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II.4.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

1. Защитени територии 

Защитените територии в Плевенска и Ловешка области са 2 резервата, 38 природни 

забележителности, 1 поддържан резерват, 1 природен парк и 60 защитени местности. 

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) през 2014 г. РИОСВ – Плевен е направила 

23 бр. проверки. Проверките са във връзка със спазване на режима, определен със 

заповедите за обявяване на защитените територии, както и за снимачни дейности в тях, 

съгласувани с РИОСВ – Плевен. Проверени са: 

 

- природни забележителности "Находище на окременени стъбла и пънове от вековна 

иглолистна гора от сем. Таксодиеви в местността Ташковото" (проверка относно спазване 

на забраните, определени със заповедта за обявяване);  

 

"Карлуковски карстов 

комплекс" (проверки на снимачни 

дейности в пещери Проходна и 

Свирчовица; проверка по сигнал за 

изкъртване и изнасяне на 

уникални скални образувания – 

при проверката е установено, че 

дейността се извършва извън 

територията на природната 

забележителност),  

 

"Марата", с. Крушуна 

(проверка след снимки на филм, 

съгласувани по §7 от ЗЗТ);  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пещера „Свирчовица“ 

   

 

      

ПЗ “Марата“ 
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- поддържан резерват "Персински блата", земл. гр. Белене (проверка относно спазване 

на забраните, определени със заповедта за обявяване); 

- защитени местности "Мариновец", с. Лепица, общ. 

Ч. бряг, "Злиевци", гр. Априлци, "Люляката", с. Крушуна, 

с. Горско Сливово; "Черния рът", с. Рибарица; 

"Батиловец", с Брестово, "Брестнишко бранище", с. 

Тодорово; "Плавала", гр. Никопол (проверки относно 

спазване на забраните, определени със заповедта за 

обявяване); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Кайлъка” (проверки по сигнал 

за сеч на дървесна и храстова 

растителност; за опасно дърво на 

територията на "Кайлъка"; за 

поставени метални клинове за скално 

катерене в нарушение на Плана за 

управление на защитената местност). 

 

 

При проверките са дадени предписания - за премахване на опасното дърво в 

„Кайлъка“ и във връзка с контрол при провеждането на снимачна дейност в природна 

забележителност "Карлуковски карстов комплекс-пещери Проходна и Свирчовица". 

Съставени са четири акта за установяване на административно нарушение – за извършване 

на несъгласувани с РИОСВ – Плевен или МОСВ дейности в ПЗ "Карлуковски карстов 

комплекс“ – снимачни дейности и скално катерене. 

 

Изготвени са 12 бр. писма - за съгласуване (10 бр.) и за несъгласуване (2 бр.) на 

дейности по §7 от ЗЗТ в природни забележителности “Проходна”, “Деветашка пещера”, 

“Марата”, “Съева дупка” и в защитена местност “Кайлъка”. 

Изготвени са три проектозаповеди за актуализиране на площи на защитени територии, 

от които 1 бр. е обнародвана в Държавен вестник. 

 

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

адрес:  http://www.riew-pleven.org/doc/BroshuraZT.doc. 

 

 

2. Биоразнообразие 

 

По Закона за биологичното разнообразие:  
През 2014 г. са извършени 30 бр. проверки, свързани с опазването на защитени видове 

животни (от приложение №3 на ЗБР). Две от проверките са свързани с видове птици, 

наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водолюбивите птици; 21 бр. са 

ЗМ "Кайлъка" 

 

циклама в ЗМ "Люляката" 

 

http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc
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проверки на защитени видове, във връзка с оказване на помощ на птици, намерени в 

безпомощно състояние – керкенез, обикновен и белоопашат мишелов, домашна кукумявка, 

горска улулица, чухал, бял и черен щъркел, къдроглав пеликан, както и по сигнал за 

отглеждане на 

костенурка; извършени 

са три проверки във 

връзка с нанесени щети 

от мечка; 3 бр. са във 

връзка с увреждане на 

находище на защитено 

растение - Ковачев 

зановец в с. Къшин и 1 

бр. е проверка на 

популацията на 

къдроглав пеликан в ПР 

“Персински блата”. 

 

 

 

 

През 2014 г. са направени две проверки на видове по CITES, на колекция и общински 

пазар. Издадени са 44 бр. регистрационни карти на видове по CITES (Тигров питон, 

Кралски питон, Зелена игуана, Боа-удушвач, Сокол-скитник, Венецуелска амазона, Синьо-

жълта ара, Китайски александър, Барнардова розела, Пенантова розела, Барабандов 

папагал, Червенокрил папагал, Австралийски кралски папагал, Сив папагал (Жако), 

Жълточела амазона, Бяло какаду, Гофинов какаду, Сенегалски папагал).  

