
II.4.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

1. Защитени територии 

 

По Закона за защитените територии са направени 27 проверки, част от които 

са във връзка с постъпили сигнали за нарушения на режима на защитени територии. 

Проверени са резерват “Милка” – гр. Белене, поддържан резерват “Персински блата” – 

гр. Белене, защитени местности “Генджов орман” – с. Искър, “Катината” – с. 

Загражден, и “Коридорите” – с. Биволаре, и природни забележителности водопад 

“Скока” – с. Реселец, пещера “Горния парник” – с. Бежаново, “Деветашка пещера” – с. 

Деветаки, с. Дойренци, пещера “Долния парник” – с. Бежаново, “Калето” – с. Реселец, 

“Купените” – с. Реселец, пещера “Лястовица” – с. Гложене, “Опански баир” – с. 

Опанец, пещера “Проходна” – с. Карлуково, пещера “Свирчовица” – с. Карлуково, 

“Седларката” – с. Ракита, “Скалните кукли” – с. Реселец, “Студенец” – с. Садовец. 

В Плевенска и Ловешка области са обявени 2 резервата, 38 природни 

забележителности, 1 поддържан резерват, 1 природен парк и 59 защитени местности.  

Информацията за защитените територии в Плевенска и Ловешка област е 

достъпна в раздел Приложение на настоящия доклад на адрес: http://riew-

pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc. 

 

 
 Природна забележителност ”Горният парник” 

 

През 2011 г. по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии 

в РИОСВ – Плевен са направени 117 броя проверки. 

 

2. Биоразнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие са направени 78 броя проверки, 

голяма част от които са по сигнали за намерени в безпомощно състояние екземпляри от 

защитени видове животни. 



Направени са 11 броя проверки на зоопарковете в Плевен и Ловеч; 1 проверка на 

природо-научния музей в с. Черни Вит и др. 

Извършени са 2 проверки на пунктове за охлюви в област Ловеч; 4 проверки на 

находища на защитените видове растения – велчево плюскавиче, вълнестоцветно 

сграбиче, горска съсънка, червено усойниче, карт. карамфил, ледебуров миск, 

недоразвит лимодорум, пеперудовиден салеп, родопски силивряк и пясъковиден 

ранилист, намиращи се на територията на Плевенска и Ловешка Област. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пясъковиден ранилист           Пеперудовиден салеп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червено усойниче           Недоразвит лимодорум 



Извършени са 34 броя проверки на екземпляри от защитени животински видове. 

От тях 3 са свързани с проверки на видове птици, наблюдавани по време на Средно 

зимното преброяване на водолюбивите птици. Направени са проверки на защитени 

животни във връзка с оказване на помощ на бял щъркел (8 бр.), домашна кукумявка, 

земеродно рибарче (2 бр.), керкенез (2 бр.), малък воден бик, малък ястреб (2 бр.), 

обикновен мишелов (4 бр.), ушата сова (2 бр.), червеногърба сврачка, чухал (2 бр.), 

намерени в безпомощно състояние. Извършена е по 1 проверка на защитени видове – 

шипобедрена костенурка и шипоопашата костенурка. Проверен е 1 бр. колекционер на 

видове по CITES в гр. Троян. Издадени са 34 бр. регистрационни карти на видове по 

CITES. Приключени са 8 бр. Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ бр. 

4/2004 г.). Извършен е мониторинг на 12 растителни вида в 14 находища и мониторинг 

на 5 животински вида в три находища. 

Направени са 6 проверки на вековни дървета в гр. Плевен и с. Горни Дъбник. 

Направени са 3 проверки по изпълнение на условията и мерките в 3 бр. Решения 

по ОС на МОСВ, касаещи защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. 

Направени са 2 проверки на защитена зона “Карабоаз” BG0000335. 

През 2011 г. е приета с Решение на Министерски съвет № 335/ 2011 г. (ДВ 

бр.41/2011 г.). нова защитена зона част от територията на която попада в Ловешка 

област, общини Априлци, Тетевен и Троян - “Централен Балкан – буфер” BG0002128, 

определена за опазване на дивите птици по чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от ЗБР. 

Издадени са 148 решения по чл. 18, чл. 20, чл.28 и §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 

(ПМС 201/31.08.2007г., ДВ. бр.73/2007 г.). 

Направени са 1330 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо 

границите на защитени зони. 

