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ЗАПОВЕД

№ 94
гр. Кубрат, 18.02.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
40, ал. 1 и ал. 2, чл. 118 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 62 от Закона за лечебните 
растения, във връзка с писмо с изх. № И-660-/18.02.2022 г. на Директора на РИОСВ -  гр.Русе, 
относно опазване и недопускане търговията със застрашени, защитени и под специален режим 
диворастящи растения

I. Продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на 
ползване на територията на Община Кубрат, както следва: снежно кокиче, пролетна циклама, 
олизиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и 
др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за 
засаждане.

II. За растителните видове от приложение № 3 от ЗБР: брането, събирането, отрязването, 
изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на 
разпространение; притежаването, отглеждането, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, 
търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

Забраните по чл. 40, ал. 1 от ЗБР са валидни за всички жизнени стадии от развитието на 
растенията.

III. На нарушителите на настоящата Заповед ще бъде потърсена административна отговорност, 
съгласно чл. 66 от Закона за лечебните растения - наказва се с глоба от 100 до 1000 лв. или 
имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а глоби и санкции по реда от ЗБР на чл. 129а.

IV. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници на 
кметства на територията на общината и широката общественост, чрез поставяне на копия от нея на 
подходящи места, както и на интернет страницата на Община Кубрат.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Мирослав Йорданов -  Зам.-кмет на 
Община Кубрат.

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ЗАБРАНЯВАМ:

7300, гр. 'KvtSpam, >». "Княз Борис /" 
e-mail: kubra^^kubrat.^'

тел: (0848) 7 2020; факс: №848} 7 3203 
Интернет: http://www.kuhrat(кг