 

 

Направени са три проверки на зоомагазини в Плевен и 

Троян. При 

проверката в 

зоомагазин в 

гр. Плевен е 

установено, 

че се 

предлага за 

продажба 

папагал Жако 

без 

документи за 

произход, за 

което е 

съставен един 

акт за 

администрати

вно 

нарушение. 

 

Венецуелска амазона 
 

 

Горска улулица 

 

сив папагал Жако 
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Направени са 5 бр. проверки на зоопаркове - зоопарк “Кайлъка”- гр. Плевен, зоопарк - 

Ловеч (във връзка с избягал от клетката си ягуар, след което е бил отстрелян) и зоопарк 

“Гергана”-Кнежа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направени са предписания на зоопарк – Ловеч: да се изготвят нови "Правила при 

случаи на бягство на животни", в които да се предвидят съвместни действия със 

специалисти, които имат опит с упояване на диви животни в природна среда; да се 

оборудва зоопаркът с пушка за упояване с далечен обсег на действие; да се ревизира 

оградата на зоопарка и възстановят повредените участъци. Предписанията са изпълнени. 

Зоопарк  "Кайлъка" 

 

Зоопарк  "Гергана" 

 

Зоопарк  "Гергана" 
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Защитено дърво Летен дъб - с. Лепица          Защитено дърво - Обикновен габър - с. Батулци 

 

През 2014 г. са извършени 26 бр. проверки на защитени дървета. Констатирана е сеч и 

кастрене на основни клони на защитени дървета в землището на гр. Д. Дъбник по сигнал, 

но нарушителите не са установени. Дадено е едно предписание за премахване на клони, 

опасни за преминаващи хора и МПС по пътя за гр. Априлци. Проведени са 12 процедури за 

обявяване и заличаване на защитени дървета по реда на Глава 5 от Закона за биологичната 

разнообразие. Няма завършена процедура за обявяване на защитени дървета, попадащи в 

имоти, който не са държавна или общинска собственост. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
Защитено дърво Космат дъб-окастрено                 Защитено дърво Летен дъб-гр. Д. Дъбник, окастрено 

 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2014 г.                                                                 стр.  II. 4. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предложение за защитено дърво Летен дъб-Драгана        Защитено дърво - Бяла топола - с. Санадиново 

 

През 2014 г. са приключени 11 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ 

бр. 4/2004 г.), във връзка с улавяне с научна цел на защитени видове безгръбначни, риби, 

земноводни, влечуги, птици (напр. опръстеняване и вземане на кръвни проби от екземпляри 

от вида Морски орел), прилепи, добруджански хомяк и др. 

Направени са 12 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и е съставен един 

акт за административно нарушение за изкупуване на маломерни охлюви (под 20 мм 

диаметър на черупката). 

 

В Плевенска област попадат изцяло или отчасти 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. Зоните са обявени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите 

както следва:  

o  BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ 

o  BG0000332 „Карлуковски карст“ 

o  BG0002017 „Комплекс беленски острови“  

o  BG0000240 „Студенец“ 

o  BG0002074 „Никополско плато“ 

o  BG0002091 „Остров Лакът“ 

o  BG0002095 „Горни Дъбник-Телиш“ 

o  BG0002096 „Обнова“ 

 

Предстои обявяването на 11 бр. защитени зони, попадащи изцяло или отчасти в 

Плевенска област, 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: 

o  BG0000181 „Река Вит“,  
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o  BG0000239 „Обнова - Караман дол“,  

o  BG0000240 „Студенец“,  

o  BG0000247 „Никополско плато“,  

o  BG0000335 „Карабоаз“,  

o  BG0000396 „Персина“,  

o  BG0000591 „Седларката“,  

o  BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, 

o  BG0000613 „Река Искър“, 

o  BG0001014 „Карлуково“, 

o  BG0000627 „Конунски дол“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗЗ “Карлуково” BG0001014 

 

 

В Ловешка област попадат изцяло или отчасти 9 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. Зоните са обявени със Заповед на Министъра на околната среда и водите, 

както следва:  

o  BG0000332 „Карлуковски карст“ – обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008 г.;  

o  BG0000494 „Централен Балкан“ – обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г.;  

o  BG0000240 „Студенец“ – обявена със Заповед № РД -800/04.11.2008 г.;  

o  BG0002088 „Микре“  – обявена със Заповед № РД -752/24.10.2008 г.;  

o  BG0002102 „Деветашко плато“ –  обявена със Заповед № РД -576/08.09.2008 г.;  

o  BG0002110 „Априлци“  – обявена със Заповед № РД -563/05.09.2008 г.;  

o  BG0002111 „Велчево“  – обявена със Заповед № РД -773/28.10.2008 г.;  

o  BG0002109 „Васильовска планина“ – обявена със Заповед № РД-529/26.5.2010г.,  

o  BG0002128 „Централен Балкан – буфер“ – обявена със заповед №РД-321 от 

04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46/21.05.2013 г. и бр. 47/28.05.2013 г.).  
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ЗЗ “Васильовска планина” BG0002109 