 

 Защитена зона Река Вит BG0000181 



 
 

Никополско плато BG BG0000247, BG0002074 

По Закона за лечебните растения са направени 8 броя проверки. В РИОСВ – 

Плевен са регистрирани 3 книги за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки. В края на 2011 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 129 

билкозаготвителни пункта, складове за билки и хладилни бази (61 бр. - в обл. Плевен и 

68 бр. - в обл. Ловеч). През 2011 г. са подадени заявления за прекратяване на дейността 

на 3 билкозаготвителни пункта и е обявена дейността на 3 пункта в област Плевен. 

Направени са 5 проверки и е дадено 1 предписание на билкозаготвителни пунктове. 

Направени са 3 проверки –теренни наблюдения на находища на безстъблена решетка, 

върба, лечебна иглика и лечебен ранилист в землищата на област Ловеч. До 31.01.2012 

г. са представени 86 справки от билкозаготвителите в Плевенска и Ловешка област за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки за 2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лечебна ружа– 

лечебно растение под специален 

режим на опазване, 

забранено за събиране през 2012 г. 



Разпределени със зап. № РД-0062/08.03.2011 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и 

отчетени изкупени количества билки от ЛР под специален режим на опазване и 

ползване през 2011 год. в Ловешка област 

 

Таблица 1 

Билки Разпределени 

количества със зап. № 

РД - 0062/ 08.03. 2011 г. 

Отчетени количества в 

РИОСВ-Плевен в кг 

/сухо тегло/ 

божур червен /цвят/ 150 0 

иглика лечебна /цвят/ 1000 858.4 

лудо биле /лист/ 10 0 

ранилист лечебен /стрък/ 500 0 

 

 

Таблица с отчетените до 31.01.2012 г. в РИОСВ – Плевен количества билки, 

изкупени през 2011 г.  
Таблица 2 

Билка количества (кг)  коприва 1181 

корени сухо тегло  леска 120 

глухарче 205  липа 7.2 

гръмотрън 1798  левурда свежо тегло 44644 

залист 3958  маточина 345 

иглика 6  медуница 273 

коприва 10148  мечо грозде 4000 

репей 242  подбел 80.2 

ружа 2000  смрадлика 7307 

троскот 1097  ягода 9.7 

черен оман 760  стрък сухо тегло 

кора сухо тегло  бял равнец 1003 

зърнастец 3403  великденче 53 

цвят сухо тегло  градински чай 1560 

блатен тъжник 100  жълт кантарион 2416.6 

глог 4086.6  жълта комунига 321 

иглика 858.4  зим зелен 112.5 

лайка 471  златна пръчица 475 

липа 10382.4  змийско мляко 444 

метличина полска 

(синя) 
754 

 камшик 871 

тревист бъз 526  киселец 611 

черен бъз 1733.4  клинавиче 325 

плод   коприва 4392 

боровинка черна 

свежо тегло 
2601 

 лайка 2937 

бъзак сухо тегло 2400  маточина 250 

глог сухо тегло 1440  мащерка 2134.8 

къпина свежо тегло 5734.3  овч. торбичка 483 

к. кестен сухо тегло 2995.5  пелин 5070 

трънка свежо тегло 900  подбел 80 

шипка сухо тегло 28237.8  полски хвощ 120 



черен бъз сухо тегло 1980.811  птиче просо 250 

листа сухо тегло  риган 1163 

бръшлян 1642.7  синя жлъчка 350 

глухарче 79  трицветна теменуга 38 

живовлек 84.6  черновръх 170 

 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2011 г. от ловните 

видове в ДЛС “Русалка” и ДУ “Бялка” са ползвани 21 благородни елена, 12 лопатара, 

45 сърни, 198 диви свине, 4 муфлона и 300 пъдпъдъка.  

 

По Закона за генетично модифицираните организми са извършени 4 броя 

проверки, като са взети 4 броя проби за освобождаване на ГМО в околната среда. 

Видът на насажденията, от които са взети пробите са рапица и царевица. Обектите на 

проверка са 2 броя имоти в землището на гр. Долни Дъбник, обл. Плевен и 2 броя 

имоти в землището на с. Обнова, обл. Плевен. Имотите са подбрани така, че да са в 

близост до защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Резултатите от извършения 

лабораторен анализ за наличие на ГМО са отрицателни. 

 

 

 

 

 

 

 


