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II.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 Наоционалната 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 2019 г. са 

направени 38 бр. проверки. 

По-голяма част от тях са свързани с контрол по спазване на 

режима на забрани, определен със ЗЗТ и заповедите за обявяване 

на защитените територии, както и във връзка с дадени 

предписания. Проверени са:   

- резервати: „Китка“ и „Милка“, з-ще гр. Белене; 

- поддържан резерват "Персински блата", з-ще гр. Белене 

(фиг. 1); 

- природни забележителности: "Камарата", земл. с. Бресте; 

"Пещера Моровица", земл. с. Гложене (фиг. 2); "Рушовата 

пещера", земл. с. Глогово, общ. Тетевен; "Водопадът край с. 

Гложене", земл. с. Гложене; „Водопад Скока в м. Козница“, земл. 

гр. Тетевен (фиг.3); "Находище на окременени стъбла и пънове от 

вековна иглолистна гора от сем. Таксодиеви в м. "Ташковото", 

земл. с. Ореховица; 

 

Фиг. 1 ПР Персински блата, о-в Белене 

Фиг. 2 ПЗ Пещера 

Моровица Фиг. 3 Водопад Скока, з-

ще гр. Тетевен 

Фиг. 2 ПЗ Пещера 

Моровица 
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- защитени местности: "Гарван", земл. с. Дерманци; "Орниците", земл. с. Бохот; "Брестнишко 

бранище", земл. с. Тодорово (фиг. 4); "Гущера", земл. с. Горталово; "Ормана", земл. с. Староселци; 

"Елията", земл. с. Бацова махала; "Персин", земл. 

гр. Белене; "Люляката", земл. с. Горско Сливово, 

с. Крушуна; "Драгоица", земл. с. Добревци; 

"Вълчитрнската гора", земл. с. Вълчитрън; 

"Пожара", земл. с. Борислав; "Злиевци", земл. гр. 

Априлци; "Гурунчето" (фиг. 5) и "Черния рът" 

(фиг. 6), земл. с. Рибарица; "Батиловец", земл. с. 

Брестово; „Чолашки орман“, земл. с. Ореховица 

(по дадени предписания през 2018 г. на ТП ДГС 

Плевен и Община Д. Митрополия за 

преустановяване на разораване). 

 

Нарушения са установени само в ЗМ 

"Люляката" – незаконна сеч, за което е 

уведомена РП-Ловеч, а предписанията за преустановяване на разораването в ЗМ „Чолашки орман“ са 

изпълнени. 

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

контрол на съгласувани от РИОСВ – Плевен и МОСВ дейности по §7 от ЗЗТ и поставяне на 

обозначителни табели. Проверени са: 

- ПР „Персински блата“ - във връзка с молба от Български дружество за защита на птиците до 

МОСВ за разрешение да изградят наколна платформа за гнездене на къдроглави пеликани в 

поддържания резерват. Извършена е проверка, при която е установено, че четирите налични 

платформи в блатата са без тръстика върху тях, а една от тях е в лошо състояние - пропаднала 

дървената конструкция в централната част. Изготвено е становище до МОСВ за необходимостта 

платформата да бъде заменена с нова. 

- ЗМ "Катината", земл. с. Загражден, във връзка със сигнал до РИОСВ-Плевен, съгласно който 

ракитовицата (вид храст), предмет на опазване в ЗМ, е обгоряла. Установено е, че сигналът е 

основателен, за което е информирана Районна прокуратура – Никопол. При последваща проверка 

през м. ноември е констатирано, че няма следи от ново опожаряване, а всички обгорели храсти са с 

избили млади леторасли. Във връзка с извършена проверка в същата защитена територия през 2018 г., 

при която е установено друго нарушение - неправомерно косене в имот (земеделска земя, държавна 

собственост), е издадена заповед на директора на РИОСВ – Плевен с предписание Областна дирекция 

„Земеделие“ – гр. Плевен, да преустанови косенето в имота. Заповедта е отменена до установяване 

действителния собственик на имота. 

