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ОТЧЕТ   

 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ Плевен 

през м. МАЙ 2021 г. 

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

от осъществената контролна дейност 

 

Засилен превантивен контрол: 

- През м. май са постановени 13 бр. Решения – 12 бр. по чл. 18 и 1 бр. по чл. 20 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. май са издадени 128 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. май в РИОСВ - Плевен са постъпили 76 бр. уведомления за Горскостопански 

програми и План извлечения. 

 

Tекущ контрол:  

Извършени са 9 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- Бял щъркел (4 бр.) от с. Долни Луковит, общ. Искър; с. Дъбован, общ. Гулянци; с. 

Вълчитрън (2 екз.), общ. Пордим; Домашна кукумявка от гр. Плевен; Голям 

синигер (2 екз.) от гр. Плевен. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара 

Загора, за лечение и отглеждане. 

- Шипоопашата костенурка от гр. Плевен, изпратена чрез Спасителен център-Стара 

Загора в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, 

Фондация "Геа Челониа", с. Баня 

- През май експертите на РИОСВ – Плевен са извършили 78 проверки на 78 обекта в 

т. ч. 54 планови проверки и 24 извънредни проверки. Съставени са 11 предписания 

 

Последващ контрол:  

 Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия – Природен парк 

„Персина“, във връзка с последващ контрол по зап. №РД 0227/03.07.2020 г. на 

директора на РИОСВ – Плевен за преустановяване разораването на ПИ 51723.89.1, гр. 

Никопол, от Община Никопол. Предписанието не е изпълнено; ще бъдат предприети 

необходимите действия. 

 Извършена е 1 бр. извънредна проверка - последващ контрол по зап. №РД 

0232/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Плевен за преустановяване разораването 

на ПИ№03366.2.81 и ПИ№03366.2.84, гр. Белене (попадащи в защитена зона 

BG0000396 “Персина”) от ДП "Фонд Затворно Дело"; предписанието не е изпълнено; 

ще бъдат предприети необходимите действия. 

 

АУАН и наказателни постановления месец май 2021г. 

Съставен е 1 бр. АУАН. Влязло в сила едно наказателно постановление. През месеца няма 

издадени наказателни постановления. 

По наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС: 
 

 Издадено е едно наказателно постановление  с размер на месечната текуща 

санкция е 5472,00 лева; 

 Предложението за налагане на санкция. 
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Засилен превантивен контрол: 

- Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 решение за 

преценяване необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване на процедури по ОВОС 

и ЕО. 

- Изготвени са общо 5 бр. писма с указания за провеждане на процедури по Глава 

шеста на ЗООС. През периода са постъпили 105 уведомления за инвестиционни 

предложения, от тях за 78 бр. е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.   

- Проведени консултации, изготвени информации, справки и др. 

 

Tекущ контрол:  

Направени са 12 планови проверки, от които 6 бр. по документи. Не са давани 

предписания, няма съставени АУАН. Взето е участие в една ДПК. 

 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 

и обществеността от осъществената контролна дейност и акценти от извършената 

месечна контролна и административно наказателна дейност: 

 

Атмосферен въздух и вредни физични фактори  

През месец  май 2021 г. експертите от направление „ОЧАВ и ВФФ” са 

извършили/участвали в общо 8 бр. проверки (6 бр. по компонент „въздух”, 2 бр. проверки 

по фактор „изменение на климата“) в  7 бр. обекти. Съставени са 8 бр. протоколи, в т.ч. 5 

бр. протоколи от индивидуални проверки, 2  бр. протоколи от проверки в рамките на 

КПКД, 1 бр. проверки на обекти с КР. От извършените 8 бр. проверки, 5 бр. са планови и 

3 бр. са извънредни, в т.число 1 проверка за утвърждаване местоположението на точка за 

вземане на проби, 2 проверки по писмо на ИАОС в обекти с РЕПГ (индивидуални, по 

ЗОИК). 

През отчетния период не са издадени предписания. 

Проведено е 1 (едно) планово контролно измерване на емисиите от технологичен 

източник – инсталация за производство на пелети от масивна дървесина, стопанисвано от 

„ИВИ-2008“ ЕООД. 

Проверени са 3 бр. доклади за проведени СПИ на емисии на замърсители от 11 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: 

  - 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. 

