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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, част от НЕМ, включително: 

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

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

 1 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); 

 1 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 природни забележителности; 

 60 защитени местности. 

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

Ловешка област - в землищата на 33 населени места. 

 

През 2018 г. по Закона за защитените територии (ЗЗТ) са направени 36 бр. проверки. 

Извършени са проверки за спазване на режима на забрани съгласно Закона за защитените 

територии, заповедите за обявяване на защитените територии, Плана за управление на „Кайлъка“ 

и Пещера „Разбитица“, както и във връзка със съгласувани дейности по §7 от ЗЗТ на следните 

защитени територии: 

- резервати: „Китка“ (фиг. 1) и „Милка“, з-ще гр. Белене; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поддържан резерват "Персински блата" (вкл. във връзка с поставяне на обозначителни 

табели); 

 

Фиг. 1 Резерват "Китка" 
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- природни забележителности: "Опански баир", з-ще с. Опанец, Пещера "Разбитица", з-ще 

гр. Плевен, "Купените" 

(фиг. 2), "Скалните 

кукли" (фиг. 3), 

„Водопад "Скока", 

землище с. Реселец; 

водопади в община 

Троян: "Бръмбар скок", 

"Бановски скок", 

"Коман" и "Лопошница"; 

"Пещерите", с. 

Петърница (контрол на 

съгласувана дейност по 

отсичане и премахване 

на изсъхнали и паднали 

дървета), "Карлуковски 

карстов комплекс - 

пещера Проходна", с. 

Карлуково (във връзка 

със заснемане на кадри 

от филм и контрол по 

режима); „Деветашка 

пещера“, с.с. Деветаки, 

Дойренци (за поставяне 

на обозначителни 

табели; контрол по 

режима); Пещера 

"Топля", с. Г. Желязна; 
"Марата", с. Крушуна; 

"Пещера Съева дупка", с. 

Брестница; "Гинината 

пещера", с. Садовец; 

"Студенец", с. Садовец; 

Пещера "Горния 

Парник", с. Бежаново; 
Пещера "Долния 

Парник", с. Бежаново; Пещера "Нанин камък", с. Муселиево; 

 

-   защитени местности: "Кайлъка", гр. Плевен; „Чолашки орман“, с. Ореховица; 

"Катината", с. Загражден; "Генджов орман", с. Искър; "Турията", с. Николаево; "Плавала", гр. 

Никопол, „Бялка“, с. Голец (дадени са 2 бр. предписания); "Парника", с. Бежаново. 

 

В повече от защитените територии нарушения не са установени. Нарушение е установено 

в защитена местност „Чолашки орман“, с. Ореховица - разораване и засаждане с царевица на два 

имота (фиг. 4), във връзка с което са издадени предписания до собствениците на имотите за 

предотвратяване ползването на тези площи като нива. 

 

Проверена е гора в землището на с. Върбица, общ. Плевен, предложена за обявяване за 

защитена територия - защитена местност „Парковото“ (Либичево усое) (фиг. 5) и е проведена 

процедура за обявяването й. 

 

Фиг. 2 Природна забележителност "Купените" 

 

Фиг. 3 Природна забележителност "Скалните кукли" 
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Изготвени са 6 бр. писма 

за съгласуване на дейности по 

§7 от ЗЗТ – 5 бр. за ЗМ 

„Кайлъка“ (за съгласуване на: 

почистване на сервитут на 

асфалтов път, провеждане на 

мотосъбор и поставяне на 

надувно покритие на тенис 

кортове), 1 бр. за ПЗ 

"Карлуковски карстов 

комплекс - пещера Проходна" 

(за поставяне на икона). 

 

 

Изготвено е писмо за несъгласуване на концерт в пещера „Проходна", във връзка със 

забраната за такава дейност, определена със заповед на министъра на околната среда и водите. 

 

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 2018 г. са извършени 38 бр. 

проверки на защитени видове от приложение 

№3 на ЗБР.  