- ЗМ "Кайлъка", гр. Плевен, във връзка със съгласувани дейности по §7 от ЗЗТ - "Почистване, 

поддържане и подобряване на съществуваща пешеходна пътека от крепост "Сторгозия" до язовир 

"Кайлъка" (2 бр.) и провеждане на „Мото-събор“; нарушения не са установени. 

- пещера "Проходна" (част от природна забележителност "Карлуковски карстов комлекс") във 

връзка със съгласувани дейности от РИОСВ – Плевен и МОСВ по §7 от ЗЗТ - снимки на два филма; 

нарушения не са установени; 

Фиг. 4 М Брестишко 

бранище, з-ще с. Тодорово 
Фиг. 5 ЗМ Гурунчето, з-

ще с. Рибарица 

Фиг. 6 ЗМ Черния рът, з-ще с. 

Рибарица 
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- ЗМ "Тараклъка", земл. с. Градище, във връзка със съгласувана 

дейност по §7 от ЗЗТ – премахване на изсъхнали дървета в подотдел 355-

м, съгласно ГСП на ТП ДГС – Плевен, 2015 г. 

- ЗМ "Брестнишко бранище", земл. с. Тодорово; ЗМ "Либичево 

усое", земл. с. Върбица; ЗМ "Коридорите", земл. с. Биволаре, ЗМ 

"Тараклъка", земл. с. Градище; ПЗ "Карлуковски карстов комплекс с 

пещерите "Темната дупка", "Проходна", "Свирчовица", "Банковица" и 

"Хайдушката дупка", земл. с. Карлуково - във връзка с поставяне на 

обозначителни табели на защитените територии с информация за тяхното 

местоположение и забранените дейности в тях, наложени със заповедите 

за обявяването им (фиг. 7). 

 

    

 

В началото на 2019 г., със заповед № РД-2/03.01.2019 г. на МОСВ (обн. в ДВ бр. 12/2019 г.), е 

обявена нова защитени територия – ЗМ “Либичево усое” (фиг. 8), с цел опазване на семенна дъбова 

гора от космат дъб, виргилиев дъб и цер в 

землището на с. Върбица, община Плевен. 

Гората е на възраст над 80 г., като има и 

единични дървета на възраст около 100 г. 

Има исторически данни, че част от 

територията е залесена с посев на жълъди 

през 1926 г. от жители на с. Върбица. 

Защитената местност е важна и за опазване 

на местообитанията и популациите както на 

защитени видове животни (дива котка, 

шипоопашата костенурка, чинка, южен 

славей, авлига, малък пъстър кълвач, елов 

певец, папуняк, голям ястреб, обикновен 

мишелов), така и на ловни видове - сърна, 

благороден елен, дивa свиня, див заек, 

фазан, гривяк, гургулица и др. 

 

 

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

четири проверки, описани по-горе, а за почистването на пътека в ЗМ „Кайлъка“, съгласувано в края 

на 2019 г., ще бъде извършена проверка през 2020 г. 

 

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 2019 г. са извършени 34 бр. проверки за намерени в 

безпомощно състояние екземпляри от защитени видове (от 

Приложение №3 на ЗБР): Обикновен мишелов (1 екз.), Черношипа 

ветрушка (Керкенез) (5 екз.), Сокол скитник (1 екз.) (фиг. 9), Бял 

щъркел (13 екз.) (фиг. 10), Бяла стърчиопашка (млад екз.), Таралеж 

(4 млади екз.) (фиг. 11), Чухал (2 екз.) (фиг. 12), Поен дрозд (1 екз.) 

