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ІІ.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

1. Защитени територии 
В района на РИОСВ – Плевен има 103 защитени територии, обявени по смисъла на Закона за 

защитените територии, които са част от Националната екологична мрежа (НЕМ). Това са: 

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

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

 1 природен парк (ПП) (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 (НП) (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 (ПЗ); 

 61 защитени местности (ЗМ). 

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

област - в землищата на 33 населени места.  

 

 

 

 
 

 

 

По Закона за защитените територии (ЗЗТ) през 2020 г. са направени 45 бр. проверки. 

Част от тях са свързани с контрол по спазване на режима на забрани, определен със ЗЗТ и 

заповедите за обявяване на защитените територии. Проверени са: 

- резервати „Китка“ (фиг. 1) и „Милка“, острови в р. Дунав, земл. на гр. Белене; 

- поддържан резерват "Персински блата", о-в Персин, земл. гр. Белене (фиг. 2); 

-природни забележителности: "Карстов извор Златна Панега", земл. с. Златна Панега (фиг. 3), 

“Находище на терциерни /тортонски/ вкаменелости“, земл. с. Ясен, "Скален мост Седларката", земл. 

с. Ракита, "Скално образувание "Куклите" в м. "Улея", земл. с. Реселец, "Тектонски грабен "Калето", 

земл. с. Реселец (фиг. 4), "Чернелка", земл. с. Горталово, "Скалната църква", земл. гр. Никопол; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 Резерват „Китка“ 

Фиг.2 Природен резерват „Персински блата“  

с платформа на пеликани 

Фиг.3  Природна 

забележителност 

„Карстов извор 

Златна Панега“ 

Фиг.4  Природна 

забележителност 

„Калето“ 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2020 г.                                                                  стр.  II. 4. 2 

- защитени местности: "Булин дол", земл. гр. Плевен, "Пипра-Калето", земл. с. Телиш, "Дългата 

бара-паметника“, земл. с. Беглеж, "Киселец", земл. с. Кулина вода, "Вятърница", земл. с. Комарево 

(фиг. 5), "Либичево усое", земл. с. Върбица (фиг. 6), "Костина", земл. с. Рибарица, "Персин изток", 

земл. гр. Белене, "Остров Малък Борил", земл. с. Байкал, "Криваците", земл. с. Кирчево. 

 

 

 

Нарушения в описаните по-горе защитени територии не са установени, с изключение на ЗМ 

"Булин дол", където е констатирана незаконна сеч на дървета. За последното е уведомена Районна 

прокуратура – Плевен. Съгласно постановление от 18.08.2020 г. на Районна прокуратура-гр. Плевен 

извършителят на престъплението не е разкрит. 

Освен изброените по-горе проверки са извършени и такива във връзка с подадени сигнали и 

контрол на съгласувани от РИОСВ – Плевен дейности по §7 от ЗЗТ. Проверени са: 

- ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна", с. Карлуково - извършени са девет 

проверки във връзка със: 

 съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ за заснемане на телевизионни реклами, при което е използван 

изкуствен сняг. След приключване на снимките пещерата не е почистена от него, поради 

което е дадено предписание за почистването й. При последваща проверка е установено, че 

предписанието е изпълнено; 

 съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ за заснемане на музикални видеоклипове. При извършената 

проверка нарушения не са установени; 

 съгласувана дейност по §7 от ЗЗТ за снимки на видео-визитка на ТВ предаване. При 

извършената проверка нарушения не са установени; 

 сигнал за извършена сеч на дървета и храсти, отпадъци, палене на огън и незаконна икона са 

извършени две проверки. Установено е, че в пещерата няма отпадъци, поставянето на 

иконата е съгласувано с РИОСВ – Плевен, а извършената сеч на издънкови черници и на 

черен бъз пред входа на пещерата е до пътека и е направена от неизвестен извършител. 

Дадено е предписание на Община Луковит за премахване и почистване на огнищата, 

установени в пещерата. При последваща проверка е установено, че предписанието е 

изпълнено; 

 сигнал за практикуване на бънджи скокове, скално катерене, полети с балон (в имот до 

пещерата) и транспортиране на туристи с МПС (извън пещерата). При проверката не са 

установени нарушения на забраните от Закона за защитените територии и Заповед №РД-

71/09.02.2018 г. на МОСВ; 

 писмо от МОСВ, относно писмо до Приемната на Министерски съвет на Република България, 

че пещера „Проходна“, общ. Луковит, е „безстопанствена, алпинисти са се настанили, 

забиват куки точно в „Очите на Бога“, рушат пещерата...“. При проверката е констатирано, 

че в пещерата има постоянно присъствие на туристи, осъществяващи само пешеходен 

туризъм, без нарушения на забраните, определени със Закона за защитените територии и 

Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ. Установено е, че освен регламентираните със 

заповедта катерачни маршрути (вкл. тези до окната („Очите на Бога“), има екипирани и 9 бр. 

нови, започващи от пода на пещерата с нови осигурителни точки. Изготвено е писмо до 

Българска федерация по катерене и алпинизъм, за премахването им, тъй като те отсъстват на 

Фиг.5 Защитена местност „Вятърница“- 

Вълнестоцветно сграбиче Фиг.6 Защитена местност „Либичево усое“ 
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приложените към Заповед №РД-71/09.02.2018 г. на МОСВ схеми на катерачни обекти в 

сектори Б, В и Ж.  

 писмо, съгласно което физическо лице е установило отсъствието на информационна табела, че 

шумът е противопоказен за защитените видове в пещерата. При проверката е установено, че 

пред входа на пещерата има информационната табела, вкл. със забраната за предизвикване 

на шум, който надвишава 45 Leq (cdBA). В пещерата има постоянно присъствие на туристи, 

без да се извършват нарушения на забраните, определени със Заповед №РД-71/09.02.2018 г. 