 

По-голяма част от проверките (23 бр.) е 

свързана с оказване на помощ на животни, 

намерени в безпомощно състояние –  

екземпляри от видовете Ръждив вечерник (фиг. 6), Черен 

бързолет, Бял щъркел, Голям ястреб, Голям синигер,   Горска 

ушата сова, Домашна кукумявка (фиг. 7),  

 

 

 

Фиг. 5 З Защитена местност „Парковото“ 

 

Фиг. 6  Ръждив вечерник 

 

Фиг. 7  Домашна кукумявка 

Фиг. 4 Защитена местност 

„Чолашки орман“ - разораване  

 

http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc
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Черношипа ветрушка (Керкенез) (фиг. 8), Бухал (фиг.9), Обикновен мишелов, Горска улулица, 

Ням лебед (фиг.10). Част от животните са изпратени за възстановяване и лечение в Спасителен 

център, Ст. Загора, Ветеринарна клиника „Добро хрумване“, гр. София, или зоопарк – Ловеч 

(фиг. 10), а друга част са пуснати на свобода в подходящ район (фиг. 11, 12). 

 

Взето е участие в 42-то средно 

зимно преброяване на водолюбиви 

птици в екип с представители на 

Българската орнитологична централа 

към Институт по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания при БАН и 

експерти от РИОСВ – Плевен (фиг. 

13). Обходени са влажни зони с около 

40 точки на наблюдение по поречията 

на реките Искър, Вит (фиг. 14), Осъм 

и Дунав, както и язовирите Горни 

Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, 

Каменец, Александрово, рибарници и 

блата в областите Плевен и Ловеч. 

Наблюдавани са различни видове 

Фиг.  9 Бухал 

Фиг.  8 Черноопашата 

ветрушка 

 

Фиг.  10 Ням лебед 

Фиг.  11  Фиг.  12  

Фиг.  13  
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водолюбиви птици: зеленоглава 

патица, голям корморан, малък 

корморан, малък гмурец, голям 

гмурец, черноврат гмурец, зимно 

бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива 

чапла, земеродно рибарче, голям 

горски водобегач и др. При яз. Горни 

Дъбник са преброени над 1800 

зеленоглави патици и около 100 

лиски, а при яз. Еница – 70 големи 

корморана. Поради сравнително 

високите температури за месец 

януари, водоемите не са били 

замръзнали. По-голяма численост и 

по-богато видово разнообразие от 

птици са наблюдавани в язовирите и 

блатата, отколкото в реките. 

Установени са екземпляри и от други видове птици - обикновен мишелов, белоопашат мишелов, 

полски блатар, малък ястреб, голям синигер, дългоопашат синигер, щиглец, зеленика, кос, 

хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, кълвачи, чинка, сива 

сврачка и др. Събраните данни са изпратени към Националната система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие, за да се определи състоянието на популациите на 

водолюбивите птици и състоянието на местата, в които зимуват. 

През м. декември е извършена проверка в землището на гр. Белене за спазване на забраните 

за защитени видове птици, определени със Закона за биологичното разнообразие, а именно: 

забрана за умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и 

методи; забрана за преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, 

отглеждане на малките, презимуване и миграция; забрана за унищожаване или вземане на яйца, 

включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на 

гнезда; забрана за увреждане 

или унищожаване на места за 

размножаване, почивка и 

струпване по време на миграция; 

забрана за вземане на намерени 

мъртви екземпляри; забрана за 

притежаване, отглеждане, 

пренасяне, превозване, изнасяне 

зад граница, търговия и 

предлагане за продажба или 

размяна на взети от природата 

екземпляри. Проверката е 

извършена съвместно с 

представители на БДЗП – клон 

Свищов и ТП ДГС Никопол с 

цел превенция на 

бракониерството и отстрела на 

защитени видове птици през 

ловния сезон (фиг. 15). 

 

При извънредна проверка в заведение за хранене в с. Българене, обл. Плевен е установен 

препариран екземпляр от вида Обикновен мишелов, за което на собственика е съставен акт. 

Фиг.  14  

Фиг.  15  
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Извършени са и 

три проверки по 

сигнали за продажба в 

интернет на 

препариран екземпляр 

от защитения вид 

Обикновен мишелов, и 

на живи екземпляри от 

видовете Обикновена 

блатна костенурка 

(фиг.16) и Таралеж 

(фиг. 17). Съставени са 

два акта и са предприети действия за установяване самоличността 

на единия от нарушителите, с цел ангажиране и на неговата 

административно-наказателна отговорност. Обикновената блатна 

костенурка и таралежът са пуснати на свобода в подходящ район.   

 

При направените шест проверки на: зоопарковете в гр. 