(фиг. 13), Сова (1 екз.), Горска ушата сова (1 екз.), които са 

изпратени в Спасителен център в гр. Ст. Загора за лечение и/или 

отглеждане; прилеп и екземпляри от видовете Сива мухоловка 

(млад екз.), Селска лястовица (1 екз.), Горска улулица (1 екз.), 

които са изпратени в клиника "Добро хрумване", гр. София, за 

Фиг. 7  ЗМ Либичево 

усое-табела 

Фиг. 8  ЗМ Либичево усое 

Фиг. 9  Сокол скитник 

http://riew-pleven.eu/doc/BroshuraZT.doc
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лечение; Шипоопашата костенурка, която е изпратена в Спасителен център на Фондация "Геа 

Челония", с. Баня, общ. Несебър; прилеп, пуснат на свобода в подходяща хралупа на дърво в гр. 

Плевен.  

 

 

 

 

 

Взето е участие в 43-то средно зимно преброяване на водолюбиви птици в периода от 11 до 13 

януари 2019 година. 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: зеленоглава патица, голям 

корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива 

чапла, голям горски водобегач, ням лебед, поен лебед, къдроглав пеликан, сив жерав, сива гъска, 

червен ангъч, голяма белочела гъска, жълтокрака чайка, звънарка, зеленоножка и др. Установени са и 

екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, северен мишелов, 

полски блатар, малък ястреб, голям ястреб, морски орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, 

жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, чинка, сива сврачка, 

земеродно рибарче, кукумявка и др. Събраните данни 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. 

Във връзка със сигнал за предлагане за продажба в специализиран сайт olx.bg на екземпляр от 

вида Водна змия, в гр. Плевен, с писмо е информирано лицето, посочено в обявата като продавач, за 

изискванията на ЗБР по отношение на защитените видове. 

Извършена е проверка по писмо на МОСВ за мечка в безпомощно състояние, находяща се в 

частен дом в с. Лесидрен. При проверката не е установен такъв екземпляр. 

 

Фиг. 10 Бял щъркел Фиг. 11 Таралеж 

Фиг. 12 Чухал Фиг. 13 Поен дрозд 
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През 2019 г. в Държавно ловно 

стопанство „Русалка“, гр. Априлци, е 

постъпила жалба от жител на с. Ломец за 

нападение на мечка върху пчелин. 

Извършена е проверка на място от 

комисия, в която участва и представител 

на РИОСВ – Плевен, с цел оценка на 

щетите. (фиг. 14) Обезщетенията за щети, 

нанесени от кафява мечка се заплащат от 

Министерството на околната среда и 

водите.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Извършена е проверка по сигнал за препарирани екземпляри от 

защитени видове животни, в частен дом в с. Черни Осъм, общ. Троян. 

Установени са препарирани екземпляри от защитени видове животни без 

документи за произход и собственост, за което е съставен акт за 

административно нарушение, а екземплярите са отнети в полза на 

държавата. (фиг. 15)   

 

 

При направените три проверки на зоопарк "Гергана" - гр. Кнежа, Зоопарк - гр. Ловеч и зоопарк 

„Кайлъка“ – гр. Плевен, нарушения не са установени. По заповед на министъра на околната среда и 

водите са извършени и три общи проверки за лицензиране на трите зоологически градини, въз основа 

на които са издадени три лиценза от МОСВ. 

 

През 2019 г. са проверени още: колекция от препарирани екземпляри от защитени видове 

животни, находящи се в с. Брест, общ. Гулянци, и Общински пазар – гр. Тетевен, относно търговия с 

екземпляри от защитени видове; зоомагазини в гр. Плевен и гр. Троян, относно търговия с 

екземпляри от видове, включени в Приложения А и Б на Регламент №338/97, както и колекция от 

препарирани екземпляри (ловни трофеи) от 

видове животни, включени в Приложения А 

и Б на Регламент 338/97, находящи се в хотел 

в гр. Тетевен. Нарушения не са установени.  

 

Във връзка с издаване на 

регистрационни карти на екземпляри, 

включени в Приложение Б към Регламент 

(ЕО) №338/97, са проверени екземпляри от 

видовете Благороден папагал (Еклектус) 

(фиг.16) и Оранжевокрила амазона 

(находящи се в гр. Плевен), Сокол скитник и 

Китайски александър (находящи се в гр. 

