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 1.13.2. Характеристика на горско-дървесната растителност 

 

Обща площ на природния парк и разпределението и по групи 
гори, според основното им предназначение. 

Общата площ на горския фонд на природен парк “Персина” е 4352,9 ха, 
което представлява около 20% от общата площ на парка. Административно 
по-голямата част от горската територията /4148.3 ха/ се управлява от ДЛ 
"Никопол", а останалата част /206 ха/ от ДЛ "Свищов". Едноименните 
резервати на островите “Китка” и “Милка”, съответно с площ 25.4 ха и 30.0 
ха, са под юрисдикцията на Министерство на околната среда и водите. 
Горския фонд е разделен на 4 горскостопански участъка (ГСУ). За удобство 
на лесничейството, управата на затвора – Белене и на природния парк, 
горския фонд на остров Персин е обособен в самостоятелен участък. 

Данни за характеристиката на залесената площ са поместени в Таблица 
1 на Приложение 1. 

От залесената площ /3343.2 ха/ 2181.3 ха или 65.2% са насаждения с 
естествен произход, а горските култури заемат 1161.9 ха или 34.8% (Табл. 
2) Незалесената площ на парка е 1009.7 ха /23.2%/ включва сечища /200.4 
ха/, пожарища /1.5 ха/, голини /642.4 ха/, поляни /49.3 ха/, 
нелесопригодните площи /27.4 ха/, мочурите и затоните – по 15,5 ха; 
пясъци /15,2 ха/, просеките /10,8 ха/ и др. 

Обобщените данни за таксационните показатели на насажденията сочат, 
че горите в ПП “Персина” имат общ среден годишен прираст – 14383 куб.м 
и общ дървесен запас /без клони/ - 266110 куб.м. 

1.13.2.1.1. Райониране на растителността 

Съгласно “Горскорастително райониране на България” 1983 г природния 
парк попада в Мизийска област–подобласт Северна България. В 
съответствие с диапазона в който варират надморските височини (0 - 200 
метра) във вертикално отношение територията му попада в един пояс и два 
подпояса: 

М–I–Долен равнинно–хълмист и хълмисто–предпланински пояс 
на дъбовите гори ( 0 – 600 м н.в.) 

M-I-1-Подпояс на заливните и крайречни гори ( 0 – 600 м н.в.) в 
който се включват са 3228.8 ха или 77.2% от горите на парка. 

M-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори ( 0 – 400 м 
н.в.) в който са 958.7 ха или 22.8% от горите на парка. 

1.13.2.1.2. Характеристика на типове горски месторастения 

Съгласно “Класификационна схема на типовете горски месторастения в 
НРБ” – 1983 г. на територията на Природен парк "Персина" са определени и 
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картирани 11 типа месторастения, които обуславят сравнително голямото 
типово разнообразие в рамките на два подпояса. Разпределението на 
дървопроизводителната и залесената площ по типове месторастене е 
дадено в Таблица 2. 

Подпояс на заливните и крайречни гори ( 0-600 м нв.) 

- Заливно, много влажно , на алувиална и ливадно блатна почва 
( типично върбово) - СД-4 (1) 

Това месторастене има сравнително ограничено разпространение и 
заема площ от 120.3ха, което е 2.9% от дървопроизводителната площ на 
Природния парк. Разпространено е по островите на река Дунав, както 
заема и най-ниските части, разположени между дигата и бреговете до +1 м 
превишение спрямо средното ниво на реката. Заливането там е 
продължително (от 4 до 6 месеца), като през вегетационния период 
заливанията са от 70 до 100 дни и се характеризира със застояване на 
водите в затворените и откритите, слабо наклонени микропадини на 
терена. Месторастенето се е формирало в затоните на островите на 
ливадно-блатни почви и по брега на алувиални почви. Поради 
продължителните заливания и тежкия механичен състав, както и плитките 
подпочвени води, богатството на тези почви е трудно използваемо. Затова 
тук основно се срещат естествени върбови насаждения с производителност 
от III бонитет, като почти на цялото месторастене под склопа се е 
настанила аморфа, със покритие около 80%.  

- Заливно, влажно на ливадно-блатна почва (върбово-тополово) 
- С-3 (2) 

Това е най-разпространеното месторастене на територията на Природен 
парк "Персина" и заема 1191,5ха или 28,4% от дървопризводителната площ 
на парка. Продължителността на заливанията в зоната дига-бряг е от 2 до 
4 месеца, обусловено от положението му спрямо средното ниво на река 
Дунав, което е +1 до +2 метра. Основната растителност са чисти 
насаждения от бяла върба в недобро състояние и производителност от III 
бонитет и култури от евроамерикански тополи. При това месторастене също 
е характерно сериозното покритие с аморфа до 80%.  

- Заливно, свежо до влажно, на алувиална почва (типично 
тополово) - Д-2,3 (3) 

Също едно от най-разпространените месторастения в подпояса на 
заливните и крайречни гори. Заема 1020,9ха или 24,4% от 
дървопроизводителната площ на Природен парк "Персина". Среща се 
повсеместно по брега на река Дунав и по островите. Обхваща площите, 
включени между +2 и +3 метровата изолиния спрямо средното ниво на 
реката в зоната дига-бряг. Заливанията са средно продължителни от 1 до 2 
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месеца и характерна тяхна особеност е, че водните маси не се застояват 
задълго, а са постоянно в движение от по-високите към по-ниските части 
на терена. Естествената растителност тук е представена от бяла върба, 
бяла, сива и черна тополи, като чистите насаждения от бяла върба и черна 
топола съставляват 16,2% от територията на месторастенето. 

- Заливно, свежо на алувиална почва (дренирано тополово) - С-2 
(4) 

Месторастенето заема малка площ от 28,7ха или 0,7% от 
дървопроизводителната площ на Природен парк "Персина". Обхваща 
площите в зоната дига-бряг, разположени над +3 метра спрямо средното 
ниво на река Дунав. Заливането е краткотрайно – около 1 месец в 
годината, а движението на водите е непрекъснато и най-бързо. 
Естествената растителност тук е представена от бяла върба, бяла черница 
и бяла топола. 

- Отводнено, свежо, на ливадно-блатна почва (отводнени бивши 
блата) - Д-2 (5) 

Месторастенето е едно от най-разпространените в района на обекта и 
заема 836,3ха или 20,0% от дървопроизводителната площ на Природен 
парк "Персина". Поради липса на друго подходящо месторастене, тук са 
причислени всички площи в обкръжената от дигата част на остров Персин, 
независимо от дълбочината на подпочвените води. Естествената 
растителност тук е представена от насаждения от бяла върба ( 72,9% от 
залесената площ на месторастенето) и бяла топола. 

- Крайречно, свежо, на алувиално-ливадна почва (типично 
тополово) - Д-2 (7) 

Месторастенето е едно от най-слабо разпространените в района на 
обекта и заема 3,7ха или 0,1% от дървопроизводителната площ на 
Природен парк "Персина". Среща се по брега на река Осъм в отдели 46 а и 
б.  

- Крайречно, свежо, на алувиална почва (дренирано тополово) - 
С-2 (8) 

Месторастенето също е едно от най-слабо разпространените в района на 
обекта и заема 27,4ха или 0,7% от дървопроизводителната площ на 
Природен парк "Персина". Среща се по брега на река Осъм в отдел 46 в÷к, 
1. Растителността е представена от орехова култура с производителност от 
I бонитет и тополова култура. 

М-I-2 Подпояс на равнинно-хълмисти дъбови гори /0 - 400 м 
н.в./ 

- Равнинно и на склонове, свежо, на излужен чернозем – Д-2 (12) 
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Площа на това равнинно месторастене е 271,1ха, което е 6,4% от 
дървопроизводителната площ на Природен парк "Персина". Среща се на 
заравнени платовидни или равнинни форми на терена до 10° наклон на 
сенчести изложения. Въпреки добрите производителни възможности на 
месторастенето, видовото разнообразие е много малко. Общо в състава на 
насажденията и културите се срещат 8 дървесни вида, като повечето от тях 
са с незначително площно участие. Обликът на растителността се дава от 
чистите акациеви насаждения и култури, които заемат 85,8% от площа на 
месторастенето. От останалите дървостои сравнително по-голямо участие 
имат черборовите култури – 4,9%. Срещат се още насаждения от 
сребролистна липа и култури от обикновен орех и смърч. Състоянието на 
насажденията силно варира, както и тяхната производителност, като 
средния бонитет за акациевите дървостои е III, което не отговаря на 
възможностите на месторастенето. Причина за това е суховършието, което 
се наблюдава при част от тях. 