Ловеч (фиг. 18), гр. Кнежа и гр. Плевен; колекция от препарирани 

екземпляри от защитени видове животни, в училището в с. Рупци, 

общ. Червен бряг; общинския пазар в гр. Луковит; зоомагазин в 

гр. Тетевен, нарушения не са установени. 

 

Направени са 9 бр. проверки на екземпляри от видове, 

включени в Приложенията на Регламент 338/97, свързани с: 

размножаването и отглеждането от колекционери на Сив папагал-

Жако (фиг. 19), Китайски александър, Сокол скитник (фиг. 20), 

Боа удушвач-червеноопашата и Тигров питон - албинос; 

препарирани екземпляри от ловни трофеи. При проверките 

нарушения не са установени. Издадени са 17 бр. регистрационни 

карти. 

 

  

 

 

Фиг.  18 Зоопарк Ловеч  

Фиг.  16 Обикновена костенурка Фиг.  17 Таралеж 

Фиг.  19 Сив папагал - Жако  

Фиг.  20 Сокол-скитник  
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Направени 

са пет проверки 

за спазване на 

условията в 

разрешителни на 

министъра на 

околната среда и 

водите, издадени 

за: провеждане на 

зимен 

мониторинг на 

прилепи в 

природна 

забележителност 

"Деветашка 

пещера", землище с. Деветаки; улов и опръстеняване на защитени видове птици в землищата на 

с. Търнене, общ. Плевен и с. Писарово, общ. Искър (фиг. 21); за разрушаване и повдигане върху 

метални площадки на гнезда на Бял щъркел върху ел. стълбове в с. Долни Вит и с. Милковица, 

общ. Гулянци (фиг. 22); недопускане обезпокояването на щъркелите през размножителния 

период в гнездо върху общинска сграда в гр. Червен бряг, която се санира. Нарушения не са 

установени. 

 

През 2018 г. са извършени 12 проверки на пунктове за събиране и изкупуване на охлюви в 

с. Александрово, с. Умаревци, гр. Луковит, с. Ъглен, с. Дерманци, гр. Долна Митрополия, с. 

Ставерци, с. Горна Митрополия, с. Беглеж, с. Брестовец, гр. Кнежа, гр. Искър. Три от проверките 

са по сигнали, но нарушения в пунктовете не са установени.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

През 2018 г. са направени 47 проверки на защитени вековни дървета от следните видове:  

- Летен дъб – в землищата на с. Бохот, с. Коиловци, с. Ореховица (фиг. 23), с. Беглеж; с. 

Искър, гр. Кнежа; с. Голяма Желязна, гр. Никопол; гр. Славяново, с. Тодорово (фиг. 24), с. Ресец, 

с. Тотлебен, с. Ралево, с. Муселиево;  

 

Фиг.  21 Опръстеняване  

Фиг.  22 Повдигане 

гнезда  

Фиг.  23 Летен дъб с. Ореховица 
Фиг.  24 Летен дъб с. Тодорово 
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- Цер – в землищата на с. Лепица, с. Върбица, с. Горни Дъбник (фиг. 25), гр. Славяново, с. 

Татари (фиг. 26), с. Ралево; 

 

 

- Зимен дъб - в землищата на гр. Троян, с. Велчево, гр. Славяново; 

- Космат дъб - в землищата на с. Горни Дъбник, с. Тодорово, гр. Славяново, с. Згалево (фиг. 

27), с. Брестовец (фиг. 28); 

- Благун - в землищата на гр. Червен бряг, гр. Славяново; 

- Бряст - в землищата на гр. Плевен, с. Николаево;  

- Дива круша – в землището на гр. Пордим;  

- Скоруша - в землището на гр. Угърчин; 

- Бяла върба - в землищата на гр. Белене (остров „Персин“), с. Згалево; 

- Черна топола - в землищата на гр. Белене (остров „Персин“), с. Глава; 

- Бяла топола - в землището на с. Глава. 

 

 

 

По-голяма част от 

защитените дървета са в добро 

състояние, а други са 

изсъхнали, поради което е 

започната процедура за заличаването им 

от държавния регистър. По сигнал, че 

летният дъб в землището на с. Муселиево 

е в лошо състояние, е извършена проверка, 

Фиг.  25 Цер,  с. Горни Дъбник Фиг.  26 Цер,  с. Татари 

Фиг.  27 Космат дъб,  с. Сгалево 

Фиг.  28 Космат дъб,  с. Брестовец 
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на която са дадени предписания за премахване на сухи клони и 

затваряне с подходящ материал на хралупата на ствола. 