Тръстеник). При проверките не са 

установени нарушения. През 2019 г. са 

издадени 32 бр. регистрационни карти на 

екземпляри от видове, включени в 

Приложенията на Регламент 338/97 

(Благороден папагал, Скално жако, Китайски 

александър, Гофиново какаду, Оранжевокрила амазона, Пенантова розела, Сокол скитник, Боа 

удушвач, Очилат кайман, и ловни трофеи от Каракал, Мечи павиан, Хартманова планинска зебра, 

Гепард, Хипопотам и Лъв). 

 

 

Фиг. 14  Щети от мечка върху пчелин 

Фиг. 15  Препараирани екземпляри 

 от защитени видове 

Фиг. 16  Благороден папагал-проверка на чип 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен                                                         стр.  II. 4. 
Доклад за състоянието на околната среда през 2019 г.                                                                   

6 

Направени са три проверки за спазване на условията в 

разрешителни на министъра на околната среда и водите, издадени за: 

преместване на гнездо на Бял щъркел от покрив на сграда върху ел. 

стълб в гр. Червен бряг; опръстеняване на Морски орел на остров 

Лакът (в р. Дунав) (фиг. 17), землище с. Драгаш войвода; 

наблюдение на защитени видове прилепи в ЗМ "Кайлъка", землище 

гр. Плевен. Нарушения на условията, поставени в разрешителните не 

са установени. 

През 2019 г. са извършени 13 проверки на пунктове за 

събиране и изкупуване на охлюви в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Ясен 

(2 бр.), с. Дебово (2 бр.) и с. Ставерци (2 бр.), обл. Плевен; гр. Ловеч, 

с. Слатина (2 бр.), с. Александрово, гр. Летница, обл. Ловеч. Четири 

от проверките са по сигнали, но нарушения в пунктовете не са 

установени. 

През пролетта на 2019 г. са извършени проверки на щандове за 

цветя в гр. Тетевен и гр. Плевен и на магазини за цветя в гр. Червен 

бряг, относно търговия с екземпляри от защитени растения от 

Приложение №3 на ЗБР. Нарушения не са установени. 

 

През 2019 г. са направени 30 проверки на защитени вековни дървета за спазване на режима 

определен със заповедите за обявяването им. Проверени са дървета от следните видове: Летен дъб 

(земл. с. Асеновци, с. Писарово, с. Староселци, гр. Червен бряг, гр. Д. Дъбник и с. Крета); Дива круша 

(земл. с. Брестовец); Цер (земл. на с. Беглеж и с. Садовец); Полски клен и Дива круша (земл. с. 

Ралево); Полски бряст (в гр. Плевен и гр. Долни Дъбник); Черна топола (земл. гр. Белене); Бяла 

топола (земл. с. Санадиново); Орех (земл. с. Горталово и в гр. Гулянци); Дива круша (земл. с. 

Брестовец и с. Къшин); Благун (земл. гр. Червен бряг); Зимен дъб (з-ще с. Дерманци и с. Батулци); 

Габър и Бук (з-ще с. Батулци). Нарушения на режима, определен със заповедите за обявяване на 

защитените дървета, не са установени. Част от проверените защитени дървета са в добро състояние, а 

за необратимо увредените дървета ще бъде проведена процедура за заличаването им от държавния 

регистър. 

Извършени са още три проверки на защитени дървета от вида Летен дъб в гр. Плевен във 

връзка с: 

- реализиране на съгласувано инвестиционно предложение „Увеличаване на място за 

маневриране, към съществуващ подземен паркинг в ПИ 56722.659.1086, гр. Плевен“; при проверката 

на място е установен изкоп с дълбочина около 4 м и на разстояние около 2.50 м от защитеното дърво; 

дадено е предписание за преустановяване на изкопните работи и възстановяване състоянието на 

терена на разстояние 6 m от стъбло на защитеното дърво чрез запълване на изкопа с почва; при 

последваща проверка е установено, че предписанието е изпълнено; 

- молба от собственика за почистване и кастрене на 

клони, надвиснали над жилищна сграда; дадено е 

предписание за премахване на опасните клони до м. април 

2020 г. 

