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II.4.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 

1. Защитени територии 

 

На територията на Плевенска и Ловешка области има следните защитени 
територии: 2 резервата, 38 природни забележителности, 1 поддържан резерват, 1 природен 
парк и 60 защитени местности.  

Информацията за защитените територии в Плевенска и Ловешка област е достъпна 
на адрес: http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc. 

 

През 2013 г. РИОСВ – Плевен е направила 39 бр. проверки по Закона за 
защитените територии, вкл. по повод на постъпили сигнали. Проверките са във връзка със 
спазване на режима, определен със заповедите за обявяване на защитените територии, 
както и за снимачни дейности в тях, съгласувани с РИОСВ – Плевен. Проверени са: 

- природни забележителности "Карстов извор "Златна Панега", пещера 
"Моровица", "Водопадът край с. Гложене", "Рушова пещера", "Скока", "Камарата", 
"Карлуковски карстов комплекс" (проверки на снимачни дейности в пещера "Проходна"), 
"Марата" (проверка на снимачна дейност), пещера "Горния Парник", пещера "Съева 
дупка"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ПЗ Златна Панега     ПЗ Гинина пещера 

 

 

 



                ІІ. 4.  2 

 

 

 

ПЗ Камарата             ПЗ Гложенски водопад  

 

- поддържан резерват "Персински блата"; 

- защитени местности "Персин-изток", "Персин", "Гурунчето", "Гущера", "Орниците", 
"Ормана", "Вълчитрънската гора", "Пожара", "Парника", "Гарван", “Кайлъка” (по сигнал за 
сеч в Бохотската гора), "Червеният бряг", "Драгоица". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМ Кайлъка 

 

 

При проверките са дадени 44 бр. предписания, свързани главно с контрол при 
провеждането на снимачна дейност в природна забележителност “Проходна”, с. 
Карлуково, област Ловеч, и са съставени 3 бр. акта за установяване на административно 
нарушение – за извършване на несъгласувани дейности в защитени територии. 
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  Сеч - ЗМ Драгоица     Сеч ЗМ Турията 
 

Изготвени са 7 бр. писма за съгласуване на снимачна дейност в природни 
забележителности “Проходна” и “Марата”и 2 бр. за несъгласуване на снимачна дейност в 
природни забележителности “Проходна” и “Деветашка пещера”. 

 

 

2. Биоразнообразие 

По Закона за биологичното разнообразие:  

На територията на РИОСВ – Плевен попадат изцяло или отчасти общо 35 защитени 
зони от мрежата “Натура 2000”. 

В Плевенска област попадат изцяло или отчасти 8 бр. защитени зони, определени за 
опазване на дивите птици, по реда на чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното 
разнообразие. Зоните са обявени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите:  

• Свищовско – Беленска низина - BG0002083,  
• Карлуковски карст  - BG0000332,  
• Комплекс беленски острови - BG0002017,  
• Студенец  -   BG0000240,  
• Никополско плато  -   BG0002074,  
• Остров Лакът  -   BG0002091,  
• Горни Дъбник-Телиш  -   BG0002095,  
• Обнова  -   BG0002096).  

Предстои обявяването на 11 бр. защитени зони, попадащи изцяло или отчасти в 
Плевенска област, определени за опазване на природни местообитания и на дивата флора и 
фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включени в списъка 
на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет:  

• Река Вит  -   BG0000181,  
• Обнова - Караман дол  -   BG0000239,  
• Студенец  -   BG0000240,  
• Никополско плато  -   BG0000247,  
• Карабоаз  -   BG0000335,  
• Персина  -   BG0000396,  
• Седларката  -   BG0000591,  
• Язовир Горни Дъбник  -   BG0000611,  
• Река Искър  -   BG0000613,  
• Карлуково  -   BG0001014,  
• Конунски дол BG 0000627. 
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ЗЗ Карлуково 

 

 

 
 

В Ловешка област попадат изцяло или отчасти 9 бр. защитени зони, определени за 
опазване на дивите птици по реда на  чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното 
разнообразие. Зоните са обявени със Заповед на Министъра на околната среда и водите:  