- Равнинно и на склонове, сухо, на излужен чернозем – Д-1 (13) 

Месторастенето заема малка площ от 160,3ха или 3,8% от 
дървопроизводителната площ на Природен парк "Персина". Също като 
предходното, среща се на заравнени теренни форми с наклон до 10°, но на 
припечни изложения. Обликът на растителността се дава от акациевите 
насаждения и култури, които заемат 98,2% от залесената площ на 
месторастенето. Останалата част от месторастенето е заета от култури от 
смърч – 0,8 ха и култури от смесени широколистни – 1,8 ха. Поради твърде 
високия процент на засегнати от суховършие акации, производителността 
им е по-малка от възможностите на месторастенето. 

- Свежо, на склонове на излужен чернозем – СД-2 (14) 

Това е най-често срещаното месторастене на територията на Природен 
парк "Персина" в рамките на подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори 
и заема 356,4ха или 8,5% от дървопроизводителната площ на парка. Среща 
се на разнообразни теренни форми, най-често на склонове с наклон между 
11-20° и със сенчесто изложение. Сравнително голямата площ на 
месторастенето и разнообразието на теренни форми определят голямото 
разнообразие на дървесните видове и насажденията, които са най-
многобройни в сравнение с тези, които се срещат на другите типове 
месторастения. Общо на това месторастене се срещат 13 дървестни вида. 
Естествената растителност е представена от мъждрян, бряст и летен дъб, 
като производителността им е от III до V бонитет. Но основния дървесен 
вид, който определя характера на растителността е акацията. Чистите 
акациеви насаждения и култури заемат около 49.6% от залесената площ на 
месторастенето. Още около 1% от площа е заета от смесени широколистни 
насаждения с преобладание на акация. Производителността и тук е от III 
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до V бонитет. Чистите липови дървостои са около 8%. Толкова се пада и на 
смесените насаждения с преобладание на липа. Срещат се още чисти 
култури от черен бор с участие под един процент и от обикновен орех – 
около 2,1%. Сравнително по-голяма е площа на чистите и смесени 
насаждения с преобладание на мъждрян, бряст, летен дъб и космат дъб 
общо около 15,8%. В най-добро състояние и с най-висока производителност 
са чистите и смесени с преобладание на липа дървостои. В относително 
добро състояние са културите от орех и черен бор. 

- Сухо, на склонове на излужен чернозем – С-1 (15) 

Не много разпространено месторастене. Заема 170,9ха или 4,1% от 
дървопроизводителната площ на Природен парк "Персина". Намира се на 
припечни наклонени и стръмни склонове с наклон над 11°. Поради това, че 
месторастенето е сухо, броят на дървесните видове не е голям – 8 
дървесни вида. Видовете насаждения не се отличават с многообразие. 
Както и при други месторастения, и при това основен дървесен вид в 
състава на дървостоите е акацията. Чистите и с преобладание на акация 
насаждения и култури заемат около две трети от залесената площ на 
месторастенето. Около 31,4% е площа на насажденията с преобладание на 
мъждрян и бряст. Черборовите култури са около 6,5%, смесените култури с 
преобладание на айлант са към 2,9%. Състоянието на насажденията е лошо 
до средно. С изключение на няколко черборови култури и насаждения от 
акация с добра производителност, всички останали не се отличават с добър 
растеж. При това акацията масово страда от суховършие.  

1.13.2.1.3. Характеристика по видове и подвидове гори 

Горите на разглеждания обект са изцяло гори в защитени територии и 
са обявени като Природен парк “Персина” със заповед №РД-684 от 
04.12.2000 година на МОСВ. Могат да бъдат обособени следните групи 
гори: 

1. Иглолистни гори с площ 26,9 ха. 

Разпределението по класове на възраст е неравномерно, като с най-
голям дял е втори клас, заемащ 100,0% от площта. Запасът на основните 
насаждения (без клони) е 3 825 куб.м. Средният годишен прираст е 149 
куб.м, а на 1 ха – 5,54 куб.м. От дървесните видове с преобладаващо 
участие е черния бор, следван белия бор. Средната производителност е II 
(2,3) бонитет, а средната пълнота е 0.72. Насаждения с естествен произход 
няма. 

2. Широколистни високостъблени гори с площ 2 447,7 ха  

Разпределението по класове на възраст е сравнително равномерно, като 
с най-голям дял е първи клас, заемащ 50,4% от площта. Запасът на 
основните насаждения (без клони) е 223 145 куб.м. От дървесните видове с 



 8

най-голям дял е бялата върба, следват тополовите клонове И-214, Агате, И-
45/51 и други. Средният годишен прираст е 11 583 куб.м, а на 1 ха – 4.84 
куб.м. Средната производителност е III (2.6) бонитет, а средната пълнота е 
0.65. Насажденията с естествен произход заемат 56,7% от площта. 

3. Гори за реконструкция с площ 293,2 ха. 

Запасът на основните насаждения (без клони) е 13 020 куб.м. Средният 
годишен прираст е 895 куб.м, а на 1 ха – 3,05 куб.м. Дървесните видове с 
преобладаващо участие в площта са: мъждрян, тополи клон Вернирубенс и 
др. Средната производителност е IV (3,5) бонитет, а средната пълнота е 
0.66.  

4. Нискостъблени гори с площ 630,9 ха. 

Разпределението по класове на възраст е сравнително равномерно. 
Запасът на основните насаждения (без клони) е 26 120 куб.м. Средният 
годишен прираст е 1712 куб.м, а на 1 ха – 2,71 куб.м. Дървесните видове с 
преобладаващо участие в площта са акцията и гледичията. Средната 
производителност е IV (3.9) бонитет, а средната пълнота е 0.70. 

5. Тополови гори с площ 2 285,5 ха. 

Разпределението по класове на възраст е неравномерно, като с най-
голям дял е втори клас – 28,2%. Запасът на основните насаждения (без 
клони) е 208 205 куб.м. Средният годишен прираст е 9 955 куб.м, а на 1 ха 
– 4,36 куб.м. Дървесния вид с преобладаващо участие в площта е тополи 
клон И-214, а останалите са разпределени равномерно. Средната 
производителност е III (2.6) бонитет, а средната пълнота е 0.65. 

Разпределението на устроената площ на парка по видове собственост 
към 04.2003 година е показано в таблица №4 от Приложението 

1.13.3. Инвентаризация на горите и земите 

Данните от лесоустройствения проект да се актуализират с данни 
/налични в РУГ/ за проведените мероприятия през време на действие на 
проекта, вкл. 2004 г. В текста на плана да се направи кратка обобщена 
характеристика на горскодървесната растителност, илюстрирана в 
подходящ табличен или графичен вид. 

1.13.3.1. Разпределение на площа на горите по дървесни видове 

На територията на природния парк могат да се разграничат две зони, 
предлагащи различни растителни условия, в които съответно се формират 
горски формации с различен видов състав. Процентното разпределение на 
залесената площ на парка по дървесни видове е показано на Фиг. 1. 

На островите и в крайбрежната ивица на река Дунав горскодървесната 
растителност е представена предимно от естествени насаждения върба и 
топола и тополови култури. Главният дървесен вид, който дава облика на 
естествената растителност в този подпояс е бялата върба, която заема 



 9

34.9% от залесената площ на парка. Естествените чисти насаждения от 
бяла върба представляват 31,4% от залесената площ, като в повечето 
случаи са с малка пълнота. Крайбрежните зони, подложени на дълги 
периоди на заливане се характеризират с насаждения, в състава на които 
преобладава бялата върба, както и смесени съобщества на бялата върба с 
тритичинковата върба и ракитата, черната и бялата топола, американския 
ясен, полския и белия бряст. По-редки са насажденията, доминирани от 
бяла и черна топола, най-често в комбинации и с участието на бялата 
върба. Голям процент от територията е заета от тополови култури 34.4%. 
Единично се срещат и акциеви култури, както и естествени насаждения от 
американски ясен. 

Втората зона включва останалите гори, чиито видов състав е силно 
повлиян от антропогенното въздействие. Естествената растителност, 
доколкото такава съществува, се състои от издънкови чисти и смесени 
липови насаждения, разположени по склонове със сенчеста компонента на 
изложението. Изолирано се срещат смесени насаждения с преобладание на 
мъждрян в състава и участие на айлант, келяв габър, акация, летен дъб и 
др. На много малка площ се срещат и чисти насаждения от космат дъб. 

Обликът на растителността в тези части на Природен парк "Персина" се 
дава от акацията /19% от залесената площ на парка/. Наред с акациевите 
култури са залесявани и смесени култури от гледичия и айлант. В този 
подпояс на малки площи са създадени култури от смърч и черен бор 
предимно с декоративна цел, както и култури от обикновен орех.  