В края на 2019 г. започна подготвянето на паспорти 

на защитените дървета с информация за тяхното точно 

местоположение и физиологично състояние, получена по 

време на извършеното през лятото геодезическо заснемане. 

Последното е осъществено във връзка със сключен договор 

между Министерството на околната среда и водите и 

„Национална агенция за териториално устройство“ ООД за 

предоставяне на услуга „Заснемане и изработване на карта 

и геобаза данни на вековните дървета в Република България 

през 2019 г.“. В области Плевен и Ловеч са заснети 215 

защитени дървета, като от тях най-много екземпляри има 

от видовете Летен дъб - 118, Цер – 22 (фиг. 18), Космат дъб 

– 27 и Черна топола – 13. Извършено е заснемане и на 8 екз. 

от вида Източен чинар, 5 екз. от вида Бяла топола, 5 екз. от 

вида Бяла черница, 4 екз. от вида Полски бряст, 4 екз. от вида Благун, 2 екз. от вида Дива круша, 2 

Фиг. 17  Опръстеняване на 

Морски орел 

Фиг. 18  Цер, з-ще с. Градище 
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екз. от вида Полски клен и по 1 екз. от видовете Обикновен бук, Гледичия, Орех, Полски ясен и 

Скоруша. 

 

Само 13 от защитените дървета, на които е извършено геодезическо заснемане, се намират на 

територията на област Ловеч. Останалите 202 са в област Плевен. Най-много защитени дървета са 

заснети в три общини - Плевен (67 екз.), Долни Дъбник (41 екз.) и Червен бряг (20 екз.). В останалите 

общини броят на защитените дърветата е по-малко от 20 екземпляра.  

 

Най-старото вековно дърво на територията на РИОСВ – Плевен е летният дъб до с. Муселиево, 

общ. Никопол (фиг. 19) - на възраст над 500 г., 

с диаметър на ствола 2.40 м. Дървото е 

обявено за защитено през 1950 г. Летният дъб 

в двор на ул. „Бъкстон“ в гр. Плевен е 

последното обявено за защитено вековно 

дърво на територията на РИОСВ – Плевен 

(през 2018 г.). Дървото е на възраст над 100 

години и е с диаметър 1.10 м. 

 

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. 

 

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 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“ 

 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 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“ 

 BG0000494 „Централен Балкан“ 

 BG0002017 „Беленски острови“ 

 BG0002074 „Никополско плато“ 

 BG0002083 Свищовско-беленска низина 

Фиг. 19  Летен дъб, з-ще с. Муселиево 
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 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 2019 г. са постъпили 2015 бр. уведомления за планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения (вкл. 905 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 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. 

През 2019 г. са издадени 305 бр. решения по чл. 18; чл. 20; чл.2, ал.5, §2 от Наредба за 

ОС и 1 бр. Решение по АПК за прекратяване на процедурата по ОС по искане на 

възложителя. 

През 2019 г. са издадени 1322 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 50 бр. 

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

През 2019 г. са направени 3298 бр. проверки за местоположението на поземлени имоти 

спрямо границите на защитени зони. 

 
През 2019 г. са направени 23 бр. проверки по глава ІІ “Национална екологична мрежа” от 

ЗБР, които са във връзка с контрол по: 

 спазване на режимите, определени със заповедите за обявяване на защитени зони "Свищовско - 

Беленска низина" BG0002083, "Васильовска планина"BG0002109, "Централен Балкан - 

буфер" BG0002128 и "Комплекс Беленски острови" BG0002017; нарушение е установено само 

в последната защитена зона - разораване на пасище, във връзка с което е издадена заповед на 

директора на РИОСВ – Плевен с предписание за ползване на разорания имот по начин на 

трайно ползване - „Пасище“, в срок до 01.04.2020 г.; 

  предписание от проверка през 2018 г. за възстановяване на разорана поляна в защитена зона 