• Карлуковски карст  -   BG0000332 - обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008 г.;  
• Централен Балкан  -   BG0000494 - обявена със Заповед № РД-559/05.09.2008 г.;  
• Студенец  -   BG0000240 - обявена със Заповед № РД -800/04.11.2008 г.;  
• Микре  -   BG0002088 - обявена със Заповед № РД -752/24.10.2008 г.;  
• Деветашко плато  -   BG0002102 - обявена със Заповед № РД -576/08.09.2008 г.;  
• Априлци  -   BG0002110 - обявена със Заповед № РД -563/05.09.2008 г.;  
• Велчево  -   BG0002111 - обявена със Заповед № РД -773/28.10.2008 г.;  
• Васильовска планина  -   BG0002109 - обявена със Заповед № РД -529/26.05.2010 

г.),  
• Централен Балкан - буфер BG0002128 - обявена със заповед №РД-

321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46/21.05.2013 г. и бр. 47/28.05.2013 г.).  
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ЗЗ Централен Балкан буфер- 

за птиците 
 
 

Предстои обявяването на 11 бр. защитени зони, попадащи изцяло или отчасти в 
Ловешка област, определени за опазване на природни местообитания и на дивата флора и 
фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включени в списъка 
на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет: 

• Студенец  -   BG0000240;  
• Пещера Микре  -   BG0000607;  
• Централен Балкан  -   BG0000494;  
• Деветашко плато  -   BG0000615;  
• Микре  -   BG0000616;  
• Видима  -   BG0000618;  
• Карлуково  -   BG0001014;  
• Централен Балкан - буфер  -   BG0001493;  
• Пещера Мандрата  -   BG0000266;  
• Пещера Лястовицата - BG0000269;  
• Български извор  -   BG0001036. 
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Информацията за защитените зони в Плевенска и Ловешка област е достъпна на 
адрес:  http://riew-pleven.eu/natura.html 

 

През 2013 г. са извършени 40 бр. проверки, свързани с опазването на защитени 
видове животни (от приложение №3 на ЗБР). Проверена е гнездова колония на чапли до 
язовир “Каменец”, землище с. Каменец, обл. Плевен; извършени са проверки на видове 
птици, наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водолюбивите птици, 
проверки на условия в разрешителни по Наредба 8/2003 г. на МОСВ, проверка на трофеи 
от защитени видове в заведения за обществено хранене и ловно-рибарски магазин, 
проверки за нанесени щети от мечка в община Априлци, обл. Ловеч. Най-многобройни са 
проверките на защитени животни във връзка с оказване на помощ на птици и прилепи, 
намерени в безпомощно състояние (Домашна кукумявка, Чухал, Зеленонога водна 
кокошка, Керкенез, Обикновен мишелов, Бял щъркел).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къдроглав пеликан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Зеленонога водна кокошка.  
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Птиците са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора и в 
зоопарк – Ловеч или са пуснати на свобода. Направена е и проверка по сигнал за улов на 
птици от защитени видове в местност “Орлето”, земл. с. Дисевица, общ. Плевен. При 
последната са пуснати на свобода седем екземпляра от видовете Щиглец, Елшова скатия и 
Обикновено конопарче, поставени в клетки до мрежа за улов на птици с цел примамка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставени са 2 бр. АУАН за излагане на публични места на препарирани екземпляри 
от защитен вид – дива котка. 
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През 2013 г. са направени 8 проверки 
на колекционери на видове по CITES, като 
е съставен 1 бр. акт за неподадено 
заявление в РИОСВ – Плевен за издаване 
на регистрационни карти за папагали. 
Издадени са 33 бр. регистрационни карти 
на видове по CITES (Мъхест 
плоскоопашат гекон, Плоскоопашат гекон 
на Гюнтер, Йеменски хамелеон, Боа-
удушвач, Очилат кайман, Сокол-скитник, 
Венецуелска амазона, Синьо-жълта ара, 
Зеленокрил ара, Китайски александър, 
Барнардов папагал, Сив папагал (Жако), 
Какаду, Бяло какаду)  

 

 

Бяло какаду 

 

 

 

Направени са 4 бр. проверки на 
зоопаркове (зоопарк “Кайлъка”- гр. 
Плевен, зоопарк - Ловеч и зоопарк 
“Гергана”-Кнежа), 2 бр. проверки на РИМ, 
Отдел “Природа”-гр. Плевен, и на Природонаучен музей – с. Ч. Осъм, 4 бр. проверки на 
зоомагазини в гр. Плевен и гр. Ловеч, 2 бр. проверки на Общинските пазари в гр. Плевен и 
гр. Троян. 