на МОСВ. В цялата пещера се чуват звуци от прилепи. 

- ПП "Персина", вкл. ПР „Персински блата“ и ЗМ „Персин“ – извършени са девет проверки във 

връзка със: 

 заявление по §7 от ЗЗТ за съгласуване направа на просеки под ел. проводи, преминаващи през 

територията на ПП „Персина“. При проверката на място е установено, че част от ел. 

проводите преминават и през териториите на защитена местност "Персин" и поддържан 

резерват (ПР) „Персински блата“. Под ел. проводите, преминаващи през ПР „Персински 

блата“ няма дървесна и храстова растителност за почистване, а почистването под другите 

участъци е съгласувано от РИОСВ – Плевен при спазване на три условия, вкл. да не се 

навлиза в границите на ПР "Персински блата". Извършена е последваща проверка, при която 

нарушения не са установени. 

 сигнал за разораване на ливада в землището на гр. Никопол. При извършената проверка е 

установено, че ливадата се обработва (засята е с царевица, слънчоглед и люцерна), в 

нарушение на режима, определен със заповед №РД-684/04.12.2000 г. за обявяване на 

природен парк „Персина“. Издадена е зап. №РД0227/03.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - 

Плевен за преустановяване ползването на ливадата като обработваема земя в срок до 

01.05.2021 г. 

 сигнал за нарушаване забраната за достъп до ПР „Персински 

блата“. По време на проверката е установено, че описаното в 

сигнала място на утъпкан автомобилен път и убит чакал е 

недостъпно, поради наличие на вода в Мъртвото блато (част 

от ПР „Персински блата“). При извършената проверка са 

установени 12 бр. открити дървени чакала, две от които 

попадат в границите на ПР „Персински блата“ (Мъртвото 

блато) (фиг. 7), а останалите - в ЗМ „Персин“. До чакалата 

преминават утъпкани пътища, два от които влизат в 

Мъртвото блато, т.е. в поддържания резерват. Съгласно 

Ловностопанския план на ТП ДГС Никопол от 2016 г. 

(съгласуван с Решение №03-ОС/2017 г. на МОСВ) в ЗМ 

„Персин“, попадаща на територията на 14 ЛР „Белене ІІІ“, 

съществува само едно високо закрито чакало и няма 

предвидено изграждане на нови такива. Във връзка с 

установеното след проверката е дадено предписание на 

Ловно-рибарско дружество – Никопол за премахване на два 

броя чакала от територията на ПР „Персински блата“ и е информирано ТП ДГС „Никопол“ 

за нарушението на Ловностопанския план. Извършен е последващ контрол по даденото 

предписание и е установено, че то е изпълнено - двете незаконни чакала, поставени в ПР 

„Персински блата“ - „Мъртвото блато“, са премахнати. Премахнати са и 10-те незаконни 

чакала в ЗМ "Персин". Извършена е и съвместна проверка с представители на Дирекция на 

ПП „Персина“ на ПР "Персински блата" във връзка с нерегламентиран път в „Дульова бара“, 

без да е установено кога и от кого е направен. С цел недопускане на нарушения в 

защитените територии на о-в Персин са изпратени писма до Ловно-рибарско дружество – 

Никопол, ТП ДГС „Никопол“ и Затвор „Белене“ с информация за цифровите им граници, 

режима на забраните, определен със заповедите за обявяването им и със Закона за 

защитените територии за такива обекти; 

 писмо на МОСВ, за съгласувано възстановяване на наколна дървена платформа за гнездене на 

пеликани и покриване на всички наколни дървени платформи с тръстика в ПР "Персински 

блата". При проверката е установено, че дейностите са осъществени без нарушения; 

 

Фиг.6 Чакало в Мъртво 

блато,  ПР Персински 

блата“ 

 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2020 г.                                                                  стр.  II. 4. 4 

 

 

 писмо на МОСВ, относно предложения на Община Никопол за изключване и включване на 

имоти в ПП „Персина“, попадащи в землищата на гр. Никопол, с. Лозица и с. Въбел. 

Констатираното от проверката е предоставено на МОСВ със заключението, че 

предложенията са нецелесъобразни; 

- ЗМ "Кайлъка" – извършени са три проверки във връзка с: 

 писмо на РИОСВ - Плевен за почистване, поддържане и подобряване на съществуваща 

пешеходна пътека от "Попската скала"-хижа "Среброструй" до язовир Тотлебенов вал". При 

проверката е установено, че дейността е осъществена без нарушения; 

 сигнал за преграждането с камъни на участък от река Тученишка в землището на гр. Плевен. 

Извършена е съвместна проверка с Басейнова дирекция „Дунавски район“, при която е 

установено, че няма нарушение на хидравличната непрекъстваемост на реката и няма 

отклоняване на води от нея; 

 започнало възстановяване на малък водоем и колони за порта в имот, собственост на Областна 

администрация – Плевен, без съгласуване на дейностите с РИОСВ – Плевен. Дадено е 

предписание за упражняване на контрол от страна на собственика за преустановяване на 

строителните дейности, до съгласуването им с РИОСВ – Плевен; 

- ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище, общ. Левски – извършена е една проверка във връзка с 

контрол по условията в писмо с изх. №5386/2/23.10.2019 г. на РИОСВ Плевен, с което е съгласувано 

провеждане на санитарна сеч от ТП ДГС Плевен. Нарушения не са установени; 

- ПЗ "Марата", с. Крушуна, общ. Летница – извършени са две проверки по сигнал за 

неподдържане и замърсяване на защитената територия. Не е установено замърсяване с отпадъци, 

беседките и пейките по екопътеката са поддържани. Дадено е предписание на Община Летница за 

извличане на падналите клони във водата и премахване на сухи и надвиснали клони на едно от 

дърветата. При последваща проверка е установено, че предписанието е изпълнено; 

- ПЗ "Деветашка пещера" – извършена е една проверка относно спазване на режима, определен 

със Закона за защитените територии и заповедта за обявяването й. Нарушения не са установени. 