“Никополско плато” BG0000247, попадаща в подотдел 70-4 по Горскостопанския план на ТП 

ДГС Никопол от 2016 г.; предписанието е изпълнено; 

 предписание от 2018 г. за разорано пасище в защитена зона “Карабоаз” BG0000335; 

предписанието е изпълнено – в пасището не е извършвана оран; 

 спазване условията в Решение ПН 100-ОС/2017 г. на РИОСВ-Плевен, с което е съгласувана 

Горскостопанска програма за сечи в частна гора в землището на с. Йоглав, общ. Ловеч; 

нарушения не са установени; 

 спазване на условия от Решение №ПН 125-ОС/2017 г. за залесяване в ЗМ Кайлъка – извършено 

е залесяване на част от предвидените площи; дадено е предписание за залесяване и на 

останалата част в срок до пролетта на следващата година; 

 писмо на МОСВ с информация за установено от ДФЗ разораване на имоти, попадащи в слоя 

„постоянно затревени площи“ и в защитени зони; извършени са 4 бр. проверки в землищата 

на с. Въбел (в защитени зони "Никополско плато" BG0000247 и "Никополско плато" 

BG0002074), гр. Долни Дъбник (в защитена зона "Река Вит" BG0000181), с. Обнова (в 

защитени зони "Обнова" BG0002096 и "Обнова - Караман дол" BG0000239) и с. Тодоричене (в 

защитени зони "Карлуково"BG0001014 и "Карлуковски карст" BG0000332); при проверките е 

установено, че през 2019 г. няма извършено ново разораване в имотите в землищата на с. 

Въбел и гр. Долни Дъбник; в землищата на с. Обнова и с. Тодоричене имотите са разорани и 

http://riew-pleven.eu/natura.html
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засети със зърнени култури; предприети са действия за установяване на нарушителите и 

налагане на принудителни административни мерки; 

 последващ контрол във връзка със издадена Заповед № РД0111/25.02.2019 г. на Директора на 

РИОСВ - Плевен за преустановяване ползването на имот (пасище, попадащо в защитена зона 

“Карлуково” BG0001014, в землището на с. Беленци), като "нива"; установено е, че от ОДЗ-

Луковит са предприети действия за изключване на имота от физическия блок, заявен за 

обработване; 

 последващ контрол във връзка със издадена зап. №РД 0096/08.02.2019 г. на директора на 

РИОСВ – Плевен за упражняване на контрол от Община Пордим като собственик на три 

разорани имоти в с. Тотлебен (попадащи в защитени зони "Обнова" BG0002096 и "Обнова - 

Караман дол" BG0000239) за възстановяване начина им на трайно ползване – „пасище, мера“; 

извършени са три проверки, при което е установено, че части от имотите се стопанисват от 

други лица, с които Общината има сключен договор; предприети са действия за установяване 

от кого се стопанисват разораните части, във връзка с което е направено запитване до ДФЗ – 

Разплащателна агенция. 

 жалба за разораване на пасище в землището на гр. Долна Митрополия, попадащо в защитена 

зона “Река Вит” BG0000181; установено е, че има разорани пасища в тази защитена зона, във 

връзка с което жалбата е изпратена по компетентност на Общинска служба земеделие – гр. Д. 

Митрополия; 

 сигнал за сеч на дървета в землището на с. Рибен, попадащи в защитена зона"Река Вит" 

BG0000181; извършена е проверка и сигналът е изпратен по компетентност на РДГ-Ловеч; 

 достоверността на представената информация в Уведомление за инвестиционно предложение 

за създаване на нива в имот в землището на с. Рупци, общ. Червен бряг; несъответствия не са 

установени; 

 установени неточности в четири Уведомления за Горскостопански програми (ГСП) за гора в 

землището на с. Старо село (попадаща в защитена зона “Васильовска планина” BG0002109), 

на гори в землището на с. Ломец (попадащи в защитени зони Микре BG0002088 и Микре 

BG0000616) и на гора в землище с. Стефаново (попадаща в защитени зони Микре BG0002088 

и Микре BG0000616); възложителите са представили нови ГСП с отстранени неточности. 