През 2013 г. са извършени 30 бр. проверки на 
защитени дървета. Съставен е 1 бр. АУАН за 
кастрене на защитено дърво – черница в с. 
Крушовене, общ. Д. Митрополия.  

 

Една от извършените проверки е на 2 бр. 
летен дъб, в центъра на гр. Плевен, по сигнал за 
предстояща сеч на едното от дърветата и с цел 
започване на процедура за обявяването им. 
Протокол за обявяване е подписан само за едното 
дърво, чийто собственик е Община Плевен. За 
другото вековно дърво, собственикът – 
управителят на “Нармаг” ЕООД гр. Плевен, отказа 
да подпише протокол за обявяването му за 
защитено по реда на ЗБР.  

През 2013 г. са приключени 17 бр. 
Разрешителни на МОСВ по Наредба 8/2003 г. (ДВ 
бр. 4/2004 г.). 

Направени са 17 бр. проверки на пунктове за 
изкупуване на охлюви, като са съставени 2 бр. 
АУАН. 

    Защитено дърво - Черница Крушовене 
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През 2013 г. в РИОСВ – Плевен са подадени 1020 бр. уведомления за планове и 
програми, свързани със сеч на гори, по които е започната и/или завършена процедурата по 
реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС. 

Издадени са 404 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 
(Наредба за ОС), от които 200 бр. са решения за прекратяване на процедура. 

Издадени са 1766 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, за инвестиционни 
предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

През 2013 г. са направени 50 бр. проверки на защитени зони, от които: 5 бр. проверки 
за спазване на режима, определен със заповедите за обявяване на защитените зони и 45 бр. 
за изпълнение на условия от Решения по оценка за съвместимост, и за нарушения в 
защитени зони. Съставени са 41 бр. акта за установяване на административно нарушение, 
от които 14 бр. са за неспазване на условия в Решения по оценка за съвместимост, 
издадени от Директора на РИОСВ – Плевен, 15 бр. са за проведени сечи, без съгласуване 
от РИОСВ – Плевен, 10 бр. са за разораване на пасища, ливади и мери и 2 бр. са за 
строителство.  

 

По Закона за защита на животите са направени 4 бр. проверки. Издадени са 28 бр. 
регистрационни карти за диви животни – Леопардов гекон, Гребенов новокаледонски 
гекон, Гекон токи, Африкански смок, Златен фазан, Сребърен фазан, Дива свиня, Елен – 
лопатар, Муфлон. 

 

По Закона за лечебните растения през 2013 год. в РИОСВ – Плевен са направени 37 
бр. проверки на билкозаготвителни пунктове и на Общини Тетевен и Червен бряг. За 
установените нарушения са съставени 55 бр. акта, свързани главно с непредставяне на 
справка за ползваните билки през 2013 г., както и с изкупуване на билки без позволително 
за ползване и за необявени билкозаготвителни пунктове в РИОСВ – Плевен. 

През 2013 г. са регистрирани 17 бр. 
книги за изкупените, реализираните и 
наличните количества билки. В края на 
2013 год. с обявена дейност в РИОСВ – 
Плевен са общо 136 бр. 
билкозаготвителни пунктове, складове за 
билки и хладилни бази (69 бр. - в обл. 
Плевен и 67 бр. - в обл. Ловеч). През 2013 
г. е прекратена дейността на 15 бр. 
билкозаготвителни пунктове (9 бр. в 
област Плевен и 6 бр. в област Ловеч) и е 
обявена дейността на 12 бр. (6 бр. в 
област Плевен и 6 бр. в област Ловеч). 

До 25.02.2014 г. са представени 117 
бр. справки за изкупените, реализираните 
и наличните количества билки за 2013 
год. Отчетените в тях количества билки 
са представени в таблиците по-долу. 

 

 

 Лечебно растение под спец режим - лечебна иглика 
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Разпределени със зап. № РД-0093/28.02.2013 г. на Директора на РИОСВ – Плевен и отчетени 

изкупени количества билки от ЛР под специален режим на опазване и ползване през 2013 год. в 

области Ловеч и Плевен 

Билки Разпределени коли-чества 
със зап. № РД - 
0093/28.02.2013 

Отчетени коли-чества в 
РИОСВ - Плевен в кг 
/сухо тегло/ 

Област Ловеч 

иглика лечебна /цвят/ 590 254.5 

ранилист лечебен /стрък/ 100 0 

Област Плевен 

ранилист лечебен /стрък/ 200 23.3 

 

Таблица с отчетените до 25.02.2014 г. в РИОСВ – Плевен количества билки, изкупени през 

2013 г. 

