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Във връзка с опазване на защитените територии и биологичното разнообразие на терито-

рията на РИОСВ – Плевен, през 2009 г. в сектор “КЗТБР” са направени 411 броя проверки, със 

106 броя повече от 2008 г. (305 броя проверки). 

ЗЗааккоонн  ззаа  ззаащщииттееннииттее  ттееррииттооррииии  ((ЗЗЗЗТТ)):: направени са 28 проверки на защитена мест-

ност (ЗМ) “Коридорите” - с. Биволаре, природна забележителност (ПЗ) “Марата” - с. Крушуна, 

ЗМ “Кайлъка” - гр. Плевен, Природен парк “Персина”, ЗМ “Десеткар” - с. Черни Вит, ПЗ ”Кар-

луковски карстов комплекс”, ПЗ ”Нанин камък” - с. Муселиево, ПЗ ”Бръмбар скок” – гр. Троян, 

ЗМ “Корлук” - с. Голец, ЗМ “Тараклъка” - с. Градище, ЗМ “Сопот” - с.Брестово, ЗМ “Дългата 

Бара” - с.Беглеж и др. 

 

Защитена местност Дългата бара-Паметника-с. Беглеж.JPG 

ЗЗааккоонн  ззаа  ллееччееббннииттее  рраассттеенниияя::  

През 2009 год. по Закона за лечебните растения са направени 197 бр. проверки; дадени 

са 177 бр. предписания и са съставени 20 бр. акта. Констатирани са нарушенията за ползване на 

билки без позволително за ползване, за събиране на неузрели плодове от шипка, за непредста-

вяне на отчет за събраните през предходната година билки, както и за неводене на книгата за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И  

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
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ННааххооддиищщее  ннаа  ллееччееббннаа    

ииггллииккаа 
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Направени са 7 бр. проверки – теренни наблюдения на находища на лечебна иглика в 

общини Троян, Угърчин и Ловеч, на начленен и пеперудовиден салеп в община Угърчин, на 

леч. ранилист в община Ловеч, на лудо биле в Община Троян, на лечебна ружа и гръмотрън в 

община Левски и на шипка в общини Плевен и Червен бряг. Съществува възможност за ползва-

не на находищата на лечебна иглика и лудо биле. 

До 31.01.2010 г. в РИОСВ – Плевен са представени справки за изкупените, реализирани-

те и наличните количества билки за 2009 год. от 61 билкозаготвителни пунктове, складове и 

хладилни бази от общо 115 бр. (51 бр. в обл. Плевен и 64 бр. в обл. Ловеч). През 2009 г. са по-

дадени заявления за прекратяване на дейността на 29 бр. билкозаготвителни пунктове (12 бр. в 

обл. Плевен и 17 бр. в обл. Ловеч) и е обявена дейността на 7 бр. (3 бр. в област Плевен и 4 бр. в 

обл. Ловеч). 

Табл. 23. Ползвани билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване 

през 2009 год. в Ловешка област (разпределени между билкозаготвителите със зап. № РД-0071 

от 26.02.2009 г. на Директора на РИОСВ – Плевен) 

Билки Разпределени количес-

тва със зап. № РД-

71/26.02. 

2009 г. 

Отчетени ко-личества в 

РИОСВ-Плевен в кг 

/сухо тегло/ 

божур червен /цвят/ 200 72 

иглика лечебна /цвят/ 650 441.1 

иглика лечебна /корен/ 10 0 

лудо биле /лист/ 10 4 

лудо биле /корен/ 10 0 

ранилист лечебен /стрък/ 400 0 

Табл. 24. Отчетени количества билки от лечебни растения, които не са под специален режим на 

опазване и ползване (без тези в складове и хладилни бази) през 2009г 

Билка количества (кг) 

корени сухо тегло 

коприва 2980 

глухарче 300 

репей 270 

гръмотрън 23.8 

черен оман 104.4 

бъзак 38.6 

цвят сухо тегло 

липа 2949 

черен бъз 700.1 

глог 181.4 

слез 20.4 

лопен 150 

плод  

къпина свежо тегло 1000 

шипка сухо тегло 32729.5 
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Билка количества (кг) 

конски кестен сухо тегло 4404 

бъзак сухо тегло 276.9 

черен бъз сухо тегло 2642.8 

глог сухо тегло 870 

драка сухо тегло 49 

киселица сухо тегло 1000 

листа сухо тегло 

смрадлика 300 

бръшлян 238 

коприва 94 

леска 60 

лопен 300 

липа 256 

стрък сухо тегло 

жълт кантарион 637 

златна пръчица 60 

камшик 142.9 

глухарче 20 

еньовче 80 

коприва 2585 

мащерка 70 

мента 200 

бяло подъбиче 59.3 

подбел 76.6 

 

 Лудо биле 
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По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са извършени 36 бр. 