Предписанията са изпълнени (фиг. 29). 

 

 

Извършена е и проверка за обявяване за защитено на вековно 

дърво - Летен дъб, в гр. Плевен. 

 

 

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 34 защитени 

зони, които са част от Европейска екологична мрежа "НАТУРА 

2000" и Националната екологична мрежа (НЕМ) (две от тях - 

BG0000494 „Централен Балкан“ и BG0000494 „Централен 

Балкан“ изцяло попадат в границите на Национален парк 

“Централен Балкан”, управлението на който се осъществява от 

Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” – гр. Габрово 

към Министерството на околната среда и водите): 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (19 бр.):  

 BG0000181 „Река Вит“ 

 BG0000239 „Обнова – Караман дол“ 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000247 „Никополско плато“ 

 BG0000266 „Пещера Мандра“ 

 BG0000269 „Пещера Лястовица“ 

 BG0000335 „Карабоаз“  

 BG0000396 „Персина“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0000591 „Седларката“ 

 BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ 

 BG0000613 „Река Искър“ 

 BG0000615 „Деветашко плато“ 

 BG0000616 „Микре“ 

 BG0000618 „Видима“ 

 BG0000627 „Конунски дол“ 

 BG0001014 „Карлуково“ 

 BG0001036 „Български извор“ 

 BG0001493 „Централен Балкан буфер“ 

защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (15 бр.): 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000332 „Карлуковски карст“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0002017 „Беленски острови“ 

 BG0002074 „Никополско плато“ 

 BG0002083 Свищовско-беленска низина 

 BG0002088 „Микре“ 

 BG0002091 „Остров Лакът“ 

 BG0002095 „Горни Дъбник – Телиш“ 

 BG0002096 „Обнова“ 

 BG0002102 „Деветашко плато“ 

 BG0002109 „Васильовска планина“ 

 BG0002110 „Априлци“ 

 BG0002111 „Велчево“ 

 BG0002128 „Централен Балкан буфер“ 

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

адрес:  http://riew-pleven.eu/natura.html 

 

През 2018 г. в РИОСВ – Плевен са постъпили 2131 бр. уведомления за планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения, от които 949 бр. са уведомления за планове и програми, 

свързани със сечи и залесяване на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по 

реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. Взето е участие в съвещания за приемане на 

горскостопански планове на Общини Пордим и Ч. бряг, и в консултативни съвети по опазване на 

горите, дивеча и рибата към Областен управител на обл. Плевен и Областен управител на обл. 

Ловеч. 

През 2018 г. са издадени 287 бр. решения по чл. 18; чл. 20; чл.2, ал.5, §2 от Наредба за ОС 

и 2 бр. Решения по АПК, за прекратяване на процедурата по ОС по искане на възложителя. 

Фиг.  29 Летен дъб,  с. Муселиево 

http://riew-pleven.eu/natura.html
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През 2018 г. са издадени 1633 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 и са изготвени 71 бр. 

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

 

През 2018 г. са направени 3385 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони и защитени територии. 

 

През 2018 г. са направени 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР, които са във връзка с контрол по: 

- изпълнение на условия от Решение на РИОСВ - Плевен за МВЕЦ "Дългата река", с. 

Дивчовото, общ. Тетевен; нарушения не са установени; 

- изпълнение на предписание от Заповед на директора на РИОСВ – Плевен за 

възстановяване на пасище, което е разорано в з-ще с. Обнова, община Левски, попадащо в 

защитена зона BG0002096 "Обнова"; предписанието не е изпълнено, поради което е съставен 

АУАН на собственика; 

- изпълнение на условия от Решение на МОСВ, с което е съгласуван Горскостопанския 

план на ТП ДГС Никопол; дадени са две предписания във връзка със създадена дивечова нива в 

нарушение на едно от условията в Решението; 

- изпълнение на условия от Решение на РИОСВ-Плевен, с което е съгласувана 

Горскостопанска програма на физическо лице за сечи в землището на с. Врабево, общ. Троян; 

нарушения не са установени; 

- спазване на режима, определен от заповедта за обявяване на защитена зона "Карлуковски 

карст" BG0000332; нарушения не са установени; 

- изпълнение на условия от Решение на РИОСВ – Плевен, с което е съгласувано 

изграждане на нискоетажна жилищна сграда и три площадки – модулни стрелбища за ловна 