Изготвени са пет писма за съгласуване на дейности по §7 от ЗЗТ. В тази връзка и във връзка със 

съгласувана през 2019 г. дейност за почистването на пътека в ЗМ „Кайлъка“, са извършени седем 

проверки, описани по-горе. Съгласуваните през 2020 г. дейности са за: 

- заснемане на две телевизионни реклами две видео-визитки на ТВ предавания и музикално 

видео в ПЗ "Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна", с. Карлуково; 

- направа на просеки под ел. проводи, преминаващи през ПП „Персина“; 

- поставяне на информационни табели в ЗМ „Кайлъка“. 

Изготвени са и две писма за несъгласуване на заснемане на реклама и музикално видео в ПЗ 

„Деветашка пещера“, поради недопустимост на дейностите спрямо режима, определен със заповедта 

за обявяване на защитената територия. 

 

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 

(ЗБР):  
През 2020 г. са извършени 39 бр. извънредни 

проверки за намерени в безпомощно състояние 

екземпляри от следните защитени видове (от 

Приложение №3 на ЗБР):   

- Горска ушата сова (2 екз.) от с. Горни Дъбник 

и гр. Долна Митрополия; Обикновен мишелов (2 

екз.) от гр. Плевен и с. Дойренци; Горска улулица 

(фиг. 8) (2 екз.) от гр. Летница и с. Добревци; Горска 

зидарка от гр. Плевен; Черношипа ветрушка (2 екз.) 

от гр. Плевен и с. Горни Дъбник, Бял щъркел (фиг. 9)        

Фиг.8 Горска улулица 

 

Фиг.9 Бял щъркел 

 

http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc
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(13 екз.) от с. Радишево, с. Бацова махала, гр. Плевен, гр. Долни Дъбник, с. Долни 

Вит, с. Крета, гр. Ловеч, с. Йоглав, с. Горан, Черен щъркел (фиг. 10) от с. Брестница, 

Черен бързолет (фиг. 11) (2 екз.) от гр. Плевен; Таралеж от гр. Левски; Сирийски 

пъстър кълвач от гр. Тръстеник; Късопръст ястреб от с. Гривица; Осояд (фиг. 12) от 

с. Баховица, общ. Ловеч; Сокол орко (фиг. 13) (2 екз.) от гр. Тръстеник и гр. Плевен; 

Малък ястреб от с. Белиш. Животните са изпратени за лечение в Спасителен център, 

гр. Стара Загора; 

 

  

- дневна граблива птица от гр. Червен бряг, която е изпратена за лечение в клиника "Добро 

хрумване", гр. София; 

- Бял щъркел от гр. Гулянци; Ням лебед от гр. Левски (фиг. 

14). Животните са изпратени в Зоопарк – гр. Ловеч, за лечение и 

отглеждане;   

- Черен бързолет, Керкенез и Таралеж от гр. Плевен, и Бял 

щъркел от с. Ставерци, са пуснати на свобода в подходящ район; 

- Сива чапла от гр. Троян - мъртъв екземпляр, е предоставен 

на Природонаучен музей – с. Черни Осъм, за попълване на 

музейната сбирка; 

- Кафява мечка, в недобро здравословно състояние, в 

землището на с. Черни Осъм, общ. Троян (по сигнал); установено е, че животното е ранено, но опитът 

за улавянето и изпращането му в спасителен център е неуспешен. В РИОСВ – Плевен не е постъпвала 

информация за нанесени щети от мечката върху имущество, домашни животни и хора. 

Извършени са три проверки на влажни зони в области Ловеч и Плевен, по поречията на р. 

Искър, р. Вит, р. Дунав и р. Осъм във връзка с 44-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици, 

2020 г. Преброяването е извършено от екип с представители на Българска орнитологична централа 

към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките и 

експерт от РИОСВ – Плевен. Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч, по поречията 

на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите „Горни Дъбник“, „Телиш“, „Еница“, 

„Тотлебен“, „Каменец“, „Александрово“, рибарници, блата и др. Наблюдавани са екземпляри от 

различни видове водолюбиви птици: Голям корморан, Малък корморан, Черногуш гмуркач, 

Черноврат гмурец, Малък гмурец, Голям гмурец, Лиска, Малък нирец, Голям нирец, Звънарка, Бял 

ангъч, Зеленоглава патица, Фиш, Кафявоглава потапница, Качулата потапница, Зимно бърне, Сива 

чапла, Голяма бяла чапла, Ням лебед, Поен лебед, Земеродно рибарче, Зеленоножка, Късокрил 

кюкавец, Голям воден бик, Голям горски водобегач, Сива гъска, Къдроглав пеликан, Морски орел, 

Лопатарка, Речна чайка, Жълтокрака чайка. 

Установени са и екземпляри от други видове птици: Обикновен мишелов, Керкенез, Полски 

блатар, Малък ястреб, Сива овесарка, Гугутка, Обикновен скорец, Посевна врана, Сива врана, 

Качулата чучулига, Жълта овесарка, Хвойнов дрозд, Голям синигер, Син синигер, Дългоопашат 

синигер, Щиглец, Зеленика, Сврака, Сойка, Планинска чинка, Колхидски фазан, Средна бекасина, 

Фиг.10 Черен  

щъркел 

 

Фиг.13 Сокол Орко 

 
Фиг.12 Осояд 

 

Фиг.11 Черен бързолет 

 

Фиг.14 Ням лебед 

 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=gavia%20arctica&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CF0QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.birdsinbulgaria.org%2Fbirds.php%3Fsemeystvo%3D1%26vid%3D2%26type%3Dbird&ei=Q2r0UIPRMsfetAae9YDgBQ&usg=AFQjCNHblLTQN3HhoA5XkcaiutJ_l6ETqg&bvm=bv.1357700187,d.Yms
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Обикновена чинка, Обикновено конопарче, Тръстикова овесарка, Полско врабче, Орехче, Гълъб 

хралупар, Гривяк, Голям пъстър кълвач, Сирийски пъстър кълвач, Черен кълвач, Зелен кълвач, 

Горска зидарка, Водна бъбрица, Черешарка, Кос, Гарван, Планинска стърчиопашка, Бяла 

стърчиопашка, Червеногръдка, Сива сврачка, Домашна червеноопашка, Обикновена калугерица. 