 

Предстои обявяването на 11 бр. защитени зони, попадащи изцяло или отчасти в 

Ловешка област, 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: 

o  BG0000240 „Студенец“,  

o  BG0000607 „Пещера Микре“,  

o  BG0000494 „Централен Балкан“, 

o  BG0000615 „Деветашко плато“,  

o  BG0000616 „Микре“, 

o  BG0000618 „Видима“,    

o  BG0001014 „Карлуково“,    

o  BG0001493 „Централен Балкан – буфер“,    

o  BG0000266 „Пещера Мандрата“,    

o  BG0000269 „Пещера Лястовицата“,  

o  BG0001036 „Български извор“.    
 

 

 

 

   ЗЗ “Микре” BG0000616 
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ЗЗ “Централен Балкан - буфер” BG0001493 

 

През 2014 г. са постъпили 934 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 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 2014 г. са издадени 168 решения по чл. 18, чл. 20 и §2 от Наредба за ОС, както 

и 6 бр. Решения по АПК за поправяне и отмяна на Решения по ОС. 

През 2014 г. са издадени 1426 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, както и са направени 

71 бр. преценки по чл. 37 и чл. 40 от Наредбата за ОС. 
 

Информацията за защитените зони в Плевенска и Ловешка област е достъпна на адрес:  

http://www.riew-pleven.org /natura.html 

 

 

През 2014 г. са направени 40 бр. проверки за изпълнение на условия от Решения по 

ОС, за ИП и ГСП в/извън защитени зони (за сечи, за разораване на пасища и др.), за 

спазване на режимите, определени със заповедите за обявяване на защитени зони за 

опазване на дивите птици. Съставени са осем 

акта за административни нарушения и са 

издадени пет заповеди за налагане на 

принудителни административни мерки (ПАМ) 

за преустановяване превръщането на пасища в 

обработваеми земи, което е забранено със 

заповедите за обявяване на съответните 

защитени зони. 

 

 

 

 

 

 
Сеч в ЗЗ "Централен Балкан - буфер", с. Градежница 

http://www.riew-pleven.org/natura.html
http://www.riew-pleven.org/natura.html
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По Закона за защита на животите е извършена 

една проверка и е съставен акт за административно 

нарушение – за отглеждане на маймуна – Зелена морска 

котка, извън зоологическа градина или Спасителен 

център, което е забранено със закона. 

Издадени са 26 бр. регистрационни карти за диви 

животни от видовете Златен фазан, Сребърен фазан, 

Черен лебед, Бял лебед, Дива свиня, Елен – лопатар, 

Сърна, Муфлон, Ръждивоврато кенгуру. 

 

 

 
Зелена морска котка 

 

По Закона за лечебните растения през 2014 год. в РИОСВ – Плевен са направени 

общо 32 бр. проверки - на билкозаготвителни пунктове, на склад за билки в гр. Ловеч, на 

Община Пордим и СЗДП ТП ДГС-Плевен (за издадени позволителни за ползване на 

лечебни растения). Дадени са 3 бр. предписания и са съставени 18 бр. акта за 

административни нарушения (за непредставяне в РИОСВ – Плевен на Справка за 

ползваните билки през 2013 г., за изкупуване на билки без позволително за ползване, за 

необявен билкозаготвителен пункт в РИОСВ – Плевен и за събиране на зелени плодове от 

шипка). 

Регистрирани са 20 бр. книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки. През м. февруари е извършено разпределение на количествата от цвят лечебна 

иглика и стрък лечебен ранилист (лечебни растения под специален режим на опазване и 

ползване), които могат да бъдат събрани през 2014 г. от територията на област Ловеч. 

В края на 2014 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 142 бр. 

билкозаготвителни пунктове, складове за билки и хладилни бази - 68 бр. (от които 1 

хладилник) - в обл. Плевен и 74 бр. (от които 4 хладилни бази и 2 склада)- в обл. Ловеч. 

През 2014 г. е прекратена дейността на 12 бр. билкозаготвителни пунктове (7 бр. в област 

Плевен и 5 бр. в област Ловеч) и е обявена дейността на 20 бр. (6 бр. в област Плевен и 14 

бр. в област Ловеч). 

До 31.03.2015 г. са представени 143 бр. справки за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки за 2014 год. в билкозаготвителни пунктове, складове за билки 

и хладилни бази. Отчетените изкупени количества билки са представени в таблиците по-

долу. 

 

 
Разпределени със зап. № РД-0105/26.02.2014 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и отчетени 

изкупени количества билки в област Ловеч от ЛР под специален режим на опазване и ползване 

през 2014 год.  