Изготвени са вътрешни становища по компонент „въздух” и фактор „шум” по: 

-  6 бр. преписки по процедури за ОВОС, ЕО и КР; 

-  5 бр. ГДОС на оператори на КР. 

Акценти за месец май 2021г.: 

Проверки на обекти с неподвижни източници на емисии на ЛОС и прах, подлежащи на 

периодичен емисионен контрол. 

 

Води 

През м.май 2021 г. са извършени 12 бр. проверки, от които 5 бр. индивидуални проверки 

на обекти формиращи отпадъчни води, участие в 1 бр. комплексна проверка на 

инсталация с комплексно разрешително и участие в 2 бр. комплексни проверки по повече 
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от един компонент на околната среда, участие в проверка по поставено условие в решение 

по ОВОС – 1бр.  През отчетния период са направени в 3 бр. извънредни проверки, от 

които: 1 бр. по постъпил сигнал, 1бр. за отмяна на наложена санкция по чл. 69 от ЗООС и 

1бр. за намаляне на санкция по чл. 69 от ЗООС .  

При проверките няма дадени предписания за привеждане дейността на обектите в 

съответствие с приложимата нормативна уредба по околна среда. 

Експерти от направление „Опазване на водите „ са взели участие в 2 бр. 

Междуведомствени комисии по заповеди на Областния управител на Област Плевен и 

Кмета на Община Ловеч. 

През отчетния период е направено предложение за отмяна на текуща санкция по реда на 

ЗООС на „Клеърс“ ЕООД и намаляне на текуща санкция на ВиК ЕООД гр. Плевен. 

Изготвена информация по ЗДОИ – 2бр. 

Изготвяне на информация за ПУРБ 2016-2021г. 

Изготвени са 13 бр. вътрешни становища за преценяване необходимостта от ОВОС и за 

ГДОС на оператори на КР . 

В ГИСУВД регулярно се въвеждат протоколи от собствен и контролен мониторинг на 

отпадъчни води на обектите с издадени разрешителни за заустване и доклади по чл.48, 

ал.1, т.12 от Закона за водите, както и констативните протоколи от извършените проверки  

Акцент в контролната дейност през периода са: 

- Проверки на обекти източници на отпадъчни води заложени в Годишния план за 

контролната дейност на РИОСВ-Плевен за 2021 г. 

- Участие в междуведомствени комисии съгласно график 

КПКЗ 

През отчетния период  са осъществени 2  планови  проверки на оператори с КР. Всички 

постъпили годишни доклади по околна среда са прегледани. Потвърдени са докладите на 

операторите в информационната система.  

  

Химикали 

През май 2020 г. са извършени общо 8 бр. проверки по спазване на законодателството по 

химикали и контрола на риска от големи аварии (СЕВЕЗО) -  2 бр. планови КПКД, 4 бр. 

индивидуални, 1 бр. извънредна и 1бр. планова проверка СЕВЕЗО на обект с 

класификация нисък рисков потенциал. Проведената извънредна проверка е във връзка с 

отмяна на приложена принудителна административна мярка на резервоари с цел тяхното 

почистване и обследване за годност. За отчетния период е извършена и  извънредна 

проверка по сигнал, касаеща нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на 

гр. Ловеч, за което е дадено предписание да се изчистят съгласно изискванията на ЗООС. 

Извършен е последващ контрол на място, констатира се, че терена е почистен. 

За отчетния период са дадени общо 8бр. предписания по спазване на законодателството 

по химикали и контрола на риска от големи аварии, от които 5бр. за представяне на 

информация по Заповед РД 268/2018 г. на МОСВ, 2 бр. за предприемане на действия по 

спазване на изискванията на глава 6 и глава 7, раздел І на ЗООС  и 1бр. за спазване 

изискванията на пожарната безопасност в проведената проверка СЕВЕЗО. При 

проверките не се констатираха съществени нарушения. През периода са изготвени 

доклади от извършените проверки, както и становища по процедури по ОВОС, ЕО, КР и 

др. 

Няма констатирани случай на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на 

околната среда, както и няма съставени АУАН или приложен ПАМ.   

