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II.4.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

1. Защитени територии 

На територията на РИОСВ – Плевен има 102 защитени територии, обявени по смисъла 

на Закона за защитените територии, включително: 

• два резервата (“Китка” и “Милка” - острови в р. Дунав, в района на гр. Белене); 

• един поддържан резерват (“Персински блата”, остров Белене, р. Дунав); 

• един природен парк (ПП “Персина”, разположен в землищата на гр. Белене, гр. 

Никопол, с. Драгаш Войвода, област Плевен, гр. Свищов и с. Ореш, област В. Търново); 

• един Национален парк (част от територията на РИОСВ – Плевен попада в обхвата на НП 

“Централен Балкан” заедно с някои от намиращите се в него резервати). Управлението на 

парка се осъществява от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово към 

Министерството на околната среда и водите); 

• 37 бр. природни забележителности; 

• 60 бр. защитени местности. 

В Плевенска област защитени територии има в землищата на 43 населени места, а в 

Ловешка област - в землищата на 33 населени места. 

През 2015 г. по Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 20 бр. проверки и са 

дадени са 3 бр. предписания, които са изпълнени. 

  
 

                ЗМ Кайлъка                                                                      ЗМ Криваците 

  

                  ПЗ Деветашка пещера                                                       ПЗ Скалната църква 
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 Поддържан резерват Персински блата - Мъртво блато                                Резерват Милка 

 

Изготвени са 4 бр. писма за съгласуване по §7 от ЗЗТ на дейности – премахване на 

изсъхнали дървета в ПЗ „Чернелка“, поставяне на павилион и почистване на просеки под ел. 

проводи в ЗМ „Кайлъка“; както и 2 бр. писма за несъгласуване на дейност по §7 от ЗЗТ – 

снимки на филми в ПЗ „Карлуковски карстов комплекс“, с. Карлуково. Във връзка с постъпил 

сигнал за прокарана просека-път в Защитена местност "Персин изток" са дадени предписания 

на Ловно-рибарско дружество Никопол за запознаване на ловците с забраните, определени със 

заповедта за обявяване на Защитена местност "Персин изток" и природен парк „Персина“, 

както и да преминават с МПС само по съществуващите пътища. 

Изготвени са 6 бр. проектозаповеди за актуализиране на площи на защитени територии и 1 

бр. проектозаповед за заличаване на ЗМ „Мариновец“. 

 

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:  
През 2015 г. са извършени 31 бр. проверки на защитени видове животни от приложение 

№3 на ЗБР: три от проверките са свързани с видове птици, наблюдавани по време на Средно 

зимното преброяване на водолюбивите птици; 26 бр. са проверки на защитени видове, във 

връзка с оказване на помощ на птици, намерени в безпомощно състояние, една от проверките 

е за изложен на публично място препариран екземпляр от защитен вид – Синявица, една 

проверка е за безпокойство на прилепи, чрез влизане с автомобили и палене на огън в пещера 

Мандрата (Чавдарска пещера), с. Чавдарци, общ. Ловеч. Съставени са 2 бр. актове за 

установяване на административни нарушения: за изложен на публично място препариран 

екземпляр от защитен вид – Синявица и за разрушено щъркелово гнездо в с. Бреница, общ. 

Кнежа.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бял щъркел                                             Горска ушата сова 
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                              Домашна кукумявка                                             Тръстиков блатар 

 

РИОСВ-Плевен взе участие в преброяването на белия щъркел /Ciconia ciconia/ в 

България, което се проведе в периода 15 юни – 15 юли 2015 год., като част от Седмото 

международно преброяване на белия щъркел в Европа. Експерти от РИОСВ-Плевен 

посетиха общо 141 населени места в 11 общини на територията на област Плевен и област 

Ловеч, а именно: Долна Митрополия, Долни Дъбник, Плевен, Пордим, Червен бряг (област 

Плевен) и Априлци, Луковит, Тетевен, Троян, 

Угърчин, Ябланица (област Ловеч). За уточняване 

на местонахождението на гнездата на бял щъркел 

при посещенията на терен съдействие оказваха 

служителите в Общинските администрации и 

кметствата. Преброени са общо 275 гнезда на бял 

щъркел и 453 екземпляра оперени малки бели 

щъркели. Най-много гнезда на бял щъркел са 

установени в следните населени места: с. 

Крушовица (15 гнезда), с. Ставерци (13 гнезда), с. 

Ореховица (10 гнезда), с. Бохот (10 гнезда), с. 