стрелба в з-ще с. Горни Дъбник; нарушения не са установени; 

- сигнал за разораване на пасища и унищожаване на природни местообитания в защитени 

зони BG0000335 "Карабоаз" и BG0000181 "Река Вит"; установено е, че част от имотите са с 

начин на трайно ползване (НТП) „пасище“, а други са с променено НТП от „пасище“ в „нива“, за 

което няма проведена процедура по реда на 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; предприети са действия за установяване датите на 

извършване на нарушенията и на извършителите; издадени са 2 бр. предписания за 

преустановяване на разораването; 

- сигнал за сечи в защитени зони в землището на с. Рибарица; установено е, че видът на 

сечта е съгласуван с Решение №18-ОС/29.08.2017 г. на МОСВ, но не е спазено изискване на 

Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите, съгласно което при провеждане на сечи в специални 

горски територии около постоянните водни течения се запазват зони с широчина не по-малка от 

15 м; проверката е извършена съвместно с РДГ-Ловеч, за предприемане на съответните действия 

по компетентност; 

- постъпило уведомление за инвестиционно предложение за строителство в ливади в 

землището на с. Дивчовото, попадащи в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 

и “Централен Балкан - буфер” BG0002128; нарушения не са установени; 

- постъпили 2 бр. уведомления за Горскостопански програми за сечи в землището на гр. Д. 

Дъбник, попадащи в защитени зони “Студенец” BG0000240 и “Студенец” BG0000240; 
установено е несъответствие в състава на насажденията съгласно Горскостопанските програми и 

този на терен; възложителите са представили в РИОСВ – Плевен нови Горскостопански 

програми с действителния състав на насажденията; 

- сигнал за сечи в защитени зони в землището на с. Малък Извор, общ. Ябланица; 

установено е, че сечите са предвидени в ГСП на ТП ДГС Тетевен, 2012 г., който е съгласуван с 

Решение №53-ОС/17.12.2012 г. на МОСВ; 
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- изпълнение на предписание от Заповед на директора на РИОСВ – Плевен за означаване с 

трайни знаци на границите на поземлен имот в землището на с. Биволаре, общ. Д. Митрополия, 

попадащ в защитена зона "Река Вит"BG0000181, с цел недопускане на разораване на съседните 

имоти, които са с НТП „Пасище“. Предписанието не е изпълнено поради отсъствие на договор, 

сключен от МЗХГ с фирма, поддържаща КВС в землищата на община Д. Митропорлия. Дадено е 

ново предписание да не се разорава имота преди означаване на границите му с трайни знаци, за 

което РИОСВ - Плевен да бъде писмено уведомена; 

- писмо на МОСВ за разораване на имоти с НТП „ливада“ и „пасище“ през 2017 г. 

(констатирано от ДФЗ – София), а именно: в землището на с. Деков, общ. Белене, попадащ в 

защитена зона “Никополско плато” BG0002074; в землището на с. Комарево, общ. Долна 

Митрополия, попадащ в защитена зона BG0000181 "Река Вит"; в землището на с. Бацова махала, 

общ. Никопол, попадащ в защитена зона BG0000239 "Обнова - Караман дол"; в землището на с. 

Петърница, общ. Д. Дъбник, попадащ в защитени зони BG0000240 "Студенец" и 

"Студенец"BG0000240;в землището на с. Брестово, общ. Ловеч (2 бр. проверки), попадащи в 

защитена зона "Деветашко плато" BG0000615; в землището на с. Малка Желязна, общ. Тетевен, 

попадащ в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109; в землището на с. Галата, общ. 

Тетевен, попадащ в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109; в землището на с. 

Кирчево, общ. Угърчин, попадащи в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и 

"Васильовска планина" BG0002109. При извършените 9 бр. проверки е установено, че през 2018 

г. няма извършено ново разораване. 

 

По Закона за защита на животите през 2018 г. са извършени 2 бр. проверки на размножени 

екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру и Сърна (на които са издадени 4 бр. 

регистрационни карти за диви животни), както и 2 бр. проверки за отглеждане на Муфлон и 

Северен елен (във връзка със сигнал, който е неоснователен). 

 

 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) през 2018 г. са направени 25 бр. проверки, от 

които: 

- една проверка за издадени позволителни за ползване на лечебни растения от ТП ДГС 

Никопол; нарушения не са установени; 

 

- 24 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове (БЗП), организирани от физически лица 

в с. Радювене, гр. Троян, с. Градина, гр. Пордим, гр. Левски, с. Стежерово, гр. Кнежа, с. 

