
 

  

II.4.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

1. Защитени територии 

РИОСВ – Плевен прилага Закона за защитените територии в обявените в Плевенска 

и Ловешка области 2 резервата, 38 природни забележителности, 1 поддържан резерват, 1 

природен парк и 60 защитени местности. 

През 2012 г. в региона на РИОСВ – Плевен бяха обявени две нови защитени 

местности. 

1. “Вятърница” - находище на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче 

(Astragalus dasyanthus Pall.). Тази защитена територия се намира в землището на с. 

Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен. Защитената местност е обявена със 

Заповед № РД-16/12.01.2012 г. на МОСВ, ДВ бр. 14/2012 г. Вълнестоцветното сграбиче е 

един от целевите видове на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за 

видове от българската флора по модела “растителни микрорезервати””, финансиран от 

програмата на ЕС за околна среда Life+ и изпълняван от екип от Института по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания и МОСВ. Целта на проекта е да бъдат опазени 

уникални видове от българската флора и такива с единични находища в България, чиито 

популации се намират извън съществуващите защитени територии и са изложени на голям 

риск от унищожаване. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на 

род Astragalus (Сграбиче) в България. Поради високата му консервационна стойност той е 

обявен за защитен вид и е включен в Червена книга на Република България, т. 1. с категория 

“Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен 

мащаб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Съгласно режима за опазване, определен със заповед № РД-16/12.01.2012 г., в 

границите на защитена местност “Вятърница” се забранява промяна на начина на трайно 

ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от 

вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; 

разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни 

за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на 

почвите. 

2. “Персин” – територията е обявена като буферна зона на резерват “Персински 

блата”, разположен на дунавския остров “Персин”, землище гр. Белене, обл. Плевен, със 

заповед № 1106/02.12.1981 г. на Комитет за опазване на природната среда при 

“Щърка” – находище на червен божур 



Министерски съвет (обн. в ДВ бр. 101/1981 г.), с цел да се ограничи антропогенното 

влияние върху резервата. През 2012 г. тази буферна зона е обявена за защитена местност с 

наименование “Персин”, със заповед № РД-284/03.04.2012 г. на Министерство на околната 

среда и водите (обн. ДВ бр. 38/2012 г.). 

По Закона за защитените територии през 2012 г. РИОСВ – Плевен е направила 22 

бр. проверки, вкл. по повод на постъпили сигнали. Проверките са във връзка със спазване 

на режима, определен със заповедите за обявяване на 

следните защитени територии: природни забележителности 

“Пещера Топля”, землище с. Г. Желязна, обл. Ловеч; 

“Водопад Лопушница”, “Водопад Коман”, “Водопад 

Банковски скок” и “Водопад Бръмбар скок”, община Троян; 

“Пещера Разбитица”, землище гр. Плевен, “Гинината 

пещера”, землище с. Садовец, обл. Плевен, “Пещера Нанин 

камък”, землище с. Муселиево, обл. Плевен; Защитени 

местности “Елията”, землище с. Бацова махала, и "Булин 

дол", землище гр. Плевен. Извършени са и извънредни 

проверки на природни 

забележителности 

“Деветашка пещера”, с. 

Деветаки, с. Дойренци, обл. 

Ловеч, на “Пещера Съева 

дупка”, с. Брестница, обл. 

Ловеч, както и на защитени местности “Коридорите”, с. 

Биволаре, обл. Плевен и “Турията”, с. Николаево, обл. 

Плевен. За констатирани сечи в последната защитена 

местност, които не са съгласувани с РИОСВ – Плевен, са 

съставени 3 бр. актове за установяване на административно 

нарушение. 

 

Информацията за защитените територии в Плевенска и Ловешка област е достъпна 

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

 

 

2. Биоразнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие са 

направени 80 броя проверки. Една от тях е на находище 

на защитен вид - родопски силивряк, в землището на 

гр. Ловеч. 

Двадесет от проверките са 

свързани с оказване на помощ на 

птици от защитени видове (от 

приложение №3 на Закона за 

биологичното разнообразие), 

намерени в безпомощно състояние 

(бухал, ням лебед, обикновен 

мишелов, голям гмурец, бял щъркел, голям ястреб), проверки на видове, 

наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водолюбивите 

птици, както и за нанесена щета от мечка върху сливова градина в община 

Априлци. Животните в безпомощно състояние са изпратени за лечение в Спасителния 

център в гр. Стара Загора, а за нанесената щета от мечка на собствениците на имота е 

изплатено обезщетение от МОСВ. 