Горни Дъбник (9 гнезда), с. Садовец (9 гнезда), с. 

Брегаре (9 гнезда). Най-много оперени малки бели 

щъркели в едно гнездо са установени в с. Сухаче, 

общ. Червен бряг – 5 екземпляра. 

    

 

Бял щъркел 

 

Направени са 12 бр. проверки на видове по CITES (по чл. 90 от ЗБР): на Природонаучен 

музей – с. Черни Осъм, зоомагазини в гр. Плевен, гр. Ловеч, гр. Троян, на пазари в гр. Плевен 

и гр. Троян, на колекция в с. Сопот, обл. Ловеч, на изложена кожа на лъв в хотел в гр. 

Априлци, на боа-удушвач на Покрития мост в гр. Ловеч, на размножени папагали в гр. 

Тръстеник. Издадени са 30 бр. регистрационни карти на видове по CITES. 
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                               Боа-удушвач                                   Зелена игуана                             Японски жерав 

 

Направени са пет проверки на зоопарковете в Ловеч, Кнежа и Плевен, Две от 

проверките са във връзка с избягал от клетката си в зоопарк „Кайлъка“-Плевен екземпляр от 

вида Кафява мечка. 

 

 

Направени са 38 бр. проверки на защитени вековни дървета. Изготвени са протоколи за 

защитени дървета – цер, летен дъб, гледичия, орех, дива круша, полски бряст, които са 

унищожени, изсъхнали или невъзстановимо увредени, с цел 

заличаването им със заповед на министъра на околната среда и водите. 

През 2015 г. със заповеди на министъра на околната среда и водите в 

област Плевен са обявени за защитени пет дървета от вида летен дъб в 

землището на с. Комарево и едно дърво летен дъб в землището на с. 

Лазарово. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Защитено дърво - 

летен дъб в гр. 

Угърчин 

Защитено дърво –  

източен чинар 

в гр. Ч. бряг 

 

Летен дъб в 

землището на с. 

Лазарово 
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Извършени са седем проверки на условия в шест бр. разрешителни на МОСВ - за 

преместване на щъркелово гнездо в с. Градина, общ. Д. Дъбник; за опръстеняване на млади 

екземпляри от вида Морски орел /Haliaeetus albicilla/, в гнезда на остров Милка;  

за събиране на размножителен материал от защитен растителен вид-Дяволски орех, от старо 

корито на р. Искър при с. Ставерци; за събиране на материал от защитен растителен вид - Гол 

сладник в землищата на с. Коиловци, общ. Плевен и с. Д. Вит, общ. Гулянци, за преместване 

на екземпляри от защитени растителни видове – Дяволски орех, Водна лейка и Жълта водна 

роза.  

 
Морски орел 

 

Направени са 11 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви и са съставени два 

акта за административно нарушение - изкупуване на маломерни охлюви (под 20 мм диаметър 

на черупката). 

 

 

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 35 защитени зони (ЗЗ), които са част от 

Европейска екологична мрежа "НАТУРА 2000" и Националната екологична мрежа (НЕМ), 

включително: 

 

- 20 бр. защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие:  

• BG0000181 ЗЗ „Река Вит“ 

• BG0000239 ЗЗ „Обнова – Караман дол“ 

• BG0000240 ЗЗ „Студенец“ 

• BG0000247 ЗЗ „Никополско плато“ 

• BG0000266 ЗЗ „Пещера Мандра“ 

• BG0000269 ЗЗ „Пещера Лястовица“ 

• BG0000335 ЗЗ „Карабоаз“  

• BG0000396 ЗЗ „Персина“ 

• BG0000494 ЗЗ „Централен Балкан“ 

• BG0000591 ЗЗ „Седларката“ 

• BG0000607 ЗЗ „Пещера Микре“ 

• BG0000611 ЗЗ „Язовир Горни Дъбник“ 

• BG0000613 ЗЗ „Река Искър“ 

• BG0000615 ЗЗ „Деветашко плато“ 

• BG0000616 ЗЗ „Микре“ 

• BG0000618 ЗЗ „Видима“ 

• BG0000627 ЗЗ „Конунски дол“ 

• BG0001014 ЗЗ „Карлуково“ 

• BG0001036 ЗЗ „Български извор“ 

• BG0001493 ЗЗ „Централен Балкан буфер“ 

- 15 бр. защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие: 

