал за пожар в защитена местност 

„Тараклъка“. Установено е, че в следствие на низов пожар са засегнати около 10 дка от 

защитената територия. Пожарът е обхванал част от издънкова гора в защитената територия и 

няма поражения върху вековни дървета. Пожарът е изгасен благодарение на бързата реакция на 

местните жители и служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Нарушител не е 

установен. 

Изготвени са 3 бр. проектозаповеди за актуализиране на площи на защитени територии- 

защитени местности „Студенец“, „Гарваница“ и „Чолашки орман“. 

Информацията за защитените територии в Плевенска и Ловешка област е достъпна на 

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

 

ЗМ „Коридорите“ 

ЗМ „Коридорите“ 

http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc
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2. Биоразнообразие 

 

По Закона за биологичното разнообразие:  
 

През 2016 г. са извършени 33 проверки на защитени видове от приложение № 3 на ЗБР. 

По-голяма част от проверките (18 бр.) е свързана с оказване 

на помощ на птици, намерени в безпомощно състояние – 

екземпляри от видовете Белоглав лешояд, Бухал, Голям 

гмурец, Обикновен мишелов, Белоопашат мишелов, Бял 

щъркел, 

Черношипа 

ветрушка 

(Керкенез), 

Домашна 

кукумявка.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга част от проверките са извършени на пазара в гр. Ловеч, в Направление „Природа“ 

към Регионален исторически музей – гр. Плевен, по време на Средно зимното преброяване на 

водолюбивите птици. По сигнали са извършени проверки за: умишлено убит кълвач от пчелар; 

отглеждане на екземпляри от защитени видове - червеногуша гъска, малка белочела гъска и бял 

ангъч, в с. Сопот, общ. Угърчин (съставен е 1 бр. АУАН за непредставени документи за 

произход на екземплярите от вида малка белочела гъска); излагане на публично място или 

предлагане за продажба на препарирани екземпляри от защитени видове - белоопашат 

мишелов, дива котка, карета, червеногърба сврачка, голяма бяла чапла и обикновен мишелов 

(съставени са 2 бр. АУАН и е изготвена 1 бр. покана за АУАН); нанесени щети от мечка върху 

овощна градина в землището на гр. Априлци (направено е предложение за обезщетяване на 

собственика на овощната градина). Една от проверките е във връзка със спазване на условията 

в Разрешително № 687/2016 г. на МОСВ за разрушаване и повдигане на гнезда на Бял щъркел 

върху ел. стълбове в с. Ореховица. Извършена е проверка по заповед на министъра на околната 

среда и водите за събиране на генетичен материал от есенно ботурче (вид циклама) от екип на 

ИБЕИ-БАН, София и Дружество за цикламите, гр. Кембърли, Англия, в района на изворите на 

р. Златна Панега. Извършена е и една проверка на находища на защитени растителни видове - 

Обикновена пчелица (Ophrys apifera) и Ледебуров миск (Jurinea ledebourii) в м. Мъртвата 

долина, гр. Плевен. 

Направени са 12 проверки на видове по CITES (по чл. 90 от ЗБР): на екземпляри от вида 

Боа-удушвач-червеноопашата; за продажба на видове по CITES в 4 зоомагазини в гр. Плевен, 

гр. Ловеч и гр. Троян; на 19 екземпляра от вида Сив папагал-Жако в Зоологическа градина-

Голям гмурец 

Голям гмурец 

Домашна кукумявка 

Белоглав лешояд 
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Ловеч; на размножени екземпляри от видовете Сив папагал-Жако и Австралийски кралски 

папагал и др. Издадени са 30 бр. регистрационни карти на видове по CITES. 

 

 

 

 

Направени са 5 проверки на 

зоопаркове в гр. Кнежа и гр. Ловеч и 

гр. Плевен. По време на проверките 

не е констатирано извършване на 

нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направени са 22 проверки на защитени 

вековни дървета от видовете Летен дъб (в 

землищата на с. Търнене, гр. Угърчин, гр. 

Плевен, с. Староселци, гр. Червен бряг), Бяла 

черница (в землищата на гр. Тръстеник, гр. 

Плевен, с. Горни Дъбник), Бряст (в земл. гр. 