Събраните данни от 44-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици, 2020 г., ще бъдат 

изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, 

откъдето след анализ може да се определят състоянието на популациите на водолюбивите птици и 

състоянието на местата, където те зимуват на територията на цялата страна. 

През месец януари е извършена и проверка за спазване на забраните от чл. 38 на ЗБР за 

защитени видове птици от Приложение №3 на ЗБР в защитена зона BG0002083 “Свищовско-Беленска 

низина” в землището на гр. Белене. Установени са 9000 екземпляра от вида Голяма белочела гъска и 

единични екземпляри от видовете Малък гмурец, Сива чапла, Голям корморан, Речна чайка. Не е 

установено провеждане на лов, вкл. улавяне, убиване, преследване и обезпокояване на екземплярите, 

увреждане или унищожаване на места за почивка и струпване по време на миграция, както и вземане 

на намерени мъртви екземпляри. 

Във връзка със сигнал за необезопасени ел. стълбове в с. Згалево, общ. Пордим, и гр. Койнаре, 

община Ч. бряг, под които са намерени мъртви щъркели, е уведомено „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД. Дружеството е предприело действия за монтиране на нужните птицезащитни продукти върху 

опасните стълбове. 

Извършена е проверка за спазване на 

условията в Разрешително №847/2020 г. на МОСВ за 

ползване на изключения за защитени видове 

животни - прилепи в ПЗ "Деветашка пещера", 

землище с. Деветаки, общ. Ловеч (фиг. 15). 

Нарушения не са устновени.   

 

Извършени са пет проверки на зоопарковете в 

гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. Кнежа относно: 

- спазване на условията в лицензите им; 

нарушения не са установени; 

- отглеждане на малко мече в неприемливи 

условия в зоопарк - гр. Ловеч; Установено е, че 

сигналът е неоснователен и мечето е във видимо 

добро здравословно състояние - отглежда се заедно с 

майка си в заграждение, което отговаря на 

изискванията на Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за 

минималните изисквания и условия за отглеждане на 

животни в зоологически градини и центрове за 

отглеждане и размножаване на защитени видове 

животни (обн. ДВ, бр. 105/2003 г., с вс. изм. и доп.); 

- сигнал за лоши условия, при които се 

отглеждат животните в зоопарк "Кайлъка" - гр. 

Плевен; установено е, че сигналът е неоснователен. 

Извършени са и проверки на Общински пазар - 

гр. Угърчин и на Отдел "Природа" при Регионален 

исторически музей - гр. Плевен, относно спазване на 

забраните за защитени видове от Приложение №3 на 

ЗБР. Нарушения не са установени. 

 

Извършена е проверка на размножени 

екземпляри от вида Боа удушвач (фиг. 16), включен 

в Приложение Б на Регламент 338/97, находящи се в 

гр. Ловеч. Нарушения не са установени. 

Извършена е проверка на екземпляр от вида 

Сокол скитник, включен в Приложение А на 

Регламент 338/97, находящ се в с. Телиш, общ. 

Червен бряг, във връзка с издаване на 

Фиг.15 Прилепи в Деветашката 

пещера 

 

Фиг.16 Боа удушвач 
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регистрационна карта. Нарушения не са установени.   

Извършени са 8 проверки на защитени видове и видове 

от Приложения А и Б на Регламент (ЕО) №338/97, изменен с 

Регламент (ЕС) №2019/2117, във връзка с провеждане на 

международната операция "Thunder 2020" на 

Международната организация на криминалната полиция 

ИНТЕРПОЛ и Световната митническа организация за 

справяне с незаконния трафик и търговия със защитени 

растителни и животински видове. Проверени са: 

- находище на Есенно ботурче (Cyclamen hederifolium) 

(фиг. 17) (вид от Приложение Б на Регламент 338/97), в 

природна забележителност “Тектонски грабен - Калето”, с. 

Реселец, общ. Червен бряг. Нарушения не са установени;   

- защитени видове в ЗМ „Коридорите“, с. Биволаре, общ. Д. Митрополия (фиг. 18) – установени 

са 10 екземпляра от вида Сива чапла; нарушение на забраните, определени за защитените видове в 

Закона за биологичното разнообразие, не са установени;   

 

- централен пазар в гр. Плевен и зоомагазин в гр. Плевен за предлагане за продажба на 

екземпляри от защитени видове животни и растения, включени в Приложение №3 на ЗБР. Нарушения 

не са установени; 

- екземпляри от Приложения А и Б на Регламент 338/97, находящи се в с. Сопот, общ. Угърчин, 

от видовете Жълтоглава амазона, Червеногуша гъска и Черни короновани жерави. Нарушения не са 

установени; 

- ловни трофеи от Мечи 

павиан и Хартманова планинска 

зебра (фиг. 19) (видове от 

Приложение Б на Регламент 

338/97), находящи се в с. 

Добродан, общ. Троян. 