 

Фиг. 1. Разпределение на залесената площ на парка по дървесни видове 

Процентно разпределение на площта по-широко 
разпространените дървесни видове в ПП "Персина"

19%

34%

35%

Бяла върба Тополи /култивари/ Акация Мъждрян

Сребролистна липа Бяла топола Черна и сива топола Американски ясен

Полски бряст  Орех Летен дъб Космат  дъб

Айлант Бял бряст   Гледичия Клен

Бяла черница Полски ясен Черен бор
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1.13.3.2. Разпределение на дървесните видове по класове на 
възраст и процентното им съотношение; 

Разпределението на площта на насажденията по класове на възраст е 
неравномерна (фиг. 2). Най-широко е представен I (1-20 г.) клас на възраст 
– 53.8 %, следва II (21-40 г.) – 21.1 %, III (41-60 г.) – 16.3 %, IV (61-80 г.) 
клас на възраст представлява 6.2 % от залесената площ. По-високите 
класове на възраст са слабо представени. 

По класове на възраст запаса също е неравномерно разпределен. Първи 
клас на възраст (1-20 г.) има участие по запас 31,6%, неравномерно 
разпределен по подкласове, втори (21-40 г.) – 30,2%, като 
разпределението по подкласове е също неравномерно, трети (41-60 г.) – 
27,0% и неравномерен строеж по подкласове, четвърти (61-80 г) – 8,0%, 
като е представен предимно подкласа (61-70 г.). Останалите класове на 
възраст имат по-ниско участие в общия запас. 

Фиг. 2. Разпределение на залесената площ и запаса по класове на 
възраст 

1.13.3.3. Разпределение на дървесните видове по произход, вкл. 
неместни и чуждоземни и процентното им съотношение 

Анализът на разпределението на площите според произхода на 
дървесните видове показва, че стопанисването на горите през последните 5 
десетилетия са довели до сериозни промени в състава на горите. Повече от 
половината гори на територията на парка 1828.7 ха /54.7%/ се състоят или 
включват нетипични за местната флора дървесни видове. От тях най-голям 
процент са насажденията от тополови култивари /34.4%/, следвани от 
акацията /18.9%/, американски ясен /0.8%/, гледичия /0.3%/, айлант 
/0.2%/ и черен орех /0.1%/.  

Горските култури заемат 1161.9 ха (34.8% от залесената площ), а 
насажденията с естествен произход са 2181.3 ха или 65.2 % от залесената 
площ. Насажденията с издънков произход покриват територия от 924.1 ха 
или 27.6%, а семенните насаждения са 72.4% или 2419.1 ха. 

Разпределение на залесената площ по класове 
на възраст

54%
21%

16%
6% 3%0.1% I (1-20 г)

II (21-40 г)

III (41-60 г)

IV (61-80 г)

V (81-100 г)

VI (101-120 г)

Разпределение на запаса по класове на възраст

32%

30%

27%

8% 3% 0.1% I (1-20 г)

II (21-40 г)

III (41-60 г)

IV (61-80 г)

V (81-100 г)

VI (101-120 г)
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1.16.5. Горско стопанство 

1.16.5.1. Исторически данни за развитието на горските и 
земеделски площи и ландшафта – първи и следващи устройствени 
проекти; 

Природен парк "Персина" попада в част от територията на ДЛ "Никопол" 
и в много малка част на ДЛ "Свищов". Горите и земите на ДЛ "Никопол" и 
ДЛ "Свищов ( без горите и земите на територията на остров Персин ) са 
били обект на устройство 4 пъти, като първото е било през 1955 година. 
Следващите главни лесоустройствени ревизии се извършват съответно през 
1970, 1982 и 1996 година. 

Горския фонд на дунавските острови: “Персин”, "Беленски", "Магарица", 
"Бързина", "Милка", "Кичето", "Провалийте", "Совата" и "Белица" от 1942 
година се стопанисва от новообразуваното Дунавско държавно горско 
стопанство. Малките острови са били покрити напълно с горска 
растителност. От площта на остров Персин около 1/3 е била покрита с гора, 
а останалата част е била покрита с тревна растителност. Горската 
растителност се е състояла главно от върба /над 9/10/ и отчасти от черна 
топола и други дървесни видове и храсти /под 1/10/. По-голяма част от 
върбите са представлявали редини от възрастни дървета със загнила 
стъблена част. Върбовите насаждения са били стопанисвани главосечно и 
отчасти нискостъблено. Добивани са били главно дърва за горене и по-
малко дребен строителен материал, като целия добив е отивал за 
задоволяване нуждите на местното население. Поради дълготрайното 
главосечно ползване с последващо издънково възобновяване, стъблата са 
се изтощавали и впоследствие измирали или били събаряни от големите 
води и ледове. От друга страна поради постоянната паша на добитъка, не е 
било възможно да се яви естествено възобновяване.. Вследствие на това 
дърветата силно са се изредили и са образували редини с големи празнини, 
имащи характер на пасища. Изкуствени залесявания са извършвани с 
канадска топола със задоволителни резултати. 

С разпореждане №797 от 12.05.1962 година групата острови – Белене се 
предава на Държавно земеделско стопанство Белене към Министерството 
на земеделието. 

С РМС №229/07.12.1966 година Земеделското стопанство преминава към 
Министерството на правосъдието, а през 1977 г. с ПМС №65/06.10.1977 
година преминава към МВР. 

Със Заповед №1905 на Министерството на правосъдието и №2253 на 
МГГП от 21 12 1968 година се нарежда да се създадат от 1969 до 1975 
година по 2500 дка, или общо 18494 дка тополови култури. До тази дата е 
изготвен само Работен план за залесяване към ТПО и затвори – гр.Белене, 
включващ и остров Персин. Общата площ за залесяване е определена на 
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2036 ха. От тях за залесяване с топола са предвидени 1849,4 ха, а са 
залесени само 950,4 ха.  

През 1982 година се изготвя първия и последен засега лесоустройствен 
проект на остров Персин, като територията е обособена в един технически 
участък. Предвидено е от главна сеч, реконструкция, главосечни, отгледни 
и санитарни сечи да се добият общо около 111 800 куб м стояща маса без 
клони. Общо през десетилетието се е предвиждало да се извърши 
залесяване върху 368,1 ха редуцирана площ.  

Островната група “Белене” до 1983 година се е стопанисвала от ДЛ 
“Никопол”, след това със заповед на МГГП се прехвърлят за стопанисване 
от ДЛ “Свищов” до 1998 година, когато със заповед на НУГ управлението и 
стопанисването отново се възлага на ДЛ “Никопол”. От същата година 
остров “Предела” по землищни граници преминава към землището на гр. 
Свищов и от тогава се стопанисва от ДЛ “Свищов”. 

1.16.5.2. Мерки за опазване и охрана на горскодървесната 
растителност и дивеча 

1.16.5.3.1. Санитарно състояние на горите в ПП “Персина и 
лесозащитни мероприятия 

Съгласно данните от последната инвентаризация санитарното състояние 
на горите на ПП “Персина” е относително добро. Повреди са установени на 
15,2% от залесената площ на парка, като повечето от тях (88,7%) са от I 
степен и много малък процент се пада на повредите от II – (6,8%) и III – 
(4,5%) степен.  

По островите и брега на река Дунав най-засегнати от повреди са 
естествените насаждения от бяла върба, които първи поемат последствията 
от високите води и ледоходите през пролетта. Около 27% от тях са 
засегнати от гниене в една или друга степен. Гниенето на дървесината се 
причинява от различни гъби главно от род Polyporus sp. При бялата върба 
загниването е причинено преди всичко от люспестата гъба Polyporus 
squamosus, която причинява стъблено сърцевинно гниене. При 
естествените тополи по-често се забелязва кафяво сърцевинно гниене, 
причинявано от прахановата гъба Polyporus sulphureus, докато при 
културите повече се среща гъбата Trametes galica. Повреди от 
трахеомикоза са установени на малка площ – 0,3 ха. 

Засегнати от суховършие са 7,2% от всички гори в парка. Висок процент 
от този тип повреди има в акациевите насаждения – 28,1%, като основни 
причини за това са голямото количество карбонати в почвата, което води 
до заболяването им от хлороза, и малките количества валежи през 
последните години. Особено чувствителни към сушата и падането на 
подпочвените води са тополите – засегнати са средно 8% от срещащите се 
в парка тополи, основно черната топола и клоновете I-214 и Regenerata. За 
ореховите култури може да се отбележи, че суховършат на 68,1% от 
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площта. Най-слабо засегнати от суховършия, а и от други болести и 
вредители са естествените липови насаждения. 