Плевен), Бук (в земл. с. Бели Осъм).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологическа градина  Ловеч 

Бук (в земл.  

с. Бели Осъм)  
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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 защитено дърво от вида Летен дъб, находящо се на алея в центъра на гр. Плевен (в 

близост до строеж), е установено, че е извършено кастрене на клони, премахната е 

обозначителната табела на дървото, а около ствола има отпадъци и ел. табло. Дадени са 

предписания за почистване на отпадъците, замазване на отрезите с блажна боя, поставяне на 

обозначителна табела за защитено дърво и предоставяне в РИОСВ - Плевен на информация 

(документация) кога и от кого е извършено кастренето и изрязването на клони от защитеното 

дърво. Предписанията са изпълнени, но не е установена датата и извършителят на кастренето 

на клони. Издадена е заповед за налагане на принудителна административна мярка (с 

предписание) за защитено вековно дърво от вида Бяла черница в гр. Плевен, с цел 

предотвратяване унищожаването или увреждането му от пожар, поради наличие на дъски, 

гуми, стиропор и др. лесно запалими материали около него. При последваща проверка е 

установено, че предписанието е изпълнено. 

При проверка на няколко защитени дървета е констатирано, че те са или в много лошо 

здравословно състояние, или отсъстват от терена (без да може да се установи дата и 

извършител на сечта), поради което е направено предложение до МОСВ за тяхното заличаване 

от регистъра на защитените дървета. 

 

Направени са 9 проверки на пунктове за изкупуване на охлюви. По време на проверките 

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), 

включително: 

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 
 
През 2016 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2748 бр. уведомления за планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения. За част от постъпилите уведомления не е провеждана 

процедура, тъй като е установено, че не се отнасят за планове, програми и инвестиционни 

предложения.  

http://www.riew-pleven.org/natura.html
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През отчетния период са постъпили 1238 бр. уведомления за планове и програми, 

свързани със сеч 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 Троян, ТП ДГС Борима, ТП ДГС 

Рибарица, ТП ДЛС Априлци, Общини Плевен, Д. Митрополия, Левски, Летница. 

Издадени са 370 бр. решения по чл. 18, чл. 20, чл. 28 и §2 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), от които 337 бр. по чл. 18, 1 бр. по чл. 20, 1 бр. по чл. 28 и 31 бр. за прекратяване на 

процедура по §2.  

През 2016 г. са издадени 11 Решения по АПК, от които 9 за прекратяване на процедурата 

по ОС по искане на възложителя и 2 бр. за поправка на Решения по ОС. 

Издадени са 2075 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 направени 91 бр. преценки по чл. 37 

и чл. 40 от същата наредба. 

През 2016 г. са направени 7996 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони. 

 

През 2016 г. са направени 13 проверки на защитени зони:  

- контрол върху изпълнението на условията в заповедите за обявяване на защитени зони 

„Пещера Лястовицата” BG0000269, „Седларката” BG0000591 и „Микре“ BG0002088 

(нарушения не са констатирани); 

- контрол върху изпълнението на условия от Решения по ОС за съгласуване на 

Горскостопански планове на горски стопанства (нарушения не са констатирани); 

- във връзка с представен за съгласуване Проект „Екопътека в местността „Марата“, с. 

Крушуна (не са констатирани несъответствия между представената документация и 

установеното на терена); 

- по сигнал за сечи в м. Дрян (землище с. Буковлък), попадащи в защитена зона „Река 

Вит” BG0000181; констатирано е, че част от сечите са съгласувани с Решение по ОС на РИОСВ 

- Плевен, а за незаконните такива има съставени актове за установяване на административно 

нарушение от Община Плевен; 

- по сигнал за сечи в землището на с. Петревене, попадащи в защитени зони „Карлуково” 

BG0001014 и „Карлуковски карст” BG0000332; Установена е гола сеч в поземлени имоти, 

представляващи природно местообитание 91H0*Панонски гори с Quercus pubescens, предмет на 

опазване в защитена зона „Карлуково” BG00001014. Поради установеното повреждане на 

местообитание 91H0*Панонски гори с Quercus pubescens е уведомена Районна прокуратура 

Луковит; 

- по сигнал за строителство в имоти в землището на гр. Луковит, попадащи в защитени 