Нарушения не са установени;   

- специализирани 

интернет сайтове за продажби 

OLХ.bg и Bazar.bg, в който се 

предлагат за продажба Фиг.19 Кожа от зебра 

Фиг.18 Защитена местност „Коридорите“ 

 

Фиг.17 Есенно ботурче 
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екземпляри от видове животни, включени в Приложения А и Б на Регламент 338/97 - Пирура молина, 

Зелена игуана, Пенантова розела, Обикновено нанду, Синьо-жълта ара. Предприети са действия за 

установяване самоличността на лицата, осъществяващи търговията в OLХ.bg и Bazar.bg, и за 

произхода на екземплярите. За предложените за продажба екземпляри, които нямат документи, 

доказващи законния им произход и такива, указващи начина на придобиването им (за нарушение на 

Регламент 338/97), на нарушителите са съставени два акта за установяване на административно 

нарушение. 
 

Извършени са две проверки на зоомагазини: 

- в гр. Троян, относно търговия с екземпляри от видове, 

включени в Приложения А и Б на Регламент №338/97. 

Нарушения не са установени; 

- в гр. Плевен, относно предлагане за продажба на 

екземпляри от защитени видове животни, включени в 

Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното 

разнообразие. Нарушения не са установени. 

 

Извършени са 14 проверки на пунктове за събиране и 

изкупуване на охлюви в гр. Плевен, с. Брестовец, с. Пелишат, 

с. Ясен, с. Търнене, общ. Плевен, гр. Луковит, общ. Луковит; 

гр. Ловеч, с. Баховица, общ. Ловеч и гр. Угърчин. Две от 

проверките са по сигнали за необявени в РИОСВ – Плевен 

пунктове. Нарушения не са установени, с изключение за 

пункта в с. Търнене, за който подаденият сигнал е 

основателен. Съставен е един акт за установяване на 

административно нарушение. 

 

Извършени са 11 проверки на защитени дървета от 

видовете: 

- Летен дъб (в с. Златна Панега, общ. Ябланица; в гр. 

Плевен, ул. "Ракитин"; в землището на с. Муселиево (фиг. 

20), общ. Никопол;  

- Цер (в землищата на с. Беглеж и с. Върбица, общ. 

Плевен; и в землището на с. Татари, общ. Белене); 

- Гледичия и Черна топола (в землището на с. 

Горталово, общ. Плевен); 

- Полски бряст (в с. Глава, общ. Червен бряг) (фиг. 21); 

- Бяла топола в землището на с. Петокладенци, общ. 

Белене.  

Нарушения на забраните, определени със ЗБР и 

заповедите за обявяването на дърветата не са установени.  

Само 13 от всичко 215 защитените дървета, се намират 

на територията на област Ловеч. Останалите 202 са в област 

Плевен. Най-старото вековно дърво на територията на 

РИОСВ – Плевен е летният дъб до с. Муселиево, общ. 

Никопол, на възраст над 500 г., с диаметър на ствола 2.40 м. 

Дървото е обявено за защитено през 1950 г.  

Съгласно ЗБР за защитени могат да се обявяват 

отделни вековни или забележителни дървета (във или извън 

населените места), след съгласуване със собственика на 

имота, в който се намира дървото. Обявяването се извършва 

със заповед на министъра на околната среда и водите, която 

се обнародва в "Държавен вестник". Съгласно закона е 

забранено да се извършват дейности, водещи до 

унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното 

състояние на дърветата, обявени за защитени. 

 

Фиг.21 Полски бряст с. Глава 

 

Фиг.20 ЗД Летен дъб, землище 

на с. Муселиево 
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През 2020 г. са издадени 23 бр. регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97 (Сив папагал-Жако, Благороден папагал, Синьо-жълта ара, 

Голямо жълтокачулато какаду, Аделаидска розела, Жълтоглава амазона, Сокол-скитник и Боа-

удушвач; ловни трофеи – кожа от Жираф, кожи от Хартманова планинска зебра). 

През 2020 г. са приключени 9 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 4/2004).  

 

В обхвата на РИОСВ – Плевен попадат общо 34 защитени зони (ЗЗ), 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 ЗБР (за опазване на типовете природни 

местообитания и на местообитания на видове по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в приложения № 1 и №2 на ЗБР) - 

19 бр.:  

 BG0000181 „Река Вит“ (фиг. 22) 

 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“ 

Фиг.22 Защитена зона BG0000181 Река Вит 
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- защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР (за опазване на местообитания на видове 

птици по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, посочени в 

приложение № 2 на ЗБР и за опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, 

зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в 

приложение № 2) - 15 бр.: 

 BG0000240 „Студенец“ 

 BG0000332 „Карлуковски карст“ (фиг. 23) 

 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 2020 г. са постъпили 1891 бр. уведомления за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения (вкл. 635 бр. 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 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 (Наредбата за ОС). Взето е участие в консултативни съвети по опазване на 

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

обл. Ловеч. 

Фиг.23 Защитена зона BG0000332 Карлуковски карст 

 

http://riew-pleven.eu/natura.html
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През 2020 г. са издадени 201 бр. решения по чл. 18; чл. 20; чл.2, ал.5, §2 от Наредба за 

ОС и 7 бр. Решения по АПК – 4 бр. за прекратяване на процедури по ОС, 1 бр. за спиране на 

процедура по ОС и 2 бр. за поправка на допуснати грешки. 

През 2020 г. са издадени 1150 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 51 бр. 

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

През 2020 г. са направени над 2000 бр. проверки за местоположението на поземлени 

имоти спрямо границите на защитени зони. 

 
През 2020 г. са направени 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР, които са във връзка с контрол по: 

- предписание от 2019 г. за разораване на пасища на о-в Белене, попадащи в защитена зона (ЗЗ) 

"Комплекс Беленски острови" BG0002017. Предписанието не е изпълнено, за което е съставен 1 бр. 