 

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


 

 

Проверени са трима колекционери на видове по CITES 

в гр. Троян. Извършени са 16 бр. регистрации на екземпляри 

от видове по чл. 90 от ЗБР (хардманова зебра, китайски 

александър, голям александър, австралийски кралски папагал, 

барнардов папагал, сив папагал (жако), какаду).  

 

 

 

Направени са 7 бр. проверки на пунктове за изкупуване 

на охлюви, като са съставени 2 бр. актове за административни нарушения – за събиране и 

изкупуване на маломерни охлюви, в нарушение на изискванията на Заповед РД-

361/09.04.2004 г. на МОСВ.  

Направена са 7 бр. проверки на защитени дървета, в град 

Плевен, с. Златна Панега, и в землищата на гр. Луковит и гр. 

Троян.  
При проверките на зоопарковете в Плевен, Ловеч и Кнежа, 

на природонаучните музеи в гр. Плевен и с. Черни Осъм, обл. 

Ловеч, както и на зоомагазини в гр. Плевен и гр. Ловеч, не са 

установени нарушения. 

През 2012 г. са приключени 8 бр. Разрешителни на МОСВ 

по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004 г.) за изключения от 

забраните, наложени със Закона за биологичното разнообразие 

за защитени видове животни. С цел провеждане на научни 

изследвания  до 2012 г. е бил определен срок на действие на 

разрешителни за улавяне и маркиране на прилепи, събиране на мъртви екземпляри от 

защитени видове птици, прилепи и други защитени бозайници; улавяне на защитени 

земноводни и влечуги; улавяне и поставяне на GPS-предаватели на морски орли. 

Приключени са и разрешителни за периодичен улов с орнитологични мрежи на птици, 

попаднали в халетата на хипермаркетите. Едно от усливията в тези разрешителни и 

незабавното освобождаване на уловените в мрежите птици и пускането им на свобода. 

Извършен мониторинг на 6 растителни и 4 животински вида и взето участие в 

Среднозимно преброяване на водолюбиви птици. 

В Плевенска област със Заповед на Министъра на околната среда и водите са 

обявени 8 бр. защитени зони, определени за опазване на дивите птици по реда на  чл.6, ал.1, 

т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие (Свищовско-Беленска низина  -   

BG0002083, Карлуковски карст  -   BG0000332, Комплекс беленски острови  -   BG0002017, 

Студенец  -   BG0000240, 

Никополско плато  -   

BG0002074, Остров Лакът  -   

BG0002091, Горни Дъбник-

Телиш  -   BG0002095, Обнова  - 

  BG0002096). Предстои 

обявяването на 11 бр. защитени 

зони определени за опазване на 

природни местообитания и на 

дивата флора и фауна по чл.6, 

ал.1, т.1 и т.2 от Закона за 

биологичното разнообразие, включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на 

Министерски съвет (Река Вит  -   BG0000181, Обнова - Караман дол  -   BG0000239, 

Студенец  -   BG0000240, Никополско плато  -   BG0000247, Карабоаз  -   BG0000335, 

Персина  -   BG0000396, Седларката  -   BG0000591, Язовир Горни Дъбник  -   BG0000611, 

Река Искър  -   BG0000613, Карлуково  -   BG0001014, Конунски дол BG 0000627). ). 



В Ловешка област със Заповед на Министъра на околната среда и водите са обявени 

8 бр. защитени зони, определени за опазване на дивите птици по реда на  чл.6, ал.1, т.3 и т.4 

от Закона за биологичното разнообразие (Карлуковски карст  -   BG0000332 - обявена със 

Заповед № РД-788/29.10.2008 г.; Централен Балкан  -   BG0000494 - обявена със Заповед № 

РД-559/05.09.2008 г.; Студенец  -   

BG0000240  - обявена със Заповед № РД 

-800/04.11.2008 г.; Микре  -   BG0002088 

- обявена със Заповед № РД -

752/24.10.2008 г.; Деветашко плато  -   

BG0002102 - обявена със Заповед № РД -

576/08.09.2008 г.; Априлци  -   

BG0002110 - обявена със Заповед № РД -

563/05.09.2008 г.; Велчево  -   

BG0002111 - обявена със Заповед № РД -

773/28.10.2008 г.; Васильовска планина  

-   BG0002109 - обявена със Заповед № 

РД -529/26.05.2010 г.). Предстои обявяването на 11 бр. защитени зони определени за 

опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от 

Закона за биологичното разнообразие, включени в списъка на защитени зони, приети с 

Решение на Министерски съвет (Студенец  -   BG0000240; Пещера Микре  -   BG0000607; 

Централен Балкан  -   BG0000494; Деветашко плато  -   BG0000615; Микре  -   BG0000616; 

Видима  -   BG0000618; Карлуково  -   BG0001014; Централен Балкан - буфер  -   

BG0001493; Пещера Мандрата  -   BG0000266; Пещера Лястовицата - BG0000269; 

Български извор  -   BG0001036). Предстои обявяването и на 1 бр. защитена зона, 

определена за опазване на дивите птици по реда на  чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 

биологичното разнообразие –“Централен Балкан – буфер” BG0002128, През 2011 г. тя е 

приета с Решение на Министерски съвет № 335/ 2011 г. (ДВ бр.41/2011 г.).  

 

През 2012 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2775 бр. уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1913 бр. са планове и 

програми свързани със сеч на гори, по които е започната и/или завършена процедурата 

по реда на 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 (обн. ДВ. бр.73/2007 г., с изм. и доп.) (Наредбата за ОС). По 

тази процедура през 2012 г. са издадени 319 бр. решения по оценка за съвместимост от 

Наредбата за ОС, 1841 бр. писма - преценки и 141 бр. преценки по чл. 40 от същата 

наредба. Изготвени са 2637 бр. скици от проверки за местоположението на поземлени 

имоти спрямо границите на защитени зони. 

От РИОСВ – Плевен са направени 

33 бр. проверки в защитени зони, от които 

32 бр. са по повод на нарушения в тях или 

са свързани с контрол на условията, 

поставени в Решения по оценка за 

съвместимост на РИОСВ Плевен. За 

установените нарушения, свързани главно 

със сечи в гори и разораване на ливади и 

пасища, са съставени или предстои през 

2013 г. да бъдат съставени актове за 

установяване на административни 

нарушения. Издадени са 3 бр. 

принудително-административни мерки с предписания за отстраняване или недопускане на 

нарушения в защитени зони Карабоаз  -   BG0000335, Карлуково  -   BG0001014 и Река 

Искър  -   BG0000613.  



 

По Закона за защита на животите е съставен акт за притежаване на диви 

животни – сърни и муфлони, които нямат документ за произход и не са регистрирани в 

РИОСВ – Плевен. Животните са отнети в полза на държавата и са изпратени в зоопарк 

Ловеч. 

 

По Закона за лечебните 

растения през 2012 год. в 

РИОСВ – Плевен са направени 

20 бр. проверки на 

билкозаготвителни пунктове и 

хладилна база. За установените 

нарушения са съставени 6 бр. 

акта, а един ще бъде съставен 

през 2013 г. Нарушенията са 

свързани с изкупуване на билки 

от лечебни растения под 

специален режим на опазване и 

ползване – лечебна иглика, бял 

оман, лечебна ружа, в нарушение 

на изискванията на зап. № РД-89 

от 01.02.2012 г. на МОСВ (ДВ бр. 12/10.02.2012 г.) и зап. № РД-0098/27.02.2012 г. на 

Директора на РИОСВ – Плевен; първична обработка на билки, за които няма документ за 

произход – позволително за ползване или удостоверение за култивиране; неспазване на 

изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове. 

През 2012 г. са регистрирани 19 бр. книги за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки. В края на 2012 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са 

общо 139 бр. билкозаготвителни пунктове, складове за билки и хладилни бази (72 бр. - в 

обл. Плевен и 67 бр. - в обл. Ловеч). През 2012 г. е прекратена дейността на 6 бр. 

билкозаготвителни пунктове и е обявена дейността на 16 бр. (13 бр. в област Плевен и 3 бр. 

в област Ловеч). 

До 28.02.2013 г. са представени 71 бр. справки за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки за 2012 год. Отчетените в тях количества билки са 

представени в таблиците по-долу. 

 

 

Разпределени със заповед № РД-0098/27.02.2012 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и 

отчетени изкупени количества билки от лечебни растения под специален режим на 

опазване и ползване през 2012 год. в област Ловеч 

 

 

Билки Разпределени коли-

чества със заповед № 

РД-098/27.02.2012 г. 