 

Управление на отпадъците 

 

През месец май са извършени 2 броя извънредни проверки и 1 брой планова проверка.  
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От извънредните проверки 1 бр. на Велде България АД, гр. Троян проверка по чл.119 и 

чл. 21, ал. 2 от Наредба 2 за класификация на отпадъците и 1 бр. последващ контрол на 

нерегламентирана площадка за дейности по съхраняване на отпадъци от черни и цветни 

метали и ИУЕЕО, с. Писарово, общ. Искър. Плановата проверка е на СИС ООД, гр. Троян 

проверка по чл. 119 от ЗУО и във връзка със сигнал ОИК-3-12/26.02.2021 г. 

Издадени са 2 бр. изменение и допълнение на разрешения по чл. 67 от ЗУО, 1 брой отказ 

по чл. 78 от ЗУО за третиране на отпадъци и 4 броя регистрационни документи по чл. 78 

от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци. Утвърдени са 44 броя работни листи 

за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2. 

Въведени в Excel формат са 126 идентификационни документи за транспорт на опасни 

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

 

Почви 

През м. май 2021 г. са извършени 9 планови проверки на складове за съхранение на 

негодни и излезли от употреба ПРЗ. Дадено е  1 предписание, срокът на което не е 

изтекъл. 

Взето е участие в 1 планова проверка по изпълнение на условия по компонент почви, 

поставени в Решение за преценяване необходимостта от ОВОС. 

Взето участие в 2 комисии: 

- 1 комисия по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи в ОД Земеделие 

- Ловеч (дистанционно); 

- 1 комисия за приемане на техническа рекултивация на общинско депо за ТБО в гр. 

Долна Митрополия. 

 Изготвен е отговор до община Априлци, касаещ определяне на член на постоянно 

действащата комисията по Наредба №3 от 27 януари 2021 г. за условията и реда за 

обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън 

обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните. 

Във връзка с онлайн заседание на 03.06.2021 г. на Междуведомствена работна група 

(МРГ) към МОСВ, в която участва и експерта по опазване на почвите в РИОСВ Плевен, е 

изготвена информация по проект „Пестициди“. 

Във връзка с превантивния контрол по компонент почви са изготвени общо 9 вътрешни 

становища по процедури по ОВОС, ЕО, КПКЗ (вкл. по ГДОС за 2020 г.), като 1 от 

становищата е и по компонент Земни недра. 

Поддържане на информацията от общините, касаеща месечно докладване за състоянието 

на складовете за негодни ПРЗ, включени в проекта по БШПС.  
 

ОВОС И ЕО 

Акцент в дейността на направлението през м.май беше процедирането в кратки срокове 

на инвестиционни предложения свързани с мерки за енергийна ефективност, 

реконструкция на общински сгради и пътища, изграждане на път „Плевен – Ловеч – 

Кърнаре“, обход на гр.Плевен, процедиране на общински планове и програми. 

През периода са постъпили 17 уведомления от общини за ИП относно ремонт на улици и 

общински сгради, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, планове и програми 

за управление на отпадъците, интегрирано развитие на общините, за развитие на туризма, 

за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и други. 

Продължават процедурите по преценяване необходимостта от ЕО на ПУО на общини 

Никопол и Левски, ПИРО на Ябланица, работи се по одобряване на окончателния ОУП на 

Община Тетевен и др.  

За периода в направление ЕО и ОВОС са постъпили общо 105 бр. уведомления за 

ИП/П/П/П, 5 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и ЕО, годишен доклад за 

прилагане на ОУП на гр.Априлци и др. 
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Издадени са 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 бр. решение за 

преценяване на необходимостта от ЕО  и 3 решения за прекратяване на процедури. 

Изготвени са 5 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на ЗООС. За 

78 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС.  По текущите процедури 

са получени 7 бр. становища, от които 3 бр. от БДДР, 4 бр. от РЗИ.  

Направени са 12 планови проверки, от които 6 бр. по документи. През периода не са 

давани предписания, няма съставени АУАН. Взето е участие в една ДПК. 

 

Превантивна дейност 

Биологично разнообразие и НЕМ 

Извършена е 1 бр. планова проверка на защитена територия, относно спазване на режима 

на забрани, определен със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването й - 

защитена местност „Чолашки орман“, землище на с. Ореховица, общ. Д. Митрополия. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитена територия – Природен парк 

„Персина“ във връзка с последващ контрол по зап. №РД 0227/03.07.2020 г. на директора 

на РИОСВ – Плевен за преустановяване разораването на ПИ 51723.89.1, гр. Никопол, от 

Община Никопол. Предписанието не е изпълнено; ще бъдат предприети необходимите 

действия. 

