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През 2010 г. по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии в 

РИОСВ – Плевен са направени 326 броя проверки, които са със 78 броя по-малко от 2009 г. 

По Закона за биологичното разнообразие са направени 191 проверки, голяма част от 

които са по сигнали за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове 

животни.  

Направени са 12 проверки на зоопарковете в Плевен, Ловеч и Кнежа; 24 проверки на 

ловнорибарски магазини, зоомагазини и музеи в Плевен, Ловеч, Кнежа, Троян и др. 

Извършени са 35 проверки на пунктове за охлюви в области Плевен и Ловеч; 14 про-

верки на находища на защитените видове растения - елвезиево кокиче, източна ведрица, пе-

перудовиден салеп, карагана, унгарски и картъловиден карамфили, пясъковиден ранилист, 

гол сладник, лежаща линдерния, дяволски орех, разковниче, водна лейка, ръбестостъблен 

лук, българска гърлица, лъскаволистна млечка и щитолистна какичка, намиращи се на тери-

торията на Плевенска и Ловешка Област.  

Извършени са 52 проверки на защитени животински видове. От тях 3 са свързани с 

проверки на видове птици, наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водо-

любивите птици, както и проверки по укрепване на щъркелови гнезда от БДЖ в района на с. 

Ясен и с. Г. Дъбник. Направени са проверки на защитени животни във връзка с оказване на 

помощ на грабливи птици, бял и черен щъркел, кълвач, малък воден бик и прилеп, намерени в 

безпомощно състояние. Проверени са 7 бр. колекционери на видове по CITES в гр. Плевен и 

с. Сопот. Издадени са 17 бр. регистрационни карти на видове по CITES. Приключени са 13 

бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004 г.). Проведен е биологичен 

мониторинг на 18 находища на 15 растителни вида, на 4 вида земноводни и влечуги, 1 вид 

бозайник и на птици в рамките на 34-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици. 

 
Фиг. 24. Разковниче (Marsilea quadrifolia) – защитен вид, обект за мониторинг 
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Фиг. 25.  Шипобедрена костенурка (Testudo graeca ibera) – защ. вид, обект за мониторинг 

Направени са 12 проверки на вековни дървета в гр. Плевен, Луковит, Голец, Бълга-

рене, Муселиево, Златна Панега, Горни Дъбник и о-в Персин - Белене. Oбявявено е 1 бр. ве-

ковно дърво – летен дъб в землището на гр. Кнежа. 

  Фиг. 25. Летен дъб (Quercus robur)
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Направени са 19 проверки по изпълнение на условията и мерките в 44 бр. Решения по 

ОС на МОСВ и РИОСВ – Плевен, касаещи защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие.  

Направени са 16 проверки по спазване на режимите, определени със заповедта за обя-

вяване и по сигнали в защитени зони Карлуковски карст BG0000332, Студенец BG0000240, 

Горни Дъбник-Телиш BG0002095, Обнова BG0002096, Деветашко плато BG0002102, Река 

Вит BG0000181, Обнова - Караман дол BG0000239, Студенец BG0000240, Деветашко плато 

BG0000615, Карлуково BG0001014, Централен Балкан - буфер BG0001493 и Български извор 

BG0001036.  

Издадени са 68 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 (ПМС 201/31.08.2007г., 

ДВ. бр.73/2007 г.).  

Направени са 738 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо грани-

ците на защитени зони. 

 
Фиг. 26. Защитена зона Река Вит BG0000181 

 

През 2010 г. е обявена една защитена зона “Васильовска планина” BG 0002109 – обя-

вена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.). 

 

По Закона за защитените територии са направени 41  проверки, част от които са във 

връзка с постъпили сигнали за нарушения на режима на защитени територии. Проверени са 

защитени местности "Пипра-Калето" - Телиш, "Голия връх" - Сухаче, "Дреновица" – с. Суха-

че, "Мариновец” – с. Лепица, “Коридорите” - с.Биволаре, "Орниците" - Бохот и “Кайлъка” - 

гр. Плевен и “Шумата” – Крушуна, природни забележителности ”Чернелка”, “Ставерци”, 

“Опански баир” и “Фосилно находище – моста на р. Вит” и др. 
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Фиг. 27. Природна забележителност ”Чернелка” 

По Закона за лечебните растения са направени 52 проверки. В РИОСВ – Плевен са 

регистрирани 13 книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки. В края 

на 2010 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 131 билкозаготвителни пунктове, 

складове за билки и хладилни бази (60 бр. - в обл. Плевен и 71 бр. - в обл. Ловеч). През 2010 

г. е подадено заявление за прекратяване на дейността на 1 билкозаготвителен пункт в обл. 