От ветровали са засегнати най-вече акациевите насаждения, но такива 
са регистрирани и в престарели върбови и тополови насаждения. 

При другите дървесни видове поради по-малкото им участие и по-голяма 
устойчивост болести и повреди не се забелязват. 

Пожари са регистрирани на около 1,4% от площта в насаждения от 
мъждрян, акация и бял бряст. 

Големи повреди нанася мокрият сняг, който се натрупва по короните на 
дърветата и пречупва клоните и стеблата им (снеголом). Снеголоми в 
района на ПП “Персина” не се случват често и от тях страдат само някои 
биологически отслабнали дървостои, а именно застаряващи култури от 
Regenerata. 

Лесозащитните мероприятия се свеждат до третиране с препарати 
основно в горския разсадник и по–малко в тополовите култури. В 
засегнатите от абиотични и биотични повреди насаждения се провеждат 
санитарни сечи. 

1.16.5.3.2. Извършени нарушения в горите 

Поради спецификата на района и начина на стопанисване и охрана на 
горите нивото на нарушенията в горския фонд на парка са под средните 
стойности в страна. Нарушенията са засягат основно в акациевите 
насаждения и са свързани с незаконен добив на дърва за огрев. 
Разпределението на броя на извършените нарушения в горите и обема на 
незаконно добитата дървесина за периода 1996-2004 година са 
представени на фиг. 3. 

Фиг. 3. Извършените нарушения в горите и обем на незаконно 
добитата дървесина за периода 1996-2004 
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1.16.5.3.3. Пожари 

Увеличението на броя на пожарите и засегнатата от тях площ през 
периода 1998-2001 година кореспондира с общото за страната увеличение 
и е свързано основно със засушаването през пожароопасния сезон и 
нерегламентираното палене на стърнищата. 

Разпределението на броя на пожарите и засегнатата от тях площ за 
периода 1996-2004 година са представени на фиг. 4. 

Фиг. 4 
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1.17.5. Горскостопански дейности и функции на горите в 
прилежащите територии 

1.17.5.1. Предвидени и изведени лесовъдски мероприятия 

1.17.5.1.1. Сечи 

Главни сечи 

В лесоустройствения проект от 1996 год. се предвижда да се изведе 
само един вид главна сеч - гола сеч. Това се дължи на факта, че зрели 
насаждения е имало само в Тополовия, Акациевия и Акациев за дребна 
дървесина стопански класове. До края на 2004 главни сечи са проведени на 
около 90% от предвидените площи, като добитото количество дървесина не 
надвишава значително предвидените по проект количества. 

- Гола сеч с издънково възобновяване е била предвидена на площ от 
299,2 ха в акациевите гори, а е изведена на 155,6 ха. Това се дължи от 
една страна на по-малкия ревизионен период и от друга на 
преустановяване ползването за период от 2-3 години, предизвикано от 
процедурата по връщане на земи от горския фонд на частни собственици. 

- Гола сеч в тополовите гори е изведена на площ от 192,3 ха. Изсечени 
са всички дървостои влезли в турнусна възраст, като сечищата са 
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своевременно почиствани и залесявани съгласно изискванията с подходящи 
клонове тополи. 

Отгледни сечи 

На територията на парка е предвидено да бъдат изведени прореждания 
и пробирки на площ съответно 23,3 ха и 26,9 ха, но това не е изпълнено. 
По проект санитарни сечи са предвидени в акациевите насаждения с лошо 
здравословно състояние на площ от 32,2 ха и са изпълнени почти на 100%. 

1.17.5.1.2. Залесяване 

Основните дървесни видове предвидени и използвани за залесяване са 
различни клонове тополи ( 99,7% от общия обем залесяване) И-45/51 – 
47,4%; И-214 – 36,6%; И-39/61 – 5,8%; Агате – 3,0% и т.н. От 
предвидените 569,4 ха са залесени 258,1 ха. Технологията на залесяване 
включва изкореняване, пълна почвоподготовка и дълбоко засаждане на 
фиданките. Почти целият процес е механизиран. Предпочитаният сезон за 
залесяване е есента, поради по-благоприятните климатични условия и 
спадането на река Дунав. 

На територията на Природен парк “Персина” се намира разсадникът на 
ДЛ “Никопол” с площ от 16,2 ха. Основното производство са различни 
клонове тополи, бяла върба, акация и незначително количество фиданки 
летен дъб. 100 дка от него са предоставени на ОСБРГДВ за създаване на 
популетум от клонове тополи. Друг източник на тополови резници са 
опитните бази по тополите в Свищов и Пазарджик. 

На територията на Природен парк “Персина” няма обособени семенни 
бази. Нуждата от акациеви семена ще се задоволява главно от временни 
семепроизводствени насаждения, които са в сравнително добро състояние. 

1.17.5.2. Функционално разпределение на горите 

Разпределението на площта на горите на територията на ПП “Персина” 
според приоритетните функции, които изпълняват са показани в табл. 5. от 
Приложение 1. За основната част от горите (2925.5 ха) е предвидено да 
изпълняват главно защитни и рекреационни функции. В тях са включени 
противоерозионни гори (2475.2 ха), които функционират основно като 
защитна ивица край реките Дунав и Осъм, както и на островите. Основно 
рекреационни функции изпълняват горите на територията на лесопарковете 
“Шишманова крепост” и “Магаряка” с площ 89.6 ха. Горите в защитени 
територии или служещи като буферни зони, включват горите в обявените 
за природни забележителности “Персин изток”, “Естествено находище от 
обикновен сладник” и “Скалната църква” с обща площ 415 ха и буферна 
зона на резервата “Персински блата”.  
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Допълнително горите на територията на парка изпълняват 
дърводобивни функции със съответните ограничения в зависимост от 
приоритетните задачи, които са поставени пред тях.  

Набелязване на мерки за растителността групирани по насоки 
отговарящи на целите на Плана за управление 

Горските територии, които се управляват от държавните лесничейства 
се стопанисват съгласно лесоустройствени проекти. За съжаление всички 
досегашни проекти, включително и последния на ДЛ “Никопол” от 1996 
година, са ориентирани основно към увеличаване на производството на 
дървесина. Изпълнението на този приоритет се е постигал основно чрез 
трансформация на естествените заливни гори в интензивни тополови и 
върбови монокултури. 

В момента има възможност тази негативна за естествените 
местообитания тенденция да бъде променена. В процес на разработване е 
новият лесоустройствен проект на ДЛ “Никопол”, което стопанисва 
основната част от горските територии на парка. Необходимо е основните 
насоки и дейности в него да бъдат съгласувани с Плана за управление на 
ПП “Персина”, както и с приетия план за действие за изпълнението на 
“Стратегията за опазване и възстановяване на заливните гори на 
българските дунавски острови 2003 – 2007”. 

Основните мерки по отношение на горите на територията на ПП 
“Персина” трябва да бъдат насочени към следните ключови цели: 

1. Да се прекрати трансформацията на естествени заливни гори в 
интензивни тополови и върбови култури; 

2. Да се планират дейности свързани с постепенното възстановяване на 
видовия състав и структурата на естествената горска растителност на 
ключови местообитания. Те трябва да се прилагат не само в заливните 
територии на островите и крайбрежието на Дунав, но и в горите в 
останалите части на парка. Тъй като този процес е свързан с загуба на 
определени финасови ресурси е необходимо да се намери баланса между 
екологичните нужди на територията и икономическите интереси в горския 
сектор. Съответните мерки трябва да са свързани с: 

* възстановяване на площи на естествени гори, заети от тополови, 
върбови и акациеви култури; 

* превръщане на издънковите насаждения в семенни; 

* възстановяване и поддържане на смесени насаждения; 

* постепенно намаляване на площта на нетипични за района 
дървесни видове (акация, смърч и др); 
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* реинтродукция на ценни дървесни видове на подходящи места 
(летен дъб, полски ясен и др); 

* Поддържане на на ключови елементи на биоразнообразието – 
мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи; 

* Запазването на определен брой насаждения, които да формират 
гори във “фаза на старост” (old-growth forests) 

3. Да се предприемат мерки за ограничаване и контрол на 
разпространението на нетипични за територията на парка инвазивни 
дървесни и храстови видове (аморфа, американски ясен). 