 

Билки Разпределени количества 

със зап. № РД-

0105/26.02.2014 г. 

Отчетени количества в 

РИОСВ - Плевен в кг 

/сухо тегло/ 

иглика лечебна /цвят/ 625 288 

ранилист лечебен /стрък/ 100 0 
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Таблица с отчетените до 31.03.2015 г. в 

РИОСВ – Плевен количества билки, 

изкупени през 2014 г. 

Билка 
количества 

(кг) 

корен сухо тегло 

глухарче 1730 

гръмотрън 4442 

дилянка 8626 

коприва 8356 

пищялка 200 

репей 67 

оман черен  1981 

кора сухо тегло 

бреза 355 

върба 869 

дъб 812 

липа 10516 

цвят сухо тегло 

блатен тъжник 2575 

бял равнец 350 

глог 8732 

детелина червена 1365 

иглика 288 

липа 63978 

метличина синя 660 

орехче ливадно 62 

черен бъз 10656 

плод  

боровинка черна 

свежо тегло 

250 

 

бъз черен сухо тегло 3008 

бъзак 1846 

глог сухо тегло 2814 

кестен к. сухо тегло 19588 

киселица сухо тегло 5213 

къпина свежо тегло 37522 

шипка сухо тегло 45243 

ягода дива 25 

лист  

бръшлян сухо тегло 7368 

глухарче сухо тегло 221 

живовлек сухо тегло 227 

коприва сухо тегло 2028 

къпина сухо тегло 2 

левурда свежо тегло 190234 

леска сухо тегло 50 

липа сухо тегло 34371 

лопен сухо тегло 1130 

малина сухо тегло 312 

оман черен сухо тегло 664 

подбел сухо тегло 4045 

ружа сухо тегло 478 

смрадлика сухо тегло 3948 

ягода дива сухо тегло 7 

стрък сухо тегло 

бабини зъби 877 

блатен тъжник 5606 

боровинка черна 23 

великденче 75 

глухарче 18 

дяволска уста 399 

еньовче 418 

златна пръчка 3208 

камшик 1110 

кантарион жълт  5506 

коприва 7801 

маточина 772 

мащерка 2531 

овч. торбичка 4970 

очанка 22 

пелин 5725 

пчелник 2020 

равнец бял  3242 

равнец жълт 407 

риган 2209 

сапунче 2511 

синя жлъчка 300 

хвощ полски  2085 

чай градински 425 

черновръх 24 

семе сухо тегло 

шипка 15943 

пъпки сухо тегло 

борови връхчета 75 
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По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч площта на горските територии в 

области Плевен и Ловеч е 210987 ха, от които преобладават недържавните гори – 119052 ха 

(собственост на физически и юридически лица – 77288 ха; на общини – 37404 ха, 

религиозна собственост – 2113 ха; други – 2247 ха). Държавните горски територии са 91935 

ха. 

През вегетационната 2013/2014 г. и през есента на 2014 г. са извършени залесявания 

на 2662 дка. Отчетено е реализирано ползване на дървесина 330320 м
3
, от които 163319 м

3
 

от държавни горски територии. През 2014 г. са проведени санитарни сечи на 185.720 ха, 

като най-много са проведените сечи в иглолистни насаждения, увредени от абиотични 

фактори – снеголом/снеговал, пожар, ветролом/ветровал. 

През 2014 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали 29 бр. горски пожара, които 

са засегнали 3377 дка горски територии. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2014 г. от ловните видове 

на територията на области Плевен и Ловеч са ползвани благороден елен – 15 бр., сърна – 

188 бр., дива свиня – 3712 бр., заек – 444 бр., фазан – 9082 бр., яребица – 299 бр., вълк – 4 

бр., чакал – 4021 бр., лисица – 2068 бр., бялка – 145 бр., язовец – 36 бр., черен пор – 1 бр., 

скитащи кучета – 680 бр., скитащи котки – 27 бр., сврака – 403 бр., сива врана – 14 бр., 

пъдпъдък – 82939 бр., зимно бърне – 72 бр., гугутка – 30 бр., зеленоглава патица – 5346 бр., 

голяма белочела гъска – 178 бр., бекас – 63 бр., гургулица – 10361 бр., гривяк – 2346 бр. 

 

По Закона за генетично модифицираните организми са направени четири проверки на 

Институт по планинско земеделие и животновъдство, гр. Троян, на Институт по царевицата 

- гр. Кнежа, на опитни полета на ОДБХ - гр. Плевен, в с. Гривица, на "Юрофинс 

Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница. Взети са растителни проби, с цел анализ за 

установяване наличието на модифицирана ДНК. Съгласно писмо на ИАОС с вх. 

№5641/27.10.2014 на РИОСВ – Плевен в пробите не е открита генетично модифицирана 

ДНК. 

 