АУАН и е издадена заповед №РД 0232/06.07.2020 г. на директора на РИОСВ – Плевен за 

преустановяване на разораването;   

- предписание за залесяване в срок до 15.12.2020 г. на подотдел 270-11, попадащ в ЗМ 

“Кайлъка“, гр. Плевен и защитени зони 

BG0000240 "Студенец". Предписанието 

не е изпълнено, поради което през 2021 г. 

ще бъдат предприети необходимите 

действия; 

- спазване на условията в четири 

Решения на МОСВ за преценяване на 

вероятната степен на значително 

отрицателно въздействие върху защитени 

зони, с които са съгласувани 

Горскостопанските планове на СЗДП ТП 

ДГС Борима, с. Борима, СЗДП ТП ДГС 

Троян; гр. Троян, СЗДП ТП ДЛС 

Априлци, гр. Априлци, ЮЗДП ТП ДГС 

Рибарица, с. Рибарица. Нарушения не са 

установени, напр.: 

 спазено е условието да не се обособяват 

дивечови ниви в отдели и подотдели 113 „8“ и „9“ от ГСП 

на ДГС Троян, от 2017 г., попадащи в природно 

местообитание 6520 „Планински сенокосни ливади“ в 

защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, с 

оглед елиминиране на отрицателните въздействия върху 

местообитанието (фиг. 24); 

 спазено е условието от ГСП на ДЛС 

Априлци, 2017 г., при маркиране на насажденията да се 

оставят от 3 до 5 дървета на ха, обозначени с траен знак, с 

цел осигуряване на биотопна дървесина, подходящо 

местообитание на видове животни, предмет на опазване в 

защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер” 

(фиг. 25). 

- сигнал за имоти в землището на с. Ясен, попадащи 

в защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0000240 

"Студенец", върху които има изхвърлени земни маси, на 

места смесени с битови отпадъци. Установено е, че 

сигналът е основателен, поради което са предприети 

действия по Закона за управление на отпадъците;   

- уведомление за сечи в гори в землището на с. 

Дълбок дол. При проверката на място е установено, че 

Фиг.24 Подотдел 113-9-поляна, ТП ДГС Троян 

 

Фиг.25 Обозначено дърво за 

биотопна дървесина, ТП ДЛС 

Русалка, гр. Априлци 
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част от представената информация за състоянието на гората не отговаря на тази на терен. Във връзка 

с констатираното възложителят е представил в РИОСВ – Плевен нова Горскостопанска програма с 

актуална информация, за съгласуване 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 (Наредба по ОС); 

- сигнал за драгиране в река Дунав и депониране на драгирания материал на входа на ръкава 

между остров Персин и гр. Белене, попадащи в защитена зона “Персина” BG0000396. По време на 

проверката е установено, че се извършва драгиране, като материалалът се депонира в близост до 

северния бряг на о-в Голяма Бързина. Съставен е 1 бр. АУАН за неуведомяване на РИОСВ – Плевен 

на най-ранен етап по реда на чл.10 от Наредбата по ОС; 

- изпълнение на Решение по ОВОС № 7-5/2013 г. на МОСВ, с което е съгласувано 

реализирането на инвестиционно предложение "Изграждане на "Южен поток". Извършени са две 

проверки (по сигнал за траншейно преминаване на газопровода през река Вит и прекомерна сеч на 

дървесно-храстова растителност в защитени зони "Студенец" BG0000240 и по по заповед на 

министъра на околната среда и водите), резултатите от които са обобщени в доклад до директора на 

РИОСВ – Плевен и е съставен 1 бр. АУАН по Закона за опазване на околната среда; 

- разораване на имоти с НТП "Ливада" и „Пасище“ (10 бр. проверки) по писмо на МОСВ, 

относно установени от Държавен фонд „Земеделие“ нарушения по кампания 2019 г., във връзка с 

прилагането на изискванията за „постоянно затревени площи“. Проверени са ливади и пасища, 

попадащи в защитени зони (ЗЗ) BG0002109 "Васильовска планина", BG0000332 "Карлуковски карст", 

BG0002102 "Деветашко плато", BG0002096 "Обнова" във връзка със спазване на режимите, 

определени със заповедите за обявяването им, както и ливади и пасища, попадащи в защитени зони 

BG0001493 "Централен Балкан - буфер", BG0001014 "Карлуково", BG0000615 "Деветашко плато", 

"Обнова - Караман дол" BG0000239 и BG0000181 "Река Вит", за които няма подадено уведомление и 

издадено Решение от РИОСВ – Плевен за съгласуване на превръщането им в ниви. При проверките 

на място е установено, че два от имотите вече не се стопанисват от лицата, посочени от Държавен 

фонд „Земеделие“, а 6 бр. са ползвани като ниви през предходната земеделска година от лицата, 

посочени от Държавен фонд „Земеделие“. На ползвателите на тези имоти ще бъдат дадени 

предписания за преустановяване на разораването. Няма съставени АУАН, тъй като не е установено 

кой и кога е извършил разораването на имотите; 

- писмо на МОСВ, че дружество „Панега Атракцион“ ЕООД експлоатира с комерсиална цел 

Геопарк „Искър-Панега“. При проверката е установено, че РИОСВ – Плевен е съгласувала ИП 

"Паркинг с информационен център към Геопарк "Искър - Панега" - Община Луковит и ИП 

"Създаване на туристически атракцион, включващ пускането на 

водни колела по поречието на река Златна Панега", землище гр. 

Луковит, попадащи в ЗЗ "Карлуково" BG0001014 и ЗЗ 

"Карлуковски карст" BG0000332. Нарушения не са установени; 

- уведомление за съгласуване на сеч в гора в землището на 

с. Микре. При проверката е установено, че в част от имота в 

действителност има култивирана топола, която не е описана в 

инвентаризацията на ТП ДГС Лесидрен; 

Взето е участие в три проверки на РДГ-Ловеч по сигнал за 

сечи в района на Зелениковски манастир, с. Ч. Осъм, общ. Троян. 