Брестница, гр. Угърчин, с. Бръшляница, гр. Луковит, с. Ставерци, с. Брегаре, гр. Кнежа, гр. Искър 

и с. Новачене, както и от юридически лица в гр. Угърчин, с. Александрово и с. Дебнево. Пет от 

проверките са по сигнали за изкупуване на билки в необявени в РИОСВ – Плевен БЗП, но само в 

един е установено изкупуване на билки. Направено е предписание за преустановяване на 

дейността до обявяване на БЗП в РИОСВ – Плевен. В един от БЗП в гр. Луковит е установен цвят 

липа, за който няма издадено позволително за ползване и не е вписан в книгата за изкупените, 

реализираните и наличните количества билки, за което е съставен акт. В БЗП в с. Новачене са 

установени корени от лечебна ружа (лечебно растение под специален режим на опазване), в 

нарушение на забраната за събирането им от естествени находища, за което е съставен акт. 

Съставени са два акта на физически лица, които съгласно протокол от ТП ДГС Рибарица 

събират цвят липа от находище в землището на с. Рибарица, без издадено позволително за 

ползване. 

Направена е покана за акт на физическо лице, което съгласно сигнал от Община Плевен 

събира цвят божур от находище в парк „Скобелев“, гр. Плевен (цветът от божур е билка от 

лечебно растение под специален режим на опазване и ползване, за която има забрана за събиране 

в област Плевен, съгласно заповед №РД-56/01.02.2018 г. на МОСВ). Нарушителят не е установен 

на адреса, посочен в сигнала. 
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През м. март комисия с представители на РИОСВ – Плевен, Държавните горски 

стопанства и Общините от Ловешка област, е разпределила количествата от цвят божур, цвят 

лечебна иглика (фиг. 30) и стрък ранилист, които могат да се събират през 2018 г. в област 

Ловеч, съгласно заповед №РД-56/01.02.2018 г. на МОСВ.  

 

 

Разпределението е извършено въз основа на 

подадени от билкозаготвителите заявления за ползване 

на цвят божур, цвят лечебна иглика и стрък ранилист 

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 2018 г. Сред тях са лечебна ружа 

(фиг. 31), бял оман, див чимшир, дилянка и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В края на 2018 год. с обявена дейност в 

РИОСВ – Плевен са общо 144 бр. 

билкозаготвителни пунктове (БЗП), складове за 

билки и хладилни бази, от които: в обл. Плевен 

- 70 бр. (от които 1 хладилник и 1 склад); в обл. 

Ловеч - 74 бр. (от които 5 хладилни бази и 2 

склада). През 2018 г. е прекратена дейността на 

12 бр. БЗП (6 бр. в област Плевен и 6 бр. в 

област Ловеч) и е обявена дейността на 8 бр. 

БЗП (5 бр. в област Плевен и 3 бр. в област 

Ловеч). 

 

 

През 2018 г. са регистрирани 10 бр. Книги 

за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки. 

 

 

 

 

 

 

Фиг.  30 Лечебна иглика 

Фиг.  31 Лечебна ружа 
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Съгласно представените Справки за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки за 2018 год. в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази през 

2018 г. са изкупени следните количества билки: 

 

Билка количества 

(кг) 

Билка количества 

(кг) 

Билка количества 

(кг) 

корен сухо тегло бъз черен сухо 

тегло 6420 

блатен тъжник 2576 

глухарче 

884 

бъзак сухо тегло 

6391 

врабчови 

чревца 
2395 

гръмотрън 

2201 

вишна дива 

(махалебка) 