4. Планиране и прилагане на адекватни лесовъдски системи и 
мероприятия, които 

* не водят до намаляване на лесистостта на територията; 

* поддържат структурното и видовото разнообразие както в 
насажденията, така и на ниво ландшафт; 

* да са в съответствие с особенностите на конкретното насаждение, 
както и целите поставени пред него; 

* осигуряват естествено възобновяване в насажденията с 
изключение на интензивните култури от топола, върба, 
насажденията за нискостъблено стопанисване и отчасти в чистите 
липови насаждения; 

* поддържат където е възможно смесени по състав насаждения; 

5. Използване потенциала на агро-лесовъдските системи при 
възстановителните мероприятия в горски територии, както и в земите 
определени за производство на селскостопанска продукция; 

6. Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да 
увеличават антропогенната фрагментираност на територията; 

7. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи 
влиянието на фрагментираността на територията, които да подпомагат 
движението на живите организми – например коридори за придвижване, 
зони на спокойствие на животните и т.н. 

8. Приоритетно да се запазят и възстановяват малките по площ 
широколистни гори в предимно аграрния ландшафт, които се явяват 
естествени острови на биоразнообразието; 

9. При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с 
които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка; 
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1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ:   + -  ниска          ++  -  средна            +++  -  висока 

1.21.1. Уязвимост 

1.21.1.1. Да се изхожда от раздела “Биологична характеристика” като се 
отчете влиянието на абиотичните фактори: 

Горските съобщества на територията на парка са с различна степен на 
уязвимост в зависимост от абиотичните, биотичните и антропогенни 
фактори. 

- Видове  

Силно уязвими дървесни видове са: 

- летен дъб (антропогенен натиск, вторични сукцесионни процеси) 

потенциално уязвими видове 

- бряст (биотични фактори, “холандска болест”) 

- обикновен ясен (вторични сукцесионни процеси (изместван от инвазивни 
видове като американски ясен)) 

- За  местообитанията; 

заливни гори 

o Потенциално уязвими от абиотични фактори като: (++) снеголоми; 
(+) ледоходи; (++) спадане на нивото на подпочвените води; 

o Биотични фактори: (+++) инвазия на нетипични храстови и дървесни 
видове, (++) влошаване на санитарното състояние от вредители 
(насекоми, гъби, вируси и бактерии); 

o Антропогенни фактори: (+++) трансформация на естествени гори в 
интензивни култури; (+++) негативни промени в състава на 
насажденията и превръщане на естествени семенни насаждения в 
издънкови поради използването основно на голи сечи; (++) 
нарушаване на кръговрата на веществата и продуктивността на 
месторастенията поради изнасяне на цялата дървесна маса; (+++) 
обедняване и “замърсяване” на естествения генетичен фонд поради 
намаляване на площта на естествените гори; (++) нарушаване на 
структурата на почвата и почвената биота поради използването на 
тежка механизация при дърводобива и залесителните мероприятия. 

Горски съобщества във вътрешността на парка 

o Потенциално уязвими от абиотични фактори като: (++) снеголоми; 
(++) ветровали; (++) пожари 

o Биотични фактори: (+++) инвазия на нетипични храстови и дървесни 
видове, (++) влошаване на санитарното състояние от вредители 
(насекоми, гъби, вируси и бактерии); 
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o Антропогенни фактори: (+++) трансформация на естествени гори в 
култури; (+++) негативни промени в състава на насажденията и 
превръщане на естествени семенни насаждения в издънкови поради 
използването основно на голи сечи; (++) (+++) обедняване и 
“замърсяване” на естествения генетичен фонд поради намаляване на 
площта на естествените гори; (++) нарушаване на структурата на 
почвата и почвената биота поради използването на тежка 
механизация при дърводобива; (++) намаляване на устойчивостта на 
насажденията поради непровеждане на отгледни сечи; 

1.21.3. Естественост 

1.21.3.1. Степен на повлияване от антропогенни фактори. 

Стопанисването на горите през последните 5 десетилетия са довели до 
сериозни промени в състава на горите. Горските екосистеми на територията 
на парка се характеризират със ниска степен на естественост. Повече от 
половината гори /54.7%/ се състоят или включват нетипични за местната 
флора дървесни видове. Горските култури заемат около 35% от залесената 
площ, а насажденията с издънков произход покриват 27.6%. 

С висока степен на естественост са горите в резерватите и в отделни части 
на островите. 

1.21.3.4. Наличие на коренна растителност и % на участие в 
общата площ като съобщества. 

Това би трябвало да е представено в доклада за съобществата. 

1.21.4. Типичност 

1.21.4.1. Примери за “типични” местообитания и видове в два 
аспекта: 

за определени екологически условия; 

Типични за ПП Персина са заливните гори доминирани от характерни за 
тези местообитания дървесни видове - бяла върба, бяла и черна топола, 
брястове, полски ясен, летен дъб и др., както и чистите насаждения от 
липа. 

Със средна степен на типичност са естествените чисти и смесени 
насаждения от дъбове, ясен, бряст, липа и др. 

Нетипични за територията на парка са културите с участие от смърч, 
айлант, гледичия и черен орех. 

повлияни продължително време от въздействия с 
антропогенен характер. 

На територията на парка има значителни територии от гори повлияни 
продължително време от антропогенното въздействие. Те са станали 
неотменна част от променения ландшафт и могат да бъдат оценени като 
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типични. Такива са всички интензивни тополови и върбови култури, както и 
културите и издънковите насаждения от акация. 

1.21.7. Стабилност и нестабилност 

1.21.7.1. Да се представи обобщена оценка за стабилността на 
екосистемите на територията на Природния парк. За сравнение да се 
ползват показателите и оценките от минали проучвания. Оценката да се 
прави по зони и режими. 

Повечето от горите в парка са със средна степен за стабилност. 

В относително нестабилно състояние са тополовите култури, 
насажденията от върба, които са стопанисвани главосечно; част от 
акациевите култури; издънковите насаждения с повече от две ротации; 
заливни гори с нарушена структура, в които се настаняват агресивни 
интродуцирани видове. 

В относително стабилно състояние са насажденията от естествен 
произход с минимална антропогенна намеса. 

Основен фактор за нестабилността на част от горите на територията на 
парка е антропогенния натиск.  

1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите 

Да се направи оценка на степента на устойчиво ползване на ресурсите. 
Тази оценка да бъде основа за избор на дейности и контрол при 
изпълнението на задачите на Плана за управление; Да се направи оценка 
на растителното покритие на островите и крайбрежната линия (естествена 
растителност, полуестествена, култури) 

По принцип устойчивостта на стопанисване на горските ресурси може да 
бъде разгледано в два основни аспекта: 

- изпълнение на дейностите и количеството дървесина заложени в 
лесоустройствения проект; 

- степен на промяна на горските съобщества в резултат на стопанската 
дейност в тях. 

Оценката в съответствие с първия аспект би било коректна, ако 
лесоустройствените проект са изготвяни според принципите на устойчивото 
стопанисване, при които съществува баланс между икономическите, 
социалните и екологичните функции и ползи от горите в неопределен 
период от време. За съжаление все още планирането и стопанските 
дейности в горите са ориентирани основно към икономическия компонент, а 
именно управлението на дървесните ресурси. Практиката на устройство на 
горите прилагана в момента не отчита съществуването на биологичното 
разнообразие и в съответствие с това не определя цели и дейности, 
свързани с неговото опазване, поддържане и възстановяване. 
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Мероприятията предвидени в горите на територията на парка за 

ревизионния период се изпълняват планово съгласно Лесоустройствения 

проект за периода 1996-2005 година. Неизпълнение на плана се отчита по 

отношение на извеждането на отгледни сечи, което може да се отрази 

негативно върху бъдещата устойчивост и производителност на 

насажденията. В известна степен има и неизпълнение на плана за 

залесяване. Забавя се възобновяването на сечища в тополови култури на 

островите (Голяма Бързина), което благоприятства евентуални ерозионни 

процеси и инвазията на агресивни храстови и дървесни видове. 

За да се повиши производителността на горите в последните 5 

десетилетия на относително големи площи естествени заливни гори са 

трансформирани в интензивни тополови и върбови култури. Това 

мероприятие, както и последващите технологични дейности при 

залесяванията и дърводобива се отразява особено негативно върху 

биоразнообразието на всички нива.  

Използването само на голи сечи във всички видове насаждения не 

гарантира устойчивото използване на дървесните ресурси във времето. 

Това води до негативни изменения във видовия състав, структурата на 

насажденията, както и рязка промяна на екологичните условия на 

местообитанията на относително големи площи. Не на последно място като 

резултат от тези сечи се получават издънкови насаждения, който са с 

намалена устойчивост и влошаване на тяхната производителност с 

увеличаване на ротациите. 