 

По Закона за защита на животите през 2019 г. са извършени две проверки - по сигнал за 

Индийски паун на свобода в ЗМ „Кайлъка“ (при проверката не е установен такъв екземпляр) и на 

размножени екземпляри от вида Елен лопатар в гр. Долна Митрополия. Издадени са 5 бр. 

регистрационни карти на екземпляри от вида Елен-лопатар. 

 

По Закона за лечебните растения (ЗЛР) през 2019 г. са направени 26 бр. проверки, от които: 

- 2 бр. са за издадени позволителни за ползване на лечебни растения от ТП ДГС – Тетевен и 

Община Плевен. Нарушения не са установени. 

- 20 бр. са на билкозаготвителни пунктове и хладилна база, организирани от физически и 

юридически лица в с. Горни Дъбник и с. Садовец, община Д. Дъбник, в гр. Тетевен, с. Глогово и с. 

Галата, община Тетевен; в с. Крушовене, община Долна Митрополия; в с. Дойренци и с. Радювене, 

общ. Ловеч; в гр. Летница, с. Горско Сливово, общ. Летница, с. Кирчево, общ. Угърчин; в гр. 

Славяново, общ. Плевен; в с. Обнова, с. Българене, с. Стежерово, общ. Левски. По време на 

проверките нарушения не са установени. 

- 4 бр. от проверките са по сигнали за: 

 унищожаване на билка в билкозаготвителен пункт в с. Лисец, общ. Ловеч - установено е 

съхраняване на цвят блатен тъжник без документ за произход, както и че книгата за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки не се води от 

билкозаготвителя; за установените нарушения е съставен акт; 

 незаконно изкупуване на цвят черен бъз на два адреса в с. Ставерци, общ. Долна 

Митрополия - не са установени билки в наличност; 

 сеч на липи и събиране на лист липа в землището на с. Сухаче – проверен е 

билкозаготвителен пункт в с. Сухаче, община Червен бряг, но е установено, че той не 

работи. 

Съставените 6 бр. актове за административни нарушения са за непредставени в 

законоустановения срок - 20.01.2019 г., Справки за изкупените, реализираните и наличните 
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количества билки през 2018 г. и за събрани билки (цвят блатен тъжник, цвят липа и лист липа) без 

позволително за ползване. 

През м. февруари комисия с представители на РИОСВ – Плевен, Държавните горски 

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

иглика и стрък ранилист, които могат да се събират през 2019 г. в област Ловеч, съгласно заповед 

№РД-88/30.01.2019 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 2019 г. Сред тях са 

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

В края на 2019 год. с обявена дейност в РИОСВ – Плевен са общо 115 билкозаготвителни 

пунктове (БЗП), складове за билки и хладилни бази, от които: в обл. Плевен – 63 бр. (от които 1 

хладилник и 1 склад); в обл. Ловеч – 52 бр. (от които 5 хладилни бази и 2 склада). През 2019 г. е 

прекратена дейността на 15 бр. БЗП (9 бр. в област Плевен и 6 бр. в област Ловеч), а е обявена 

дейността на 6 бр. БЗП (2 бр. в област Плевен и 4 бр. в област Ловеч); 

През 2019 г. са регистрирани 11 бр. Книги за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки. 

 

Съгласно представените Справки за изкупените, реализираните и наличните количества билки 

за 2019 год. в билкозаготвителните пунктове в области Плевен и Ловеч през 2019 г. е отчетено 

изкупуването на следните количества билки: 

 

Билка количества 

(кг) 

Билка количества 

(кг) 