свежо тегло 200 

дяволска уста 

400 

коприва 11027 глог сухо тегло 10223 еньовче 31 

оман черен  

689 

кестен к. сухо 

тегло 11818 

златна пръчка 8751 

ружа лечебна 

1613 

къпина свежо 

тегло 26296 

камшик 810 

кора сухо тегло леска 

обикновена 

свежо тегло 300 

кантарион 

жълт  

3181 

бреза 

300 

малина свежо 

тегло 90 

коприва 

35990 

върба 

1473 

трънка свежо 

тегло 450 

лепка 

1230 

дъб 

815 

хвойна синя 

сухо тегло 7352 

маточина 

468 

липа 

5688 

шипка сухо 

тегло 59353 

мащерка 

7664 

цвят сухо тегло ягода дива 

свежо тегло 100 

мурсалски чай 

100 

блатен тъжник 1727 лист  орлов нокът 50 

бъз черен  

8783 

бръшлян сухо 

тегло 3974 

пелин 

3160 

глог 

10490 

живовлек сухо 

тегло 200 

равнец бял  

6454 

детелина червена 

6756 

коприва сухо 

тегло 32790 

ранилист 

83 

иглика лечебна 345 левурда свежо 

тегло 79995 

риган 

3065 

липа 22026 липа сухо тегло 91666 сапунче 584 

орехче ливадно 

46 

малина сухо 

тегло 2806 

слез 

367 

равнец бял  3360 оман черен 1000 хвощ полски  8879 

синя метличина 

497 

смрадлика сухо 

тегло 
1500 семе сухо тегло 

плод  черен бъз 615 шипка 6563 

боровинка черна 

свежо тегло 400 

стрък сухо тегло   

боровинка червена 

свежо тегло 64 

бабини зъби 2091   
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По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч площта на горските територии в 

области Плевен и Ловеч е 216665 ха, от която: ДГТ- 94684 ха, ОГТ – 41472 ха, на частни на 

физически лица – 71598 ха, на частни юридически лица – 4428 ха, религиозни – 2023 ха; гори 

върху ССФ (временно стопанисвани от общините) – 2323 ха. От общата площ за района на РДГ-

Ловеч иглолистните гори са 9%, 39% са широколистните високостъблени, 31% са издънковите за 

превръщане, а нискостъблените са 21%. Средната възраст на горите е 50 г., а средният запас на 1 

ха е 153 м
3
. Общото осъществено ползване от всички видове собственост гори за 2018 год. 

възлиза на 297 439 м
3
 лежаща маса, от които 180 582 м

3
 от възобновителни сечи и 116857 м

3
 от 

отгледни сечи.  

През 2018 г. в РДГ Ловеч са утвърдени 1048 бр. Горскостопански програми за имоти, 

собственост на физически лица и са одобрени 34 бр. План- извлечения. 

 

През 2018 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали общо 20 броя горски пожари. 

Засегнатите площи са 6673 дка (при засегнати 1791 дка през 2017 г., 4159 дка – през 2016 г., а 

през 2015 г. - 14705 дка). Процентът на засегнатите иглолистни гори е значително по-малък от 

процента на засегнатите широколистните гори. Пожарите са предимно низови, а размерът на 

засегнатите площи зависи от климатичните особености в периодите на усилена стопанска 

дейност. Наличието на силен вятър значително увеличава засегнатите площи.  

 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2018 г. от ловните видове на 

територията на области Плевен и Ловеч са ползвани: 

- Едър дивеч: Благороден елен – 23 екземпляра (при запас 2001 екземпляра), Елен лопатар – 

31 (при запас 339), Сърна – 136 (при запас 10990), Дива свиня – 5055 (при запас 6387); 

- Дребен дивеч: Заек – 86 (при запас 30609), Фазан – 10256 (при запас 31612), Яребица – 314 

(при запас 13676); 

- Хищници: Вълк – 8 (при запас 55), Чакал – 3859 (при запас 4585), Лисица – 1829 (при 

запас 3367), Бялка – 184 (при запас 1521), Язовец – 133 (при запас 2063), Черен пор – 2 (при запас 

354), Скитащи кучета – 470 (при запас 2745), Скитащи котки – 20 (при запас 1484), Сврака – 956 

(при запас 5288), Сива врана – 17 (при запас 2271); 

- Прелетен и водоплаващ дивеч: Пъдпъдък – 45306, Зимно бърне – 63, Лятно бърне - 37, 

Гугутка – 5, Зеленоглава патица – 7092, Голяма белочела гъска – 369, Бекас – 125, Гургулица – 

18735, Гривяк – 4936. 

 

По Закона за генетично модифицираните организми са направени 3 бр. проверки на 

опитно поле на "Юрофинс Агросайънс Сървисес" - ЕООД, гр. Летница, лаборатория по 

микроразмножаване на Институт по планинско животновъдство и земеделие - гр. Троян и на 

опитно поле на Институт по царевицата, гр. Кнежа. Във взетите растителни проби не е открита 

генетично модифицирана ДНК. 

 