• BG0000240 ЗЗ „Студенец“ 

• BG0000332 ЗЗ „Карлуковски карст“ 

• BG0000494 ЗЗ „Централен Балкан“ 

• BG0002017 ЗЗ „Беленски острови“ 

• BG0002074 ЗЗ „Никополско плато“ 

• BG0002083 ЗЗ Свищовско-беленска низина 
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• BG0002088 ЗЗ „Микре“ 

• BG0002091 ЗЗ „Остров Лакът“ 

• BG0002095 ЗЗ „Горни Дъбник – Телиш“ 

• BG0002096 ЗЗ „Обнова“ 

• BG0002102 ЗЗ „Деветашко плато“ 

• BG0002109 ЗЗ „Васильовска планина“ 

• BG0002110 ЗЗ „Априлци“ 

• BG0002111 ЗЗ „Велчево“ 

• BG0002128 ЗЗ „Централен Балкан буфер“. 

 

Информацията за защитените зони в Плевенска и Ловешка област е достъпна на 
адрес:  http://www.riew-pleven.eu/natura.html 

 

 
 

През 2015 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2509 бр. уведомления за планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1138 бр. са 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 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 (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.) (Наредбата за ОС). Взето е 

участие в Лесоустройствени съвещания на горски територии на ТП ДГС Никопол, ТП ДГС 

Плевен, Община Луковит, Община Угърчин, Община Ловеч, Община Кнежа, Община Д. 

Дъбник, Община Искър, ГК „Цер“ – с. Тученица, ГК „Дъб“ – с. Бохот. 

През 2015 г. са издадени 225 бр. решения по Наредба за ОС, от които 183 бр. за 

съгласуване, 5 бр. за извършване на оценка за степента на въздействие на инвестиционни 

предложения върху защитените зони и 37 бр. за прекратяване на процедури. Издадени са 1766 

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 2015 г. са направени 65 бр. преценки по съвместни процедури за инвестиционни 

предложения, които подлежат на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на 

Наредбата за ОВОС и за планове, проекти и програми, които подлежат на преценяване на 

необходимостта от ЕО по реда на Наредбата за ЕО. 

Направени са 2996 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо 

границите на защитени зони. 

През 2015 г. са направени 30 бр. проверки: във връзка с контрол върху изпълнението на 

условия от Решения по ОС, във връзка с писмо на МОСВ за поддържане на платформите за 

гнездене на Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в ПР "Персински блата", о-в Персин, земл. 

гр. Белене; по сигнали за разораване на имоти в защитени зони “Карлуково” BG 00001014 и 

“Карлуковски карст” BG0000332. Издадени са две заповеди на директора на РИОСВ - Плевен: 

за предотвратяване на нарушения на забраните от заповедите за обявяване на защитени зони 

“Остров “Остров Лакът” BG002091 и „Комплекс Беленски острови“ BG0002017; за 

предотвратяване на административно нарушение по ЗБР и на вредните последици от него, 

както и с цел опазване на природни местообитания 91M0 Балкано-панонски церово-горунови 

гори, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), и на местообитания на видове 

животни, предмет на опазване в защитени зони: “Микре” BG0000616 и “Деветашко плато” 

BG0000615. За констатираните нарушения за неспазване на условия в Решения по ОС са 

съставени 18 бр. актове за установяване на административни нарушения. 

 

 

По Закона за защита на животите са извършени три проверки. Издадени са две 

регистрационни карти за размножени екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру и Елен 

лопатар. 
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Елен лопатар                                        Ръждивоврато кенгуру 

 

По Закона за лечебните растения през 2015 год. в РИОСВ – Плевен са направени 

общо 32 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове и хладилни бази, както и за издадени от 

ТП Държавни горски стопанства и Общини позволителни за ползване на лечебни растения. 

Съставен е един акт за административно нарушение за изкупуване на цвят от черен бъз в 

необявен в РИОСВ – Плевен билкозаготвителен пункт. Регистрирани са 13 бр. книги за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки.  

 

През м. март комисия с представители на РИОСВ – Плевен, РДГ – Ловеч, Държавните 

горски стопанства и Общините от Ловешка област, разпредели количествата билки от лечебни 

растения под специален режим на опазване и ползване, определени за 2015 г. със заповед на 

министъра на околната среда и водите (Държавен вестник №17/2015 г.). Разпределението се 

извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна 

иглика от находища в Ловешка област. Специалният режим на опазване и ползване се прилага 

за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за 

естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се 

събират с търговска цел. В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и 

кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират 

с търговска цел през съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, 

дилянка и др.  