През 2001 година е План за действие за изпълнението на “Стратегията 

за опазване и възстановяване на заливните гори на българските дунавски 

острови 2003 – 2007”. В плана са разработени конкретни мерки за 

възстановяване на заливните гори на дунавските острови. Той включва и 

конкретни насаждения, част от които се намират на територията на парка. 

Независимо, че Националното управление на горите е поело ангажимент да 

подпомага процеса, все още няма конкретни дейности в тази насока. 

Отчита се, че през последните 60 години горските съобщества в парка 

са обект на мащабни и негативни променени от горскостопанската дейност 

по отношение на техния състав и произход (виж 1.13.3.3). Потвърждение на 

това е разпределението на площа на горите на най-ценната част на парка, 

а именно островите и крайбрежната линия на река Дунав в зависимост от 

степента им на естественост (Фиг.5 и 6). 
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Фиг.5. Разпределение на площта на горите на островите в зависимост от 
степента им на естественост 

29%

26%

45%

култури
полуествени
естествени

 

На островите, вкл. остров Белене, интензивните горски култури заемат 
581.9 ха (29% от горите на островите), като на някои острови те формират 
почти 90% от горите (островите Палеца, Градина, Предел). В 
преобладаващата си част те са разположени на територии, които преди 
това са били заети от естествени заливни гори. 

Полуестествените гори, са на площ 542.5 ха или 26%. В тази група гори 
са включени основно естествени гори с издънков произход и такива в чиито 
състав има тополови хибриди. 

Естествените гори на островите са разположени на площ от 895.7 ха или 
45 % (резервати). В различните части на островите и особено в 
резерватите съществуват ценни съобщества доминирани от бяла върба, 
черна топола и бяла топола, брястове и др., които са възникнали без 
човешка намеса и са с висока степен на естественост. Развитието и 
запазването в голяма степен зависи от динамиката на  водното ниво, 
ерозията и депозицията (отнасяне и нанасяне). 

Фиг.5. Разпределение на площта на горите на крайбрежната линия  

на река Дунав в зависимост от степента им на естественост 

90%

9% 1%

култури
полуествени
естествени
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Горите разположени между и река Дунав и защитната дига се 

характеризират с много ниска степен на естественост. Преобладаващата 

част от горската територия (458.6 ха или 90%) е заета с интензивни 

култури, съставени предимно от различни клонове тополи. 

Полуестествените и естествените гори са съответно 41, 2 ха или 8.5% и 2,4 

ха или 0.5%.  

Да се направи оценка на дейности насочени срещу 
повреди от биотични и абиотични фактори с цел 
поддържане жизнеността на екосистемите; 

Мероприятията за намаляване на риска и повредите от биотични и 

абиотични фактори се свеждат до третиране с препарати основно в горския 

разсадник и по–малко в тополовите култури. В засегнатите от абиотични и 

биотични повреди насаждения се провеждат санитарни сечи 

Част 2: Определяне на главни и второстепенни цели, ограничения и 

заплахи, съгласно поставените в Част 2 на Заданието изисквания. 

Забележка: Заплахите да се идентифицират, като се вземат предвид: 1) 
причините за намаляване размера, плътността и скоростта на 
възпроизвеждане на популациите и процесите протичащи в естествените 
екосистеми и  2) неправилна човешка намеса или ненамеса в обектите.  

Анализът на състоянието на горите на територията на парка и насоките 

на стопанисването им показват редица основни заплахи за 

биоразнообразието: 

Трансформация на естествени заливни гори в интензивни 
тополови и върбови култури  

Това е заплаха с особено голямо значение по отношение на 

естествените гори. Тази трансформация тотално променя видовия състав и 

структурата на засегнатите горски съобщества. Късият ротационен период, 

технологичните дейности при залесяванията, отглеждането и дърводобива 

на интензивните култури нарушават характерни и ценни микро-

местообитания като малки влажни зони, затони и миграционния коридор по 

р. Дунав, унищожават се съществуващи и потенциални местообитания на 

гнездящи птици и се причинява безпокойство по време на техния 

размножителен период. От друга страна относително голямата площ, която 

заемат тополови култури е предпоставка за намаляване генетично 

разнообразие на популациите на местните дървесни видове.  

Увеличаване на разпространението на нетипични дървесни и 
храстови видове  
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Нарушаването на естествената структура на гората е една от 

предпоставките за настаняване на агресивни дървесни и храстови видове, 

които не са типични за района. Пример за такъв агресивен и пластичен 

интродуцент е аморфата (Amorpha fruticosa). Индивидите от този вид вече 

заемат обширни пространства. В резултат се наблюдава промяна в 

условията на местообитанията, затруднява се естествено възобновяване на 

местните дървесни видове. Особено уязвими за инвазия са откритите 

пространства, изредените естествени гори и тополовите култури. Като друг 

силно инвазивен вид може да бъде посочен американския ясен (Fraxinus 

americana), който поради своята пластичност измества полския ясен 

(Fraxinus excelsior). Потенциална заплаха представлява и използването на 

айланта (Ailantus altisima) при залесителни мероприятия. Поради добрите 

си възобновителни възможности разпространението му трудно може да 

бъде контролирано. 

Провеждане на лесовъдски мероприятия, които водят до 
промяна на състава и опростяване на структурата на насажденията 

Въпреки наличието на различни видове гори и местообитания, които 

предполагат използване на разнообразни лесовъдски системи, в 

насажденията на територията на парка се използват предимно голи сечи на 

относително големи площи. И докато този вид сечи са приемливи за 

интензивните тополови и върбови култури, както и в някаква степен за 

акациевите и липовите насаждения, то когато се използват повсеместно 

без да се отчитат особеностите на конкретното насаждение това води до 

негативни промени във видовия състав, структурата на насажденията. В 

резултат от тези сечи младите насаждения имат издънков произход, което 

предполага намаляваща устойчивост и производителност с увеличаване на 

ротациите. 



 25

Приложение 1 
 

Таблица No 1 
Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 

 

Вид на земите Игло-
листни 

Широко-
листни 

Рекон-
струкция 

Ниско-
стъблено Всичко % 

 Хектари  
Естествен произход 0.4-1.0 - 955.4 271.2 500.5 1727.1 39.7 
Склопени култури 26.7 921.3 - 75.2 1023.2 23.5 
Несклопени култури - 83.4 - 1.8 85.2 2.0 
Естествен произход 0.1-0.3 - 401.1 22.0 31.1 454.2 10.4 
Изредени култури 0.2 31.0 - 22.3 53.5 1.2 
Всичко залесена площ 26.9 2392.2 293.2 630.9 3343.2 76.8 
Сечище - 192.7 - 7.7 200.4 4.6 
Пожарище - - - 1.5 1.5 - 
Голина - 632.6 - 9.8 642.4 14.8 
Всичко незалесена 
дървопроизводителна 
площ 

- 825.3 - 19.0 844.3 19.4 

       
Поляна - 13.1 - 36.2 49.3 1.1 
Разсадник - 16.2 - - 16.2 0.4 
Дворно място - 1.4 - 0.2 1.6 - 
Просека - 10.4 - 0.4 10.8 0.3 
Нелесопригодна голина - - 2.7 - 2.7 0.1 
Нелесопригодна площ - - 27.4 - 27.4 0.6 
Мочур - 15.5 - - 15.5 0.4 
Гьол - 0.3 - - 0.3 - 
Пясъци - 15.2 - - 15.2 0.3 
Бряг - - - 0.7 0.7 - 
Изкоп - 1.3 - - 1.3 - 
Насип - 0.5 - - 0.5 - 
Разливище - 0.8 - - 0.8 - 
Канал - 4.0 1.8 - 5.8 0.2 
Сметище - 1.1 - - 1.1 - 
Затон - 15.5 - - 15.5 0.4 
Камионен път земен - 0.7 - - 0.7 - 
Всичко недърво-
производителна площ - 96.0 31.9 37.5 165.4 3.8 

Общо 26.9 3313.5 325.1 687.4 4352.91 00.0 
втч. дървопр.площ 26.9 3217.5 293.2 649.9 4187.5 96.2 
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Таблица№2 

Разпределение на дървопроизводителната площ по типове месторастене 

 Подпояси Типове месторастения ха % 
1 M-I-1 CD-4 120.3 2.9 
2 M-I-1 C-3 1191.5 28.4 
3 M-I-1 D-2,3 1020.9 24.4 
4 M-I-1 C-2 28.7 0.7 
5 M-I-1 D-2 836.3 20.0 
6 М-I-1 D-2 3.7 0.1 
7 М-I-1 C-2 27.4 0.7 
8 М-I-2 D-2 271.1 6.4 
9 М-I-2 D-1 160.3 3.8 
10 М-I-2 CD-2 356.4 8.5 
11 М-I-2 C-1 170.9 4.1 
Общо:   4187.5 100 

Таблица №3 

Разпределение на площта на ПП “Персина” по собственост 

Вид собственост ха % 
Изключително държавна 2728,5 62,7 
Държавна 1124,9 25,8 
Общинска 235,5 5,4 
Частна 251,3 5,8 
На обществени организации 0,9 - 
На чужди физически и юридически лица 1,7 0,1 
На религиозни организации 10,1 0,2 
Общо 4352,9 100 

Таблица № 4 

Средни таксационни показатели и разпределение на залесената площ и дървесния 
запас по видове гори  

Вид гори 

 
Средна 
възраст 

 
год. 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас на 
хектар 

 
М3/ха 

Общ 
среден 
годишен 
прираст 

 
М3 

Общ 
среден 
год. 