Отчетени количества в 

РИОСВ-Плевен в кг 

/сухо тегло/ 

божур червен /цвят/ 200 0 

божур червен /грудки/ 20 0 

иглика лечебна /цвят/ 1000 370.7 

иглика лечебна /корен/ 50 0 

лазаркиня /стрък/ 300 0 

ранилист лечебен /стрък/ 200 0 

ранилист лечебен /корен/ 20 0 

 



 

 

 

 

Таблица с отчетените до 28.02.2013 г. в РИОСВ – Плевен количества билки,  

изкупени през 2012 г. 

 

Билка количества (кг)  липа 102009,3 

корен сухо тегло слез 18,2 

бял оман 288,9 малина 9800 

глухарче 631,1 маточина 5912 

гръмотрън 3720 медуница 250 

коприва 5100 ружа 5000 

пищялка 130,3 смрадлика 1010 

репей 27,9 стрък сухо тегло 

ружа 12,5 бабини зъби 679 

черен оман 719,2 бяло подъбиче 300 

кора сухо тегло бял равнец 1560 

върба 333,3 великденче 254,6 

цвят сухо тегло глухарче 88,6 

блатен тъжник 100 дяволска уста 97 

бял равнец 415,7 еньовче 400 

глог 18880,5 жаблек 297 

ж.кантарион 100 жълт кантарион 1995 

иглика 370,3 жълта комунига 1200 

лайка 139 змийско мляко 1000 

липа 13415 камшик 1400 

магарешки трън 27 коприва 13280 

червена детелина 4000 лайка 180 

черен бъз 1871,4 лепка 300 

плод  маточина 1563 

боровинка черна 

свежо тегло 
5890 

мащерка 2525,7 

бъзак сухо тегло 3709 пелин 12069 

глог сухо тегло 2190,8 полски хвощ 1535 

киселица сухо 

тегло 

4626 риган 947,3 

къпина свежо 

тегло 

10642,7 росопас 17,1 

к. кестен сухо 

тегло 

11378 сапунче 392 

трънка свежо 

тегло 

10630 седефче 322 

шипка сухо тегло 21574,5 синя жлъчка 500 

черен бъз сухо 

тегло 

1142,2 слез 20 

лист сухо тегло червен кантарион 250 

бръшлян 3076,4 черновръх 

(котешка стъпка) 

245 

глухарче 6747 семе сухо тегло 

живовлек 202 коприва 350 

коприва 1150   

 

 



По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч в области Плевен и Ловеч 

преобладава делът на недържавните гори – 56%. Държавните горски територии са 44%, 

37% са собственост на физически и юридически лица, 16% са общински гори, 2% са 

гори в земеделски земи и 1% са религиозна собственост и собственост на горски 

кооперации и сдружения. В горските територии - частна собственост, броят на имотите 

достига 170 000. През 2012 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали 34 бр. горски 

пожара, които са засегнали 9423 дка горски територии. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2012 г. от ловните 

видове на територията на области Плевен и Ловеч са ползвани благороден елен, елен 

лопатар, сърна, дива свиня, заек, фазан, яребица, вълк, чакал, лисица, бялка, язовец, 

черен пор, скитащи кучета и котки, сврака, сива и посевна врана, пъдпъдък, лопатарка, 

зимно бърне, гугутка, зеленоглава патица, голяма белочела гъска, бекасина, бекас, 

гургулица и гривяк. Ползвана е и 1 бр. мечка (по реда на Наредба 8/2003 г. на МОСВ и 

МЗГ (ДВ бр. 4/2004 г.). 

 

По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са извършени 8 

броя проверки, съгласно План – график за изпълнение на годишна програма за 

провеждане на контрол по ЗГМО. Взети са общо 10 броя проби с цел да се установи 

дали се извършва работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в 

контролирани условия и дали е на лице освобождаване на ГМО в околната среда. 

Пробите са взети от опитни полета на Институт по царевицата - гр. Кнежа, на Институт 

по фуражните култури - гр. Плевен, от Лаборатория по тъканни култури и оранжерия 

на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян, от 

Експериментална база на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. 

Троян, от база БАБХ на Областна дирекция по безопастност на храните - гр. Плевен (с. 

Гривица) и опитно поле в гр. Пордим на ИАСАС – гр. София. 

Резултатите от извършения лабораторен анализ за наличие на генетично 

модифицирана ДНК са отрицателни. 

 