Установено е, че сигналът е неоснователен – всички сечи са 

съгласувани от РИОСВ – Плевен и одобрени от РДГ-Ловеч. 

 

По Закона за защита на животите през 2020 г. са 

извършени шест проверки – по сигнал за нерегистриран 

екземпляр от вида Ръждивоврато кенгуру (сигналът е 

основателен, поради което е съставен 1 бр. АУАН за 

нерегистриран в 14-дневен срок в РИОСВ – Плевен екземпляр); 

на размножени екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру (с. 

Сопот) и Елен лопатар в гр. Долна Митрополия; на придобити 

екземпляри от видовете Ръждивоврато кенгуру (фиг. 26) и Ням 

лебед. Издадени са 14 бр. регистрационни карти на екземпляри от 

видовете диви животни Ръждивоврато кенгуру, Елен лопатар и 

Ням лебед.  

Фиг.26 Проверка на 

маркировката на 

Ръждивоврато кенгуру 
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По Закона за лечебните растения (ЗЛР) са направени 52 бр. проверки, от които: 

- 4 бр. проверки на ТП ДГС Борима, с. Борима, ТП ДГС Троян, гр. Троян, ТП ДЛС „Русалка“ – 

гр. Априлци - за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. При три от проверките 

нарушения не са установени. При една от проверките е установено, че са издадени 2 бр. позволителни 

за ползване в нарушение на: специалния режим по чл. 10, ал. 1 от ЗЛР, определен за 2019 г. със 

заповед №РД-88/30.01.2019 г. на МОСВ; предвижданията за ползване в Раздел „Лечебни растения“ на 

Горскостопанския план на провереното горско стопанство; сроковете за ползване, съгласно 

изискванията на Наредба №2/20.01.2004 г. на МОСВ за правилата и изискванията за събиране на 

билки и генетичен материал от лечебни растения. За изброените по-горе нарушения са съставени 4 

бр. АУАН. 

- 49 бр. проверки по Наредба №5/19.07.2004 г. на МЗ и МОСВ за изискванията, на които трябва 

да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, а именно: 

- на билкозаготвителни пунктове в гр. Белене, общ. Белене; с. Брегаре, общ. Д. Митрополия; с. 

Изгрев, гр. Левски, с. Асеновци (съставен е 1 бр. АУАН за неводене на книга за изкупените, 

реализираните и наличните количества билки), общ. Левски; гр. Никопол, с. Муселиево, с. Бацова 

махала, общ. Никопол; с. Буковлък, с. Радишево; с. Търнене (по сигнал за необявен в РИОСВ-Плевен 

БЗП – установено е, че сигналът е основателен и е съставен е 1 бр. АУАН), с. Бръшляница (по сигнал 

за необявен в РИОСВ-Плевен БЗП – установено е, че сигналът е неоснователен), с. Мечка (за 

неподадени Заявление за промяна в данните и ново Уведомление за пункта, тъй като фирмата, с която 

билкозаготвителят е сключил договор за ползване на площадки и сгради под наем, е закрита), общ. 

Плевен; с. Реселец (2 бр.) (дадено е предписание за представяне на договор за наем за единия БЗП, 

което е изпълнено), гр. Червен бряг, с. Сухаче, с. Глава, с. Горник (по сигнал за сушене на лист липа в 

необявен в РИОСВ - Плевен БЗП - установено е, че площадката за сушене е допълнителна към БЗП в 

с. Сухаче), общ. Червен бряг; гр. Летница, общ. Летница; с. Хлевене, с. Абланица, с. Малиново, с. 

Горно Павликене, с. Скобелево, с. Скобелево (2 бр.), с. Стефаново, гр. Ловеч, с. Радювене, с. Лисец, с. 

Дойренци, с. Слатина, общ. Ловеч; с. Беленци, гр. Луковит, общ. Луковит; с. Глогово, общ. Тетевен; 

гр. Троян, общ. Троян; гр. Угърчин (3 бр.), с. Катунец, общ. Угърчин; гр. Ябланица (дадено е 

предписание, което е изпълнено), общ. Ябланица. 

- на хладилни бази в гр. Плевен, общ. Плевен; гр. Летница ("България Фуудс" ЕООД), общ. 

Летница; с. Гложене, общ. Тетевен; гр. Троян (2 бр.), общ. Троян;  

- на склад за билки в гр. Плевен.  

През м. март е извършена проверка по документи в деловодната система «Акстър Офис» на 

РИОСВ – Плевен за представени Справки за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки за 2019 г. (на основание чл. 31, ал. 2, т. 6 от Закона за лечебните растения) Установено е, че 

четирима билкозаготвители не са представили справката в законоустановения срок (до 20.01.), във 

връзка с което са съставени 4 бр. АУАН. 

През м. март комисия с представители на РИОСВ – Плевен, Държавните горски стопанства и 

Общините от Ловешка област, е разпределила количества билки от лечебни растения под специален 

режим на опазване и ползване за област Ловеч през 2020 г. – цвят божур, цвят лечебна иглика и стрък 

ранилист, които могат да се събират през 2019 г. в област Ловеч, съгласно заповед № РД-

203/02.03.2020 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 2020 г. Сред тях са 

лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др. 

В края на 2020 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 127 билкозаготвителни 

пунктове (БЗП), складове за билки и хладилни бази, от които: в обл. Плевен – 61 бр. (от които 1 

хладилник и 1 склад); в обл. Ловеч – 66 бр. (от които 4 хладилни бази и 2 склада). През 2020 г. е 

прекратена дейността на 15 бр. БЗП (6 бр. в област Плевен и 10 бр. в област Ловеч), а е обявена 

дейността на 6 бр. БЗП (4 бр. в област Плевен и 4 бр. в област Ловеч). 