Плевен и е обявена дейността на 13 (8 бр. в област Плевен и 5 бр. в обл. Ловеч). Направени са 

52 проверки и са дадени 17 предписания на билкозаготвителни пунктове, складове за билки, 

хладилни бази, ДГС, Общини и находища на леч. растения. Направени са 8 проверки –

теренни наблюдения на находища на гръмотрън, бодлив залист, лечебна иглика, червен бо-

жур, пролетен горицвет, безстъблена решетка, леч. ранилист, лазаркиня, леч. ружа и бял 

оман в землищата на области Плевен и Ловеч. Находища на елшовиден зърнастец в двете 

области не бяха установени. Съставени са 3 акта и са издадени 10 наказателни постановле-

ния. До 31.01.2011 г. са представени 60  справки от билкозаготвителите в Плевенска и Ло-

вешка област за изкупените, реализираните и наличните количества билки за 2010 год. 

 
Фиг. 28. Жълто прозориче (Sedum acre) – лечебно растение под специален режим на опазва-

не и ползване през 2010 год. 
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Разпределени със зап. № РД-0105/15.03.2010 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и 

отчетени изкупени количества билки от ЛР под специален режим на опазване и 

ползване през 2010 год. в Ловешка област 

 

Таблица 16. 

Билки Разпределени количес-

тва със зап. № РД - 

0105/ 15.03. 2010 г. 

Отчетени ко-личества в 

РИОСВ-Плевен в кг 

/сухо тегло/ 

божур червен /цвят/ 250 250 

божур червен /грудки/ 20 0 

елш. зърнастец /кори/ 50 0 

иглика лечебна /цвят/ 1400 1186.6 

иглика лечебна /корен/ 55 0 

лазаркиня /стрък/ 300 0 

лудо биле /лист/ 205 0 

лудо биле /корен/ 55 0 

ранилист лечебен /стрък/ 300 197 

ранилист лечебен /корен/ 20 0 

решетка /корен/ 50 0 

жълто прозориче /стрък/ 50 0 

 

 

 

 
 

Фиг. 29. Бодлив залист (див чемшир) - лечебно растение, забранено за събиране със зап. № 

РД-110/02.02.2010 г. на МОСВ 
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Таблица с отчетените до 31.01.2011 г. в РИОСВ – Плевен количества билки, 

изкупени през 2010 г.  
Таблица 17. 

Билка количества (кг)  листа сухо тегло 

корени сухо тегло  полски хвощ 3176 

коприва 12447  бяло подъбиче 1200 

глухарче 757  дяволска уста 400 

гръмотрън 20  лайка 703 

черен оман 115  слез 850 

девисил 265  смрадлика 540 

кора сухо тегло  бръшлян 200 

върба 100  къпина 19500 

цвят сухо тегло  коприва 25540 

иглика 1187,5  маточина 14797 

божур 250  върба 1000 

липа 10509,3  бреза 415 

черен бъз 1171,8  леска 800 

глог 1485,7  лопен 250 

бял равнец 1215  подбел 2719 

лайка 1496  липа 64 

агарешки трън 224  глог 3100 

плод   ягода 55 

къпина свежо тегло 12795,8  левурда свежо тегло 58293,92 

малина свежо тегло 50177  медуница 1648 

шипка сухо тегло 30037,5  живовлек 106 

к. кестен сухо тегло 600  стрък сухо тегло 

бъзак сухо тегло 1646  седефче 60 

черен бъз сухо тегло 40  ранилист 194 

глог сухо тегло 620  хисоп 77 

драка сухо тегло 300  жълт кантарион 2033 

боровинка черна 

свежо тегло 

19907,3  жълта комунига 4600 

с. хвойна сухо тегло 1830  лепка 200 

киселица сухо тегло 9370  подбел 2000 

трънка свежо тегло 45911,6  жаблек 300 

листа сухо тегло  клинавче 200 

маточина 600  ч. кантарион 55 

златна пръчица 658  синя жлъчка 2400 

камшик 2450  овч. торбичка 594 

великденче 89  троскот 317 

върбинка 400  птиче просо 800 

глухарче 1600  водно пипериче 200 

еньовче 4400  ветрогон 1800 

змийско мляко 2455  къпина 1000 

коприва 8386  очиболец 60 

мащерка 3212  лопен 3000 

мента 465  черновръх 200 

пелин 1400  орлови нокти 200 

бял равнец 4050  слез 400 

риган 1489    
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По Закона за генетично модифицираните организми са направени 42 проверки на 

земеделски производители, относно произхода на културите в общините Никопол, Гулянци, 

Белене, Кнежа, Левски, Долни Дъбник, Искър и Червен бряг. В резултат на направените про-

верки за произхода на растенията, освобождавани в околната среда, бяха установени най-

често засяваните култури и сортове растения на територията на областите Плевен и Ловеч: 

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”, “Кон-

ди”, “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”, “Боря-

на”, “Садово”, “Прелом”, “Десислава”, “Пряспа”; 

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

Емон Б”, “Кларине”, “Плезант”, “Ванеса”, “Азимут”, “Кристи”, “Естерел”; 

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

“Елвис”, “PR45D03”, “PR45D01”, “PR46W09”, “PR46W31”. 