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на защитени зони във връзка с: 

- последващ контрол по зап. №РД 0232/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Плевен за 

преустановяване разораването на ПИ№03366.2.81 и ПИ№03366.2.84, гр. Белене, 

(попадащи в защитена зона BG0000396 “Персина”) от ДП "Фонд Затворно Дело"; 

предписанието не е изпълнено; ще бъдат предприети необходимите действия; 

- чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., 

с изм. и доп.), за подадено от физическо лице Уведомление с вх. №2622/16.04.2021 г. на 

РИОСВ - Плевен за ИП „Създаване на нива“ в ПИ №№ 1723.110.14, 51723.110.15, 

51723.110.16, 51723.110.17, 51723.120.17, 51723.120.19, гр. Никопол с трайно 

предназначение на земята „Земеделска“ и НТП „Друг вид недървопроизводителна горска 

площ“, „Овощна градина“ и „Изоставено трайно насаждение“. Установено е, че 

състоянието на имотите на терен не отговаря на посочения НТП. Предприети са действия 

за потвърждаване наличието на гора в част от имотите. 

Извършени са 9 бр. извънредни проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от защитени видове (от Приложение №3 на ЗБР): 

- Бял щъркел (4 бр.) от с. Долни Луковит, общ. Искър; с. Дъбован, общ. Гулянци; с. 

Вълчитрън (2 екз.), общ. Пордим; Домашна кукумявка от гр. Плевен; Голям синигер (2 

екз.) от гр. Плевен. Птиците са изпратени в Спасителен център, гр. Стара Загора, за 

лечение и отглеждане. 

- Шипоопашата костенурка от гр. Плевен, изпратена чрез Спасителен център-Стара 

Загора в Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, Фондация 

"Геа Челониа", с. Баня; 

- Бял щъркел (два мъртви екземпляра), намерени под метален ел. стълб в с. Буковлък, 

общ. Плевен, обл. Плевен. Птиците са оставени на място; 

- по сигнал с вх. №ОИК-3-36/2021 г. на РИОСВ-Плевен за намерени мъртви екземпляри 

от защитени видове животни в Приложение №3 на ЗБР, находящи се в с. Лазарово, общ. 

Кнежа, обл. Плевен – не са установени такива екземпляри. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на гнездова колония на чапли от защитени видове, 

включени в Приложение №3 на ЗБР, находяща се в землището на с. Еница, общ. Кнежа. 

Гнездата се намират върху дървета до брега на микроязовир (под стената на яз. Еница). 

Гнездящи екземпляри не са установени. 
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Извършена е 1 бр. извънредна проверка (по жалба с вх. №ОИК-2-5/2021г. на РИОСВ-

Плевен) на Зоопарк - гр. Ловеч за лошо отношение към тигрите от гледачите. По време на 

проверката нарушения не са установени. Животните са спокойни, персоналът е 

инструктиран за работа с диви животни. 

Извършена е 1 бр. планова проверка на зоомагазин гр. Ловеч. Нарушения не са 

установени. 

Извършени са 8 бр. планови проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в 

с. Обнова, общ. Левски; гр. Плевен, с. Пелишат, общ. Плевен; гр. Червен бряг, общ. 

Червен бряг; с.Умаревци, с.Дойренци, общ. Ловеч; с. Дерманци, общ. Луковит; гр. 

Угърчин, общ. Угърчин. 

Извършени са 2 бр. планови проверки на защитени дървета: Летен дъб в землището на с. 

Лазарово, общ. Кнежа, и Летен дъб в землището на с. Ореховица, общ. Д. Митрополия. 

Нарушения не са установени. 

Извършена е 1 бр. извънредна проверка на защитено растение - Горски вечерник (Hesperis 

sylvestris), находящо се в м. Чолашки орман, с. Ореховица, общ. Д. Митрополия. 

Нарушения по чл. 40 от ЗБР не са установени. 

По Закона за защита на животните е извършена 1 бр. извънредна проверка на размножени 

екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру, Сърна и Черен лебед, находящи се в с. 

Сопот, общ. Угърчин. 

Извършени са 7 бр. планови проверки на билкозаготвителни пунктове в гр. Плевен, гр. 

