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ЗАПОВЕД № РД-103 
от 9 февруари 2015 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разно-
образие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. 
на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), 
изменено с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Ми-
нистерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:

1. Защитена зона BG0000269 „Пещера Лястови-
цата“ в землището на с. Гложене, община Тетевен, 
област Ловеч, с обща площ 5,108 дка. 

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000269 „Пещера Лястовицата“ са:

2.1. типът природно местообитание 8310 Не-
благоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие;

2.2. местообитанията на следните видове бозай-
ници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие: Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник 
(Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus 
hipposideros).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание, 

посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в 
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение 
в границите на зоната, за постигане и поддържане 
на благоприятното им природозащитно състояние; 

3.2. подобряване при необходимост на състо-
янието на посочения в т. 2.1 тип природно мес-
тообитание и на местообитания на видовете, 
посочени в т. 2.2;

3.3. възстановяване при необходимост на типа 
природно местообитание, посочен в т. 2.1, мес-
тообитания на посочени в т. 2.2 видове и техните 
популации. 

4. В границите на защитена зона BG0000269 
„Пещера Лястовицата“ се включва поземлен имот с 
номер 405022 и площ 5,108 дка съгласно актуалната 
към м. декември 2013 г. карта на възстановената 
собственост за землището на с. Гложене, ЕКАТТЕ 
15165, община Тетевен, област Ловеч.

5. Пълният опис на координатите на точките, 
определящи границата на защитена зона BG0000269 
„Пещера Лястовицата“, е на разположение в МОСВ 
и РИОСВ – Плевен.

6. В границите на защитената зона се забранява: 
6.1. провеждането на спелеоложки проучвания 

през размножителния период на прилепите и през 
периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли;

6.2. благоустрояване, електрифициране, извърш-
ване на стопанска и спортна дейност в пещерата 
и на входа є;

6.3. палене на огън;
6.4. преграждане на входа на пещерата или на 

отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ 
преминаването на видовете, предмет на опазване 
по т. 2.2;

6.5. търсене, проучване и добив на подземни 
богатства;

6.6. строителство, за което е необходима промяна 
на предназначението и начина на трайно ползване 
на имота, попадащ в зоната;

6.7. посещения в пещерата, с изключения на 
такива за научни цели.

7. Заповедта не отменя забраните и ограниче-
нията на дейности, наложени по силата на други 
нормативни и административни актове.

8. Защитената територия – природна забележи-
телност „Пещера „Лястовицата“, обявена по реда 
на Закона за защитените територии, попадаща в 
границите на защитена зона BG0000269 „Пещера 
Лястовицата“, запазва статута, категорията, гра-
ниците и режимите си на опазване. Горното не 
отменя прилагането на забраните и ограниченията 
по тази заповед за тази територия.

9. Защитена зона BG0000269 „Пещера Лясто-
вицата“ да се впише в регистрите на защитените 
зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.

10. Нарушителите на тази заповед се наказват 
съгласно административнонаказателните разпо-
редби от Закона за биологичното разнообразие.

11. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

12. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър: 

Ив. Василева
1403

ЗАПОВЕД № РД-104 
от 9 февруари 2015 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, 
ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разноо-
бразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на 
Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено 
с Решениe № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския 
съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), обявявам:

1. Защитена зона BG0000591 „Седларката“ в 
землището на с. Ракита, община Червен бряг, 
област Плевен, с обща площ 8,029 дка. 

2. Предмет на опазване в защитена зона 
BG0000591 „Седларката“ са:

2.1. типът природно местообитание 8310 Неб-
лагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона 
за биологичното разнообразие;

2.2. местообитанията на следните видове бозай-
ници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологич-
ното разнообразие: Дългокрил прилеп (Miniopterus 
schreibersii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 
Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник (Myotis 
myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен 
подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос 
(Rhinolophus ferrumequinum), Подковонос на Мехели 
(Rhinolophus mehelyi).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1. опазване на типа природно местообитание, 

посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в 
т. 2.2 видове, техните популации и разпространение 
в границите на зоната, за постигане и поддържане 
на благоприятното им природозащитно състояние; 

3.2. подобряване при необходимост на състо-
янието на посочения в т. 2.1 тип природно мес-
тообитание и на местообитания на видовете, 
посочени в т. 2.2;

3.3. възстановяване при необходимост на типа 
природно местообитание, посочен в т. 2.1, место-
обитания на посочени в т. 2.2 видове и техните 
популации. 

4. В границите на защитена зона BG0000591 
„Седларката“ се включват поземлени имоти с 
номера 054013 и 054009 – част (1,437 дка) с обща 
площ 8,029 дка, съгласно актуалната към м. януа-



СТР.  146  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 17

ри 2014 г. карта на възстановената собственост за 
землището на с. Ракита, ЕКАТТЕ 61950, община 
Червен бряг, област Плевен.