прираст 
на хектар 
М3/ха 

Иглолистни 26 II(2.3) 0.72 142 149 5.54 
Широколистни 
високостъблени 
(в т.ч.тополови) 

28 III(2.6) 0.65 93 11583 4.84 

Реконструкция 21 IV(3.5) 0.66 44 895 3.05 
Нискостъблени 16 IV(3.9) 0.70 41 1712 2.71 
Общо за горите 
на ПП “Персина” 25 III(2.9) 0.66 80 14383 4.30 

 



 27

Таблица № 5. Функционално разпределение на площта на горите на територията 
на ПП “Персина” 

 

 Вид на горите Залесена 
площ 
ха 

Обща площ 
ха 

1 Защитни и рекреационни гори и земи 2925.5 4097 

1.1 Противоерозионни гори и земи 2475.2 3353.5 

1.1.1 Защитна ивица край река Дунав и 
островите 

2475,2 3327,2 

1.1.2 Нелесопригодни горски площи  27.4 

1.1.3 Горски разсадници  16.2 

1.1.4 Буферна зона на резерват 360.7 594.1 

2. Рекреационни гори и земи 
(лесопаркове) 

89.6 133.2 

3.  Гори в защитени територии (вкл. 
резервати) 

470.4 637.0 

 
 
 



 

       

 

 
 

                       

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.

 

Управление на Дунавски влажни зони 

Ваня Радева 
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Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие 
със структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за 
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, 
бр. 13/15.02.2000 г. 
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ЕКСПЕРТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ТУРИЗЪМ И РЕКРЕАЦИЯ 

 
 

I. КОД /шифър/ -3439 

II. КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ – приложни специалисти 

III. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ: 

- трудов договор с директора на  ДПП “Персина” 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Минимална образователна степен : 

- висше, степен магистър 

 Специалност – Връзки с обществеността, Педагогика, Биология, 
Горско стопанство, Филология или др.университетско образование, 

 Трудов стаж – най-малко 3 години 

 Други  необходими знания и умения: 

- да  познава видовото разнообразие в ДПП "Персина"; 

- компютърна грамотност; 

- владеене на английски език; 

- умения за работа в екип; 

- комуникативност, инициативност, отговорност.  

 познаване на нормативна база: 

а/  Международни:  Конвенция за влажните зони /Рамсарска/; САПАРД, 
ФАР; 

б/ Национални : Конституция, Закон за народната просвета,  Закон за 
горите, Закон за биоразнообразието, Закон за защитените територии, Закон 
за водите и др. 

V. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

 Планира и организира провеждането на образователни програми с 
местното население и посетителите на парка; 

 Планира и организира разработването и издаването на 
информационни, рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка; 

 Координира образователните програми, които се провеждат на 
територията на парка от други органи и организации; 

 Организира функционирането на посетителски и информационни 
центрове на парка; 

 Поддържа връзки със средствата за масова информация, 
неправителствените и др. обществени организации и разпространява 
информация за дейността на парка; 

 Поддържа парковата библиотека; 

 Планира и организира изграждането и поддържането на 
туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни 
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табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на 
туризма и отдиха; 

 Координира провеждането на специализиран познавателен туризъм с 
водачи. Организира и участва в обучението на кадрите за тази дейност; 

 Поддържа връзки със заинтересованите и специализирани в областта 
на рекреационната и обслужваща туризма дейност физически и юридически 
лица, които са собственици или не са на туристически обекти в и около 
парка (хотелиери, ресторантьори, туроператори, БТС и др.); 

 Организира специализиран мониторинг върху туристическите 
дейности в границите на парка; 

 Контролира всички рекреационни и туристически дейности в 
границите на парка, независимо от техния организатор и изпълнител, като 
следи за съблюдаването на Плана за управление в частите му 
строителство, рекреационен капацитет, мероприятия за осигуряване 
безопастността на посетителите; 

 Поддържа база данни за рекреационния и туристическия потенциал, 
както и културно-историческите обекти на територията на парка и 
прилежащите региони; 

 Участва в изготвянето на становища на ДПП по доклади за ОВОС, ПУ 
или ЛУП и др. проекти и планове във връзка с тяхното отражение върху 
туристическата дейност в парка; 

 Подготвя и разпраща документите свързани с дейността на 
Консултативния съвет. Изпълнява функциите на Секретар на 
Консултативния съвет; 

 Координиране с общинските детски и учебни заведения, научните 
институти; 

 Планиране, организиране и провеждане на образователни програми с 
местното население и посетителите на парка; 

 Координира образователните програми, които се провеждат на 
територията на парка от други органи и организации; 

 Провежда тематични уроци в детските градини, училищата и др. 
учебни звена на територията на ДПП ”Персина”; 

 Организира младежки мероприятия, срещи, семинари, фестивали, 
конкурси и др. актуални теми за младежта на територията на   
ДПП”Персина”; 

 Поддържа връзки с други природни и национални паркове в страната 
и в чужбина; 

 Изпълнява функции на туристически водач при необходимост; 

  Изпълнява текущите разпореждания на директора на ДПП 
"Персина". 

VI. ПРАВА: Има право да: 

 Взема самостоятелни решения при организиране дейността “Връзки с 
обществеността”; 
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 Взема решения  в съответствие с делегираните му права; 

 Всички права произтичащи от Кодекса на труда, колективния и 
индивидуален трудов договор и Правилника за вътрешния ред. 

VII. ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за: 

 Резултата от взетите решения; 

 Качеството и своевременността на изпълнение на поставените 
задачи; 

 За достоверността на информацията, която изготвя; 

 За допуснати нарушения на нормативна база; 

 За нарушаване на трудовата, технологичната и производствената 
дисциплина; 

 За неправилно и нецелесъобразно ползване на повереното 
имущество, както и за разхищения и злоупотреби; 

 Носи имуществена отговорност за причинени щети. 

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

1. Йерархически: 

  а/подчиненост : 

- пряко подчинен на  директора на ДПП “Персина”  

2. Функционални: 

  а/  вътрешни: 

- с Директора, другите експерти и счетоводителя; 

  б/ външни: 

- с представители на МЗГ, НУГ, МОСВ и техните органи и поделения, 
Общинските администрации, фирми, държавни предприятия, училища, 
детски градини, местните обществени организиции, неправителствени 
организации, научни институти и звена, други . 

3. Може да се замества от друг експерт от ДПП или определен от 
Директора на ДПП с писмена  заповед за всеки отделен случай.   

IX. ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ АКТУАЛИЗИРА В 
СЛУЧАЙ НА : 

 Промяна в нормативните документи, които налагат актуализация; 

 Структурни промени в ДПП. 

 

 Запознат:  ____________________  

    

 Дата: ____________________ 
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 ЕКСПЕРТ ПО ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА 
ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

X. КОД /шифър/ - 3439 
XI.  КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ – приложни специалисти 
XII. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ: 
- трудов договор с директора на  ДПП “Персина” 

XIII.  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 Минимална образователна степен : 

- висше, степен магистър 
 Специалност - Агрономство, Агроекология, Агроикономика, Горско 

стопанство, Растителна защита, Управление на защитени територии, 
Технология на водата или друго 

 Трудов стаж – най-малко3 години 
 Други  необходими знания и умения: 

- да  познава видовото разнообразие в ДПП"Персина"; 
- компютърна грамотност; 
- владеене на английски език; 
- умения за работа в екип; 
- комуникативност, инициативност, отговорност.  