Славяново, общ. Плевен; гр. Червен бряг, общ. гр. Червен бряг; с. Дерманци (2 бр.), общ. 

Луковит; гр. Угърчин, с. Катунец, общ. Угърчин. Нарушения не са установени. 

 

АУАН и наказателни постановления месец май 2021г. 

 

Съставен е АУАН №009/12.05.2021г. на „О скари” ООД, гр. Плевен – за това, че не е 

представило в РИОСВ-Плевен до 15.02.2021г. годишен отчет съгласно формата по 

Приложение №9 към чл.35 от Наредба №1 от 17.02.2017г. Нарушение на чл.34и, ал.24 от 

ЗЧАВ. 

Влезли в сила наказателни постановления: 

НП №023/23.12.2019г. на „Анимекс 77“ЕООД, гр.Априлци – за това, че зауства отпадъчни 

води във воден обект - р.Острешка, без необходимото за това основание, а именно - 

разрешително за заустване. Нарушение по чл.200, ал.1, т.2 във вр. чл.46, ал.1, т.3, б.”б” от 

ЗВ.Размерът на наказанието е 2000 лв.  

За месеца няма издадени наказателни постановления. 

Наложени текущи/еднократни санкции по чл.69 от ЗООС: 

Издадено е едно наказателно постановление №И-9-129-1/21.05.2021г. от директора на 

РИОСВ-Плевен за налагане на текуща санкция  на „Водоснабдяване и 

канализация”ЕООД, гр.Плевен (за обект Канализационна система на гр.Кнежа, 

стопанисвана, експлоатирана и поддържана от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, 

гр.Плевен). Нарушението е за изпускане на пречистени отпадъчни води на изход ПСОВ 

във воден обект, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по 

показатели, определени в разрешителното за ползване на воден обект, издадено на 

Община Кнежа. Размерът на месечната текуща санкция е 5472,00 лева. Нарушение на чл. 

69, ал.1 от ЗООС. Протоколите от лабораторни изпитвания са получени в РИОСВ-Плевен 

към вх.№ 863(3) от 09.04.2021г. Констативният протокол за установяване на 

замърсяването №В-С-ПП-18 от 23.04.2021г. на РИОСВ-Плевен е съставен в срока по чл.8, 

ал.6 от Наредбата за  вида, размера и реда за налагане на санкции при 

увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми 

и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.  

Предложението за налагане на санкция (вх.№ 2620(1)/27.04.2021г. на РИОСВ-Плевен) е 

изготвено и изпратено (представено)  в сроковете по чл.12, ал.7 от горепосочената 



 
7 

 

наредба. Наказателното постановление №И-9-129-1/21.05.2021г. на директора на РИОСВ-

Плевен е изведено в деловодството на същата дата, на която е издадено НП - с 

изх.№2620(2)/21.05.2021г. 
 

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса 

и обществеността от осъществената контролна дейност: 

Околната среда  

Бизнеса  

- За периода са издадени 5 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 1 бр. 

решение за преценяване на необходимостта от ЕО и 3 решения за прекратяване на 

процедура. 

- По мерки са постъпили 5 бр. уведомления за ИП/П/П.   

- Проведени са процедури по 17 уведомления на общини относно ремонт на улици и 

общински сгради, реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, планове и 

програми за управление на отпадъците, интегрирано развитие на общините, за 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и други. 

- През м.май са постъпили 13 уведомления за изграждане на ФЕЦ, за 9 бр. от които е 

преценено, че не подлежат на процедура по реда на ЗООС. 

- Изготвени са 5 писма с указания за провеждане на процедури по Глава шеста на 

ЗООС. За 78 уведомления е преценено, че не попадат в обхвата на ЗООС. 

 

Обществеността  

През м. май 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 по околната среда, РИОСВ-Плевен поддържа нивото на  

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 месец май са постъпили и обработени общо 19 бр. сигнала. За всички са предприети  

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

компетентност. Проверени на място са 5 сигнала, изпратени по компетентност са 11, за 1 

предстои проверка, за 1 предстои последващ контрол и за 1 продължава процедурата за 

контрол. Постъпили са 2 жалби. Едната е оттеглена, за другата е извършена проверка на 

място и не са установени нарушения. 

 

 

Приложение – таблична част. 

 

 

 

 

  