Регистрирани са 11 бр. Книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки.  
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Съгласно представените Справки за изкупените, реализираните и наличните количества билки 

за 2020 год. в билкозаготвителните пунктове и хладилните бази в области Плевен и Ловеч през 

2020 г. са изкупени следните количества билки: 

 

Билка количества 

(кг) 

Кора сухо тегло 

Липа 2978 

корен сухо тегло 

гръмотрън 2134 

глухарче 1842 

здравец кръвен 60 

кисел трън 1298 

оман черен  2911 

репей 7038 

ружа лечебна 774 

цвят сухо тегло 

бъз черен  15807 

глог 7561 

иглика лечебна 353 

кантарион жълт 300 

липа 11441 

орехче ливадно 282 

равнец бял  4334 

плод сухо тегло 

бъз черен  9328 

бъзак  3500 

глог  8519 

конски кестен  245 

хвойна синя  1467 

шипка  52999 

лист  

бреза сухо тегло 2000 

Бръ шлян сухо тегло 2338 

Билка количества 

(кг) 

 

глог сухо тегло 2500 

коприва сухо тегло 30355 

къпина сухо тегло 17 

левурда свежо тегло 112177 

липа сухо тегло 5162 

малина сухо тегло 9730 

медуница сухо тегло 100 

мечо грозде сухо тегло 3324 

оман черен сухо тегло 2400 

стрък сухо тегло 

бабини зъби 6092 

блатен тъжник 6805 

великденче 35 

врабчови чревца 1330 

дяволска уста 1075 

еньовче 20 

златна пръчица 11231 

змийско мляко 1358 

кантарион жълт  11443 

козя брада 17 

коприва 21183 

люцерна 2975 

маточина 1375 

мащерка 8763 

пелин 13824 

равнец бял  14116 

риган 830 

хвощ полски  20685 

 

По данни на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Ловеч площта на горските територии 

(ГТ) в области Плевен и Ловеч (вкл. резервати „Китка“, „Милка“ и поддържан резерват „Персински 

блата“) е 216463 ха, от която залесена 207020 ха. 

Държавните ГТ (без резерватите и поддържания резерат) са 95993 ха, общинските ГТ – 42243 

ха, на частни физически лица – 71642 ха, на частни юридически лица – 4425 ха, религиозни – 2023 ха. 

Горите върху земеделски земи са 30545 ха или 14% от общата площ на горите.  

От общата площ на горите за района на РДГ-Ловеч иглолистните гори са 16760 ха, 

широколистните високостъблени са 83031 ха, издънковите за превръщане са 60770 ха, а 

нискостъблените са 46459 ха. Средната възраст на горите е 55 г., а средният запас на 1 ха е 138 м
3
.  

Горите, попадащи в защитени зони от „НАТУРА 2000“, са 59% от общата площ на горите в 

района на РДГ-Ловеч. 

Общото осъществено ползване от всички видове собственост гори за 2019 год. възлиза на 

258307 м
3
 лежаща маса, от които 143834 м

3
 са от държавни ГТ, 38083 м

3
 – от общински ГТ, 52252 м

3
 

– от ГТ, собственост на физически лица, 19330 м
3
 - от ГТ, собственост на юридически лица, 5105 м

3
 – 

от ГТ на религиозни институции. 

 

В РДГ-Ловеч през 2020 г. са постъпили 660 бр. Горскостопански програми (ГСП) и 40 бр. План 

- извлечения. Неутвърдени са 45 бр. ГСП, а 5 бр. ГСП са оттеглени. Останалите ГСП и всички План - 

извлечения са утвърдени. 
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През 2020 г. на територията на РДГ-Ловеч са възникнали общо 32 броя горски пожари, които са 

три пъти по- малко в сравнение с 2019 г. Засегнатите площи са 6026 дка, които са два пъти по-малко в 

сравнение с 2019 г. Засегнати са общо 5800 дка широколистни гори и 30 дка иглолистни насаждения. 

Като причини за възникването на пожари в горските територии през 2020 г. са паленето на 

стърнища и пустеещи пасища от селските стопани.  

 

По данни на РДГ–Ловеч през 2020 г. от ловните видове на територията на области Плевен и 

Ловеч са ползвани: 

- Едър дивеч: Благороден елен – 15 екз. (при запас 1888 екз.), Елен лопатар – 27 (при запас 131), 

Сърна – 205 (при запас 11057), Дива свиня – 622 (при запас 3068); 

- Дребен дивеч: Заек – 220 (при запас 33391), Фазан – 4412 (при запас 34163), Яребица – 267 

(при запас 14836); 

- Хищници: Вълк – 2 (при запас 53), Чакал – 3311 (при запас 4480), Лисица – 1311 (при запас 

3133), Бялка – 111 (при запас 1220), Язовец – 156 (при запас 1870), Черен пор – 2 (при запас 445), 

Енотовидно куче – 1, Скитащи кучета – 296 (при запас 2503), Скитащи котки – 5 (при запас 1212), 

Сврака – 377 (при запас 4818), Сива врана – 4 (при запас 1944), Посевна врана – 5 (при запас 2476); 

- Прелетен и водоплаващ дивеч: Пъдпъдък – 53483, Зимно бърне – 31, Гугутка – 37, Зеленоглава 

патица – 2972, Голяма белочела гъска – 71, Бекас – 7, Гургулица – 17951, Гривяк – 5666. 

 

По Закона за генетичномодифицираните организми (ЗГМО) са направени 4 бр. проверки на 

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

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

на Институт по царевицата, гр. Кнежа, и база за биологични изпитвания: опитни полета в с. Гривица 

и с. Бохот на "Анадиаг България" ЕООД, гр. София. Във взетите растителни проби не е открита 

генетично модифицирана ДНК. 

 


