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З А П О В Е Д 

 

№ З-23-133/23.02.2023 г. 
  

  

 По повод постъпило писмо с изх. № БР-01-6/21.02.2023г. от Директора на РИОСВ - гр. 

Шумен и в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното 

разнообразие, Закона за лечебните растения и Закона за защитените територии, следва да бъдат 

предприети мерки и действия относно опазване и недопускане на търговия с диворастящи 

застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, 

пролетна циклама, оливиеров мунзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, 

божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив подезичен залист, както и на луковици, туфи, 

коренища предназначени за засаждане). 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление 

и местна администрация, чл.10, ал. 1, т. 6, чл.15, ал.2 във връзка с чл.15, ал.1, т.5 и т.9 от Закона 

за опазване на околната среда, 

НАРЕЖДАМ: 

 

 І. Забранявам продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под 

ограничителен режим на ползване. 

 II. Контрол относно недопускане на нерегламентирана продажба на диворастящи 

застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на 

населените места в община Попово, възлагам на съответните кметове на кметства и кметски 

наместници.  

 III. Контрол относно недопускане на нерегламентирана продажба на диворастящи 

застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на гр. 

Попово и околностите му възлагам на служителите в звено „Охрана и контрол” при Община 

Попово. 

 IV. Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

 

Д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 
Кмет на община Попово 

 

 

 

 
Изготвил: 

инж. Анита Михова – мл. експерт в Дирекция МРЕТ, Община Попово  

 

Съгласувал: 

Христина Георгиева  –  ст. юрисконсулт в Община Попово 