5. Пълният опис на координатите на точките, 
определящи границата на защитена зона BG0000591 
„Седларката“, е на разположение в МОСВ и  
РИОСВ – Плевен.

6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. извеждането на сечи;
6.2. провеждането на спелеоложки проучвания 

през размножителния период на прилепите и през 
периода на зимуване – от 1 декември до 31 юли; 

6.3. чупене, повреждане, събиране и преместване 
на скални и пещерни образувания;

6.4. благоустрояване, електрифициране, извърш-
ване на стопанска, туристическа и спортна дейност 
в пещерата и на входа є;

6.5. палене на огън;
6.6. преграждане на входа на пещерата или на 

отделни нейни галерии по начин, възпрепятстващ 
преминаването на видовете, предмет на опазване 
по т. 2.2;

6.7. търсене, проучване и добив на подземни 
богатства;

6.8. водовземане в границите на защитената 
зона, вкл. и от пещерата;

6.9. използването на продукти за растителна 
защита в селското стопанство;

6.10. строителство, за което е необходима про-
мяна на предназначението и начина на трайно 
ползване на целия имот и на частта от имота, 
попадащи в зоната;

6.11. посещения в пещерата, с изключения на 
такива за научни цели.

7. Заповедта не отменя забраните и ограниче-
нията на дейности, наложени по силата на други 
нормативни и административни актове.

8. Защитената територия – природна забележи-
телност „Скален мост „Седларката“, обявена по реда 
на Закона за защитените територии, попадаща в 
границите на защитена зона BG0000591 „Седлар-
ката“, запазва статута, категорията, границите 
и режимите си на опазване. Горното не отменя 
прилагането на забраните и ограниченията по тази 
заповед за тази територия.

9. Защитена зона BG0000591 „Седларката“ да се 
впише в регистрите на защитените зони, водени в 
МОСВ и РИОСВ – Плевен.

10. Нарушителите на тази заповед се наказват 
съгласно административнонаказателните разпо-
редби от Закона за биологичното разнообразие.

11. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

12. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър: 

Ив. Василева
1404

ЗАПОВЕД № РД-115 
от 13 февруари 2015 г.

На основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
лечебните растения: 

1. Определям допустимите за събиране ко-
личества билки (кг сухо тегло) от естествените 
находища извън територията на националните 
паркове съгласно приложението на следните видове 
лечебни растения:

Божур червен (Раеоniа реrеgrinа Мill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula аlnus Mill.)
Иглика лечебна (Рrimula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum 

(L.) Sсор.)
Лудо биле, старо биле (Аtrора belladonna L.)
Ранилист лечебен (Веtonicа оfficinalis L.)
Решетка безстъблена (Саrlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre L.)
Трън кисел (Веrberis vulgaris L.)
Шапиче (Аlchemilla vulgaris complex).
2. Забранявам събирането в националните пар-

кове на билки от видовете лечебни растения по т. 1.
3. Забранявам събирането на билки от естест-

вените им находища от видовете лечебни растения 
по т. 1 извън количествата и районите, определени 
в приложението.

4. Забранявам разпределение на билки от видо-
вете лечебни растения по т. 1 на билкозаготвителни 
пунктове, които не отговарят на изискванията на 
Наредба № 5 от 19.07.2004 г. на МЗ и МОСВ за 
изискванията, на които трябва да отговарят бил-
козаготвителните пунктове и складове за билки 
(ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

5. Забранявам събирането на билки от естестве-
ните им находища на територията на цялата страна 
от следните видове лечебни растения:

Бенедиктински трън, пресечка (Сnicus bene-
dictus L.)

Волски език (Рhyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
Горицвет пролетен (Аdonis vernalis L.) 
Дилянка лечебна , валериана (Valer iana 

officinalis L.) 
Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.) 
Изтравниче, страшниче (Аsplenium trichomanes L.) 
Исландски лишей (Сеtraria islandica (L.) Аch.) 
Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L. ssp. aristatus)
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.)
Копитник (Аsarum europaeum L.)
Мечо грозде (Аrctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)
Момина сълза (Соnvallaria majalis L.)
Оман бял (Inula helenium L.)
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucium flavum 

Crantz)
Пелин сантонинов (Аrtemisia santonicum L.)
Пирински/Мурсалски/Алиботушки чай (Sideritis 

scardica Grisb.)
Пищялка панчичева (Аngelica pancici Vand)
Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link) 

letswaart)
Ружа лечебна (Аlthaea officinalis L.) 
Салеп (Orchis sp. diversa)
Смил жълт (Неlichrysum arenarium (L.) Moech.)
Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Нuреrzia 

inundata (L.) Bernh=L.selago)
Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).
6. Ограниченията и забраните по заповедта не 

се отнасят за количествата билки, събирани за 
лични нужди.

7. Контрола по изпълнение на заповедта въз-
лагам на директорите на съответните регионални 
инспекции по околна среда и водите.

Министър:  
Ив. Василева