корен сухо тегло лист сухо тегло 

блатен аир 20 боровинка синя  20 

гръмотрън 100 бреза  20 

дилянка 50 бръшлян  1947 

коприва 17535 коприва  7747 

оман черен  2000 лопен 20 

репей 1000 липа  2850 

цвят сухо тегло малина  3997 

бъз черен  5451 смрадлика  1070 

бъз тревист 308 стрък сухо тегло 

глог 4326 врабчови чревца 176 

иглика лечебна 286 змийско мляко 1000 

лайка 540 камшик 1400 

липа 11252 кантарион жълт  3562 

орехче ливадно 1006 киселец 117 

равнец бял  2527 коприва 34083 

плод  лайка 2179 

боровинка черна свежо тегло 400 мащерка 2497 

боровинка червена свежо тегло 100 пелин 21055 

бъз черен сухо тегло 6309 равнец бял  5224 

бъзак сухо тегло 2877 ранилист 83 

вишна дива свежо тегло 100 хвощ полски  1300 

къпина свежо тегло 176   

малина свежо тегло 90 пъпки сухо тегло 

хвойна синя сухо тегло 50 борови връхчета 3 

шипка сухо тегло 8350   

ягода дива свежо тегло 200   
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По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч площта на горските територии (ГТ) в 

области Плевен и Ловеч е 216576 ха, от които - ДГТ- 94732 ха, ОГТ – 41472 ха, на частни физически 

лица – 71537 ха, на частни юридически лица – 4425 ха, религиозни – 2023 ха; гори върху 

селскостопански земи – 2250 ха. От общата площ за района на РДГ-Ловеч иглолистните гори са 9%, 

39% са широколистните високостъблени, 30% са издънковите за превръщане, а нискостъблените са 

22%. Средната възраст на горите е 55 г., а средният запас на 1 ха е 146 м
3
. Общото осъществено 

ползване от всички видове собственост гори за 2019 год. възлиза на 298733 м
3
 лежаща маса, от които 

176813 м
3
 са от държавни ГТ, 47462 м

3
 – от общински ГТ, 64560 м

3
 – от ГТ, собственост на физически 

лица, 11564 м
3
 - от ГТ, собственост на юридически лица, 4507 м

3
 – от ГТ на религиозни институции. 

През 2019 г. в РДГ Ловеч са утвърдени 930 бр. Горскостопански програми за имоти, 

собственост на физически и юридически лица и са одобрени 53 бр. План- извлечения. 

 

През 2019 г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали общо 94 броя горски пожари. 

Засегнатите площи са 14770 дка (при засегнати 6673 дка през 2018 г., 1791 дка – през 2017 г., а през 

2016 г. - 4159 дка). Най-голям е броят на пожарите през м. март (35 бр.) и в периода септември-

октомври (35 бр.). Причините за възникналите горски пожари са най-често небрежност при 

почистването на остатъците от реколтата в обработваемите земеделски земи, граничещи с ГТ и при 

почистване на пасищата от населението. 

По данни на Регионална дирекция по горите – Ловеч през 2019 г. от ловните видове на 

територията на области Плевен и Ловеч са ползвани: 

- Едър дивеч: Благороден елен – 30 екз. (при запас 1836 екз.), Елен лопатар – 17 (при запас 132), 

Сърна – 182 (при запас 11068), Дива свиня – 3673 (при запас 6446); 

- Дребен дивеч: Заек – 268 (при запас 32349), Фазан – 8300 (при запас 33233), Яребица – 281 

(при запас 14724); 

- Хищници: Вълк – 6 (при запас 58), Чакал – 4004 (при запас 4565), Лисица – 1820 (при запас 

3332), Бялка – 187 (при запас 1483), Язовец – 134 (при запас 2038), Черен пор – 3 (при запас 409), 

Скитащи кучета – 529 (при запас 2694), Скитащи котки – 15 (при запас 1289), Сврака – 599 (при запас 

4935), Сива врана – 19 (при запас 2053); 

- Прелетен и водоплаващ дивеч: Пъдпъдък – 44187, Зимно бърне – 130, Гугутка – 42, 

Зеленоглава патица – 4965, Голяма белочела гъска – 268, Бекас – 98, Гургулица – 12839, Гривяк – 

4045. 

 

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. 

 