зони „Карлуково” BG0001014 и „Карлуковски карст” BG0000332. Установено е, че има 

изградени три сгради. Извършеното строителство не е съгласувано от РИОСВ - Плевен по реда 

на Наредбата по ОС. Уведомен е Регионален отдел на „Национален строителен контрол“ – 

Ловеч при РДНСК „Северозападен район“ за незаконно строителство, който е препратил 

сигнала по компетентност на Община Луковит; 

- във връзка с писмо от МОСВ за разораване на имоти с НТП „пасище“, попадащи в 

защитени зони „Персина” BG0000396, „Никополско плато” BG0000247 и „Никополско плато” 

BG0002074. От извършената проверка е установено, че се обработват части от изброените в 

писмото имоти, които са присъединени към съседни обработваеми блокове на земеделски 

стопани. Разораните имоти са собственост на Община Никопол, на която е наложена 

принудителна административна мярка за възстановяване ползването на посочените имоти по 

начин на трайно ползване – „пасище“ и „пасище, мера“. 

 

По Закона за защита на животите са извършени четири извънредни проверки. 

Проверките са преди всичко по сигнали за отглеждане на диви животни, които са дивеч по 

смисъла на Закона за лова и опазване на дивеча. Когато екземплярите нямат документи за 

произход и не могат да бъдат регистрирани в РИОСВ, се препращат по компетентност на РДГ-
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Ловеч. По един от сигналите е извършена проверка за намерена маймуна от вида Зелена морска 

котка на територията на Зоологическа градина - Ловеч. Собственикът на маймуната не е 

установен, а тя е оставена в зоопарка за отглеждане. 

През 2016 г. са издадени 32 регистрационни карти за диви животни – малка белочела 

гъска, бял ангъч, черен лебед, сърна, ръждивоврато кенгуру, сърна, тетрев, сатир-трагопан. 

 

По Закона за лечебните растения през 2016 год. в РИОСВ – Плевен са направени общо 

18 проверки: на билкозаготвителни пунктове; за издадени позволителни за ползване на леч. 

растения от ТП ДГС-Лесидрен и ТП ДГС-Ловеч; за събиране на генетичен материал от есенно 

ботурче по зап. № РД-111/01.03.2016 на МОСВ от екип от ИБЕИ-БАН, София и Дружество за 

цикламите, гр. Кембърли, Англия. Съставени са 2 бр. АУАН – за необявен в РИОСВ – Плевен 

билкозаготвителен пункт и за изкупуване на цвят лечебна иглика (лечебно растение под 

специален режим на опазване и ползване) от физическо лице, на което не са разпределени 

количества от тази билка със заповед на Директора на РИОСВ – Плевен. 

Регистрирани са 9 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки.  

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

стопанства и Общините от Ловешка област, разпредели количествата от цвят лечебна иглика, 

които могат да се събират през 2016 г. в област Ловеч, съгласно заповед на министъра на 

околната среда и водите (Държавен вестник №14/2016 г.). Разпределението се извърши 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 

съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.  

В края на 2016 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 148 бр. 

билкозаготвителни пунктове (БЗП), складове за билки и хладилни бази - 72 бр. (от които 1 

хладилник и 1 склад) - в обл. Плевен и 76 бр. (от които 4 хладилни бази и 2 склада) - в обл. 

Ловеч. През 2016 г. е прекратена дейността на 3 бр. БЗП (2 бр. в област Плевен и 1 бр. в област 

Ловеч) и на една хладилна база (в област Ловеч). През 2016 г. е обявена дейността на 7 бр. БЗП 

(6 бр. в област Плевен и 1 бр. в област Ловеч). 