проверки на земеделски производители относно произхода на културите. В резултат на напра-

вените проверки бяха установени най-често засяваните култури и сортове растения на 

територията на Плевенска и Ловешка области: 

1) Царевица – сортове “Евелина”, “Фиакра”, “Кнежа-509”, “Кнежа-611”, “Кнежа-613”, “Кнежа-

625”, “Сензор-410”, “Аманда”, “Флоренция”, “Адемио”, “Кларика”, “Кити”, “PR38A24”, 

“PR37D25”, “PR35F38”, “PR37F73”, “PR38B91”, “PR36H43”, “PR36D79”, “PR36R10”, 

“PR35P12”, “PR35P02”, “PR36K67”, “PR36N70”, “PR38V45”, “PR37H24”,  “PR37W05”, “FAO 

300-399”, “FAO 400-499”, “FAO 500-599”; 

2) Слънчоглед – сортове “Флай”, “Айтана”, “Бароло”, “Сан Лука”, “Алманзор”, “Артемис”, 

“Сирена”, “Румбасол”, “Хелиасол”, “Арена ПР”, “НК Брио”, “Мегасън”, “Конди”, “Ендуро”, 

“Опера”, “Лейла”, “Армони”, “Армада”, “Делфи”, “Валсагард”, “Римисол Р”, “Мелдими”, 

“PR64A89”, “PR63A86”, “PR64B24”, “PR64E83”, “PR64A86”, “PR63A89”, “PR63A90”, 

“PR64E71”, “PR64A63”, “PR64A58”, “MAS97A”, “LG5665”, “LG5635”; 

3) Пшеница – сортове “Момчил”, “Енола”, “Янтър”, “Аглика”, “Славея”, “Лилия”, “Милена”, 

“Миряна”, “Кристал”, “Диамант”, “Победа”, “Албена”, “Ивета”, “Тодора”, “Боряна”, “Садово”, 

“Прелом”, “Десислава”, “Пряспа”; 

4) Ечемик – сортове “Каскадьор”, “Обзор”, “Перун”, “Емон”, “Енол”, “Аджер”, Емон Б”, “Кла-

рине”, “Плезант”, “Ванеса”, “Азимут”, “Кристи”, “Естерел”; 

5) Рапица – сортове “Бети”, “Тасило”, “Манитоба”, “Ексагон”, “Артист”, “Нептун”, “Елвис”, 

“PR45D03”, “PR45D01”, “PR46W09”, “PR46W31”; 

 

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са извършени следните дейности: 

Извършено е наблюдение през месец януари на птици от Приложения № 3 и 4 от ЗБР във 

влажните зони на територията на Плевенска и Ловешка област във връзка със Средно зимното 

преброяване на водолюбивите птици.  

Извършени са проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви; на колекцио-

нери на видове по CITES в гр. Плевен, гр.Ловеч и с.Сопот; на ловно-рибарски магазин в гр. 

Троян; проверка на природонаучния музей в с.Черни Осъм; зоомагазини в гр. Ловеч и гр. Кне-

жа. 

Извършени са 32 проверки на видове от приложение № 3 на Закона за биологичното раз-

нообразие. Проверките са свързани с предоставяне от граждани на птици, намерени в безпо-

мощно състояние. Птиците са изпратени от РИОСВ – Плевен в Спасителния център за диви 

животни в гр. Стара Загора за оказване на помощ. 

Проведен е мониторинг на растения и земноводни. 

Направени са 13 бр. проверки на вековни дървета в гр. Плевен, с. Божурица, с. Биволаре, 

с. Черни Вит, гр. Долни Дъбник и с. Муселиево. 

Направени са 590 бр. проверки с програмата “Кадис” за местоположението на поземлени 

имоти спрямо границите на защитени зони. 

Издадени са 53 решения по чл. 18, 14 решения по чл. 20, 27 решения по чл.28 и 7 пре-

писки са прекратени съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съв-

местимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите 

на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., ДВ. бр.73/2007г). 

Проведохме обществени представяния на проекто-заповедта на защитена зона Васильов-

ска планина BG0002109. 

 

 