Билка количества 

(кг) 

корен сухо тегло 

глухарче 886 
гръмотрън 5175 
коприва 2544 
репей 150 
черен оман 311 
кора сухо тегло 
бреза 500 
върба 4966 
липа 6597 
цвят сухо тегло 
блатен тъжник 420 
бял равнец 748 
глог 15505 
иглика 391 
липа 24358 
черен бъз 13292 
троскот 300 
плод  
боровинка черна свежо 
тегло 4406 
глог сухо тегло 2723 
киселица сухо тегло 3003 
къпина свежо тегло 24910 
к. кестен сухо тегло 5974 
шипка сухо тегло 103844 
черен бъз сухо тегло 1611 
хвойна синя 2973 
лист  
бръшлян сухо тегло 3264 
живовлек сухо тегло 1001 
коприва сухо тегло 1752 
къпина сухо тегло 1705 
левурда свежо тегло 92595 
липа сухо тегло 39762 
лопен сухо тегло 1020 
слез сухо тегло 850 
смрадлика сухо тегло 970 
подбел сухо тегло 2737 
ружа сухо тегло 84 

стрък сухо тегло 
блатен тъжник 81 
бяло подъбиче 1000 
бял равнец 5558 
великденче 224 
върбинка 62 
глухарче 506 
еньовче 1644 
жаблек 318 
жълт кантарион 1212 
златна пръчка 3980 
змийско мляко 1956 
изсипливче 239 
коприва 2444 
лепка 600 
маточина 10563 
мащерка 5452 
мента 2800 
овч. торбичка 1968 
пелин 3559 
полски хвощ 2266 
пчелник 110 
ранилист леч. 23 
риган 823 
сапунче 28 
слез 500 
червен кантарион 250 
черновръх (кот.стъпка) 245 
хисоп 420 
Чай градински 354 
семе сухо тегло 

шипка 5706 
дръжки сухо тегло 
бъз 321 
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По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч в области Плевен и Ловеч 
преобладава делът на недържавните гори – 56%. Държавните горски територии са 44%, 
разпределени в 9 бр. Държавни горски стопанства и 1 бр. държавно ловно стопанство. 
Втори по големина е делът на горските територии, собственост на физически и 
юридически лица - 37%. Общинските гори са 16%, 3% са гори в земеделски земи и 1% 
са религиозна собственост и собственост на горски кооперации и сдружения. През 2013 
г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали 18 бр. горски пожара, които са засегнали 
1811 дка горски територии. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2013 г. от ловните 
видове на територията на области Плевен и Ловеч са ползвани благороден елен – 18 
бр., елен лопатар– 18 бр., сърна – 206 бр., дива свиня – 3455 бр., заек – 650 бр., фазан – 
8090 бр., яребица – 303 бр., вълк – 4 бр., чакал – 4497 бр., лисица – 3040 бр., бялка – 265 
бр., язовец – 55 бр., черен пор – 7 бр., енотовидно куче – 1 бр., скитащи кучета – 1356 
бр., скитащи котки – 37 бр., сврака – 504 бр., сива врана – 33 бр., посевна врана – 8 бр., 
чавка – 14 бр., пъдпъдък – 74793 бр., зимно бърне – 63 бр., гугутка – 17 бр., зеленоглава 
патица – 6044 бр., голяма белочела гъска – 146 бр., бекасина – 37 бр., бекас – 152 бр., 
гургулица – 11722 бр. 

По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са извършени 6 
броя проверки, съгласно План – график за изпълнение на годишна програма за 
провеждане на контрол по ЗГМО. Взети са общо 7 броя проби с цел да се установи дали 
се извършва работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани 
условия и дали е на лице освобождаване на ГМО в околната среда. Пробите са взети от 
опитни полета на Институт по царевицата – гр. Кнежа, Институт по планинско 
животновъдство и земеделие – гр. Троян, Опитно поле за биологично изпитване към 
ОДБХ – гр. Плевен, компания “Юрофинс Агросайънс Сървисес”, гр. Летница.  

Резултатите от извършения лабораторен анализ за наличие на генетично 
модифицирана ДНК са отрицателни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