 

Съгласно представените Справки за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки за 2016 год. в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази 

през 2016 г. са изкупени следните количества билки: 

 

Билка количества 

(кг) 

корен сухо тегло 

глухарче 205 

гръмотрън 3580 

дилянка 39 

коприва 13353 

оман бял 50 

оман черен  1900 

репей 95 

сладък корен 10300 

кора сухо тегло 

бреза 1716 

върба 1113 

дъб 300 

липа 15036 

цвят сухо тегло 
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Билка количества 

(кг) 
бял равнец 2732 

глог 11616 

иглика 317 

липа 58658 

магарешки трън 25 

орехче ливадно 64 

черен бъз 8780 

плод  

боровинка червена 

свежо тегло 200 

бъз черен сухо тегло 630 

бъзак сухо тегло 15 

глог сухо тегло 5865 

кестен к. сухо тегло 9919 

трънка свежо тегло 200 

шипка сухо тегло 101617 

лист  

бръшлян сухо тегло 9082 

живовлек сухо тегло 140 

коприва сухо тегло 3699 

левурда свежо тегло 75987 

липа сухо тегло 48473 

лопен сухо тегло 302 

малина сухо тегло 1200 

подбел сухо тегло 1346 

смрадлика сухо тегло 1072 

ягода сухо тегло 570 

стрък сухо тегло 

бабини зъби 4249 

блатен тъжник 11976 

боровинка черна 1900 

дяволска уста 1334 

златна пръчка 15784 

кантарион жълт  757 

коприва 3544 

маточина 518 

мащерка 3548 

мента 410 

овч. торбичка 100 

пелин 9820 

равнец бял  2264 

риган 893 

сапунче 1770 

синя жлъчка 50 

слез 397 

хвощ полски  6383 

семе сухо тегло 

шипка 30185 

коприва 515 

пъпки сухо тегло 

борови връхчета 70 
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По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч, площта на горските територии в 

области Плевен и Ловеч е 211 602 ха, от които държавните горски територии са 94707 ха, а 

преобладаващата част са собственост на физически и юридически лица, вкл. на общини, 

религиозни организации и др. От общата площ за района на РДГ-Ловеч 9% са иглолистни гори, 

38% широколистни високостъблени, 30% издънкови за превръщане, 23% - нискостъблени гори. 

Средната възраст на горите е 55 г., а средният запас на 1 ха е 145 м
3
. 

През 2016 г. в териториалния обхват на РДГ Ловеч е извършено залесяване на 1616 дка, 

всичките в ДГТ. Преобладаваща част са тополовите култури – 1492 дка. Останалите площи са 

залесени с цер, бяла акация, планински ясен и обикновен бук. 

Осъщественото ползване на дървесина от всички видове собственост за 2016 год. възлиза 

на 302618 м
3
 лежаща маса, от които 198539 м

3
 от възобновителни сечи и 104079 м

3
 от отгледни 

сечи. Ползването в държавните горски територии е в размер на 164362 м
3
 лежаща маса, в 

горите собственост на частни физически лица - 73 607 м
3
, в общинските гори - 47 829 м

3
, а в 

горите религиозна собственост - 4 868 м
3
. 

За района на РДГ Ловеч в различните видове собственост през 2016 г. са проведени 

санитарни и принудителни сечи върху 4597 дка. Най-много са провежданите сечи в иглолистни 

насаждения, увредени от абиотични фактори – снеголом/снеговал, ветролом/ветровал, както и 

от пожари. 

През 2016 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали общо 30 горски пожари, които 

са засегнали 4159 дка. Като основни причини за пожарите са посочени опожаряване на 

стърнища и пасища. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2016 г. от ловните видове на 

територията на области Плевен и Ловеч са ползвани благороден елен – 54 екземпляра, елен 

лопатар – 40, сърна – 210, дива свиня – 3757, заек – 86, фазан – 8229, яребица – 305, вълк – 2, 

чакал – 3674, лисица – 1939, бялка – 156, язовец – 59, черен пор – 5, скитащи кучета – 511, 

скитащи котки – 16, сврака – 712, сива врана – 22, пъдпъдък – 39027, зимно бърне – 93, гугутка 

– 62, зеленоглава патица – 8769, голяма белочела гъска – 413, бекас – 47, гургулица – 15211, 

гривяк – 3337. 

 

По Закона за генетично модифицираните организми са направени четири проверки на 

Институт по планинско животновъдство и земеделие (лаборатория по микроразмножаване) – 

гр. Троян, Опитно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа, Опитно поле на „Юрофинс 

Агросайънс Сървисес“ - ЕООД, гр. Летница, База на компания „Анадиаг България“ - ЕООД, 

София - гр. Плевен. Във взетите растителни проби не е открита генетично модифицирана ДНК. 

 