 

В края на 2015 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 145 бр. 

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

хладилник и 1 склад) - в обл. Плевен и 77 бр. (от които 5 хладилни бази и 2 склада) - в обл. 

Ловеч. През 2015 г. е прекратена дейността на 7 бр. билкозаготвителни пунктове (4 бр. в 

област Плевен и 3 бр. в област Ловеч) и е обявена дейността на 12 бр. (6 бр. в област Плевен и 

6 бр. в област Ловеч). 
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Съгласно представените Справки за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки за 2015 год. в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и 

хладилните бази през 2015 г. са изкупени следните количества билки: 

 

 

Билка количества 

(кг) 
 Билка количества 

(кг) 

корен сухо тегло  корен сухо тегло 

глухарче 2305  къпина сухо тегло 669 

гръмотрън 3656  левурда свежо тегло 83672 

дилянка 4064  леска сухо тегло 200 

коприва 12220  липа сухо тегло 36308 

оман черен  4123  лопен сухо тегло 59 

пищялка 520  оман черен сухо тегло 426 

репей 435  подбел сухо тегло 1621 

ружа лечебна 2500  ружа сухо тегло 500 

троскот 36  стрък сухо тегло 

кора сухо тегло  бабини зъби 8963 

бреза 1626  блатен тъжник 14188 

върба 2316  боровинка черна 455 

зърнастец 1040  великденче 125 

дъб 1855  врабчови чревца 900 

леска 50  дяволска уста 344 

липа 18732  еньовче 10 

цвят сухо тегло  златна пръчка 10480 

бял равнец 1788  имел бял 1058 

глог 9655  кантарион жълт  20724 

детелина червена 2520  кантарион червен 50 

иглика 656  коприва 3471 

липа 22036  маточина 87 

черен бъз 7091  мащерка 2489 

плод   овч. торбичка 552 

бъз черен сухо тегло 4127  орлови нокти 50 

бъзак 238  пелин 5976 

глог сухо тегло 5142  пчелник 1878 

кестен к. сухо тегло 7696  равнец бял  2585 

къпина свежо тегло 40081  риган 973 

трънка свежо тегло 1400  сапунче 3255 

шипка сухо тегло 70187  хвощ полски  15962 

хвойна синя 1000  семе сухо тегло 

лист   шипка 1626 

бръшлян сухо тегло 7393  пъпки сухо тегло 

глухарче сухо тегло 2500  борови връхчета 75 

живовлек сухо тегло 366  дръжки сухо тегло 

коприва сухо тегло 1508  бъз черен 588 
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По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч площта на горските територии в 

области Плевен и Ловеч е 210402 ха, от които държавните горски територии са 94208 ха, а 

преобладаващата част са собственост на физически и юридически лица, вкл. на Общини, 

религиозни организации и др. Средната възраст на горите е 49 г., а средният запас на хектар – 

149 м
3
. Осъщественото ползване на дървесина в държавните горски територии е 174484 м

3 

лежаща маса, в горите, собственост на частни физически лица – 104005 м
3
, в горите, 

собственост на общините – 46681 м
3
, в горите, собственост на юридически лица – 15763 м

3
,
 
в 

религиозните гори – 4665 м
3
. През 2015 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали 35 бр. 

горски пожара, които са засегнали 14705 дка горски територии. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2015 г. от ловните видове на 

територията на области Плевен и Ловеч са ползвани благороден елен – 23 екземпляра, елен 

лопатар – 53, сърна – 178, дива свиня – 3276, заек – 430, фазан – 8217, яребица – 260, вълк – 8, 

чакал – 3891, лисица – 2070, бялка – 128, язовец – 60, черен пор – 3, скитащи кучета – 822, 

скитащи котки – 27, сврака – 748, сива врана – 26, посевна врана – 5, пъдпъдък – 41887, зимно 

бърне – 22, гугутка – 28, зеленоглава патица – 5497, голяма белочела гъска – 205, бекасина – 6, 

бекас – 77, гургулица – 16025, гривяк – 3304. 

 

По Закона за генетично модифицираните организми са направени три проверки на 

Институт по фуражните култури, гр. Плевен, Опитно поле на Институт по царевицата, гр. 

Кнежа, Опитно поле на „Юрофинс Агросайънс Сървисес“ ЕООД, гр. Летница. Във взетите 

растителни проби не е открита генетично модифицирана ДНК. 