 познаване на нормативна база: 
а/ Международни:  Конвенция за влажните зони /Рамсарска/; САПАРД, 

ФАР.  
б/ Национални:  Закон за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Закон за защита на зeмеделските производители, Закон за опазване на 
земеделските земи, Закон за подпомагане на земеделските производители, 
Закон  за  комасация  на  земеделските земи, Наредба за биологично 
производство на животни, животински продукти и храни от животински 
произход и неговото означаване върху тях, Наредба за биологично 
производство на растения, растителни продукти и храни от растителен 
произход и неговото означаване върху тях. 

XIV. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
 Организира мониторинг върху ползването на природните ресурси и 

стопанските дейности в границите на парка и тяхното въздействие върху 
биоразнообразието, качеството на водите и почвите; 

 Разработва програми и консултира местните селскостопански 
производители при подготовката на проекти, бизнес-планове и програми за 
устойчиво земеделие, включително за производство на екологично чисти 
продукти и борба с ерозията; 

 Организира разработването на проекти и програми за опазване на 
местни сортове растения и породи животни и съвременни биологични  
технологии; 

 Поддържа връзки с областните служби по земеделие и гори, 
общините, местните селскостопански сдружения, НПО, предсъединителните 
и структурните фондове на ЕС в областта на земеделието и устойчивото 
ползване на природните ресурси; 

 Поддържа база данни за земеделските земи, гори, води и ползване на 
природните ресурси и работи с програмните продукти обслужващи тези 
дейности;  
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 Контролира спазването на установените със ЗЗТ и ПУ режими в парка, 
в рамките на неговата компетентност; 

 Съставя актове за нарушения на режима на парка; 
 Изпълнява и допълнителни функции, възложени му от ръководителя в 

рамките на Закона. 
XV. ПРАВА: Има право да: 

 Взема самостоятелни решения при организиране дейността 
“Екологично земеделие и устойчиво ползване на природните ресурси”; 

 Взема решения  в съответствие с делегираните му права; 
 Всички права произтичащи от Кодекса на труда, колективния и 

индивидуален трудов договор и Правилника за вътрешния ред. 
XVI. ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за : 

 Резултатите от взетите решения; 
 Качеството и своевременността на изпълнение на поставените задачи; 
 За достоверността на информацията, която изготвя; 
 За допуснати нарушения на нормативна база; 
 За нарушаване на трудовата, технологичната и производствената 

дисциплина; 
 За неправилно и нецелесъобразно ползване на повереното имущество, 

както и за разхищения и злоупотреби; 
 Носи имуществена отговорност за причинени щети. 

XVII. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
4. Йерархически: 
  а/подчиненост : 
 - пряко подчинен на  директора на ДПП “Персина”  
5. Функционални: 
  а/  вътрешни: 
 - с Директора, другите експерти и счетоводителя; 
  б/ външни: 
 - с представители на МЗГ, НУГ, МОСВ и техните органи и поделения, 

Общинските служби “Земеделие и гори”,  местните  представители на 
земеделските стопани,  Неправителствени земеделски организации, Научни 
аграрни институти и звена, други земеделски организации. 

6. Може да се замества от друг експерт от ДПП или определен от 
Директора на ДПП с писмена  заповед за всеки отделен случай.  

XVIII. ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ АКТУАЛИЗИРА В 
СЛУЧАЙ НА: 

 Промяна в нормативните документи, които налагат актуализация; 
 Структурни промени в ДПП. 

 
Запознат съм длъжностната характеристика: ____________________
         
 Дата:  ____________________ 
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ЕКСПЕРТ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

XIX. КОД /шифър/ -3439 
XX.  КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ – приложни специалисти 
XXI.  ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ: 
- трудов договор с директора на  ДПП “Персина” 
XXII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Минимална образователна степен : 
 - висше, степен магистър 

 Специалност – Биология, Горско стопанство 
 Трудов стаж – най-малко 3 години 
 Други  необходими знания и умения: 

- да  познава видовото разнообразие в ДПП"Персина"; 
- компютърна грамотност; 
- владеене на английски език; 
- умения за работа в екип; 
- комуникативност, инициативност, отговорност.  

 познаване на нормативна база: 
а/  Международни:  Конвенция за влажните зони /Рамсарска/; САПАРД, ФАР; 
Директива 92/43 за запазване на природните местообитания на дивата 
флора и фауна, Директива 79/409 за опазване на дивите птици, 
Общоевропейска стратегия за опазване на биологичното и ландшафтното 
разнообразие, др. 
б/ Национални : Закон за горите, Закон за биоразнообразието, Закон за 
защитените територии, Закон за водите и др. 
XXIII. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

 Осъществява наблюдение върху състоянието на природните екосистеми, 
различните типове животински и растителни съобщества и отделни таксони; 

 Осъществява наблюдение върху състоянието на популациите на 
защитените, редките, застрашените и ендемичните представители на 
флората и фауната; 

 Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани 
изследвания за състоянието на различните елементи на зооценозите и 
влиянието на различните природни и антропогенни фактори върху фауната; 

 Планира, осигурява и контролира извършването на специализирани 
изследвания за състоянието на различните елементи на фитоценозите и 
влиянието на различните видове земеползване върху флористичните 
ресурси; 

 Контролира въздействието на различните човешки дейности в парка 
върху отделните елементи на фаунистичните ресурси, флората и 
растителността, с оглед на тяхното опазване и възпроизводство; 

 Участва в разработването на информационни и рекламни материали, в 
провеждането на просветни и образователни програми, във водачеството на 
туристи; 

 Поддържа база данни за фаунистичното, флористичното и растително 
разнообразие в парка; 
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 Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация в 
областта на опазване на фаунистичните, флористичните ресурси със 
заинтересованите държавни, обществени и научни организации; 

 Участва в изготвянето и изпълнението на информационната и 
образователна политика на управлението на парка. 

 Осигурява условия и участва в провеждането на научно – 
изследователски програми в т.ч. и на международни проекти. 

 Поддържа връзки и координира дейността на парковата администрация 
със заинтересованите научни и образователни институции; 

 Изпълнява текущите разпореждания на директора на ДПП"Персина". 
XXIV. ПРАВА: Има право да: 

 Взема самостоятелни решения при организиране дейността “Биологично 
разнообразие”; 

 Взема решения  в съответствие с делегираните му права; 
 Всички права произтичащи от Кодекса на труда, колективния и 

индивидуален трудов договор и Правилника за вътрешния ред. 
XXV. ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за : 

 Резултата от взетите решения; 
 Качеството и своевременността на изпълнение на поставените задачи; 
 За достоверността на информацията, която изготвя; 
 За допуснати нарушения на нормативна база; 
 За нарушаване на трудовата, технологичната и производствената 

дисциплина; 
 За неправилно и нецелесъобразно ползване на повереното имущество, 

както и за разхищения и злоупотреби; 
 Носи имуществена отговорност за причинени щети. 

XXVI. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
7. Йерархически: 
  а/подчиненост : 
 - пряко подчинен на  директора на ДПП “Персина”  
8. Функционални: 
  а/  вътрешни: 
 - с Директора, другите експерти и счетоводителя; 
  б/ външни: 
 - с представители на МЗГ, НУГ, МОСВ и техните органи и поделения, 
неправителствени организации, научни институти и звена, други . 
9. Може да се замества от друг експерт от ДПП или определен от Директора 
на ДПП с писмена  заповед за всеки отделен случай.   
XXVII. ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ АКТУАЛИЗИРА В 
СЛУЧАЙ НА : 

 Промяна в нормативните документи, които налагат актуализация; 
 Структурни промени в ДПП. 

 
 Запознат:  ____________________  
    
 Дата:  ____________________ 
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КАСИЕР -СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 
XXVIII. КОД /шифър/ - 4121 
XXIX. КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ – помощен персонал 
XXX. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ: 
- трудов договор с директора на  ДПП “Персина” 
XXXI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Минимална образователна степен : 
 - средно специално  

 Специалност – Счетоводство и контрол 
 Трудов стаж – най-малко 2 години 
 Други  необходими знания и умения: 

- компютърна грамотност; 
- владеене на английски език; 
- умения за работа в екип; 
- комуникативност, инициативност, отговорност.  

 познаване на нормативна база: 
а/  Международни:  Конвенция за влажните зони /Рамсарска/;  
б/ Национални: Конституция, цялостната нормативна уредба на 

счетоводството (ЗС, ННС, НС и др.) Кодекса на труда, Кодекса за 
задължителното обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване, 
Законите регламентиращи данъчното облагане (ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и 
др.) 

XXXII.  ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 
 Планира, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна 

дейност; осигурява отчитането на паричните средства, стоково материални 
ценности и основни средства;  

 Осигурявана достоверна счетоводна отчетност на основата на 
първичната документация; 

 Организира и осъществява финансово счетоводната дейност и изготвя 
икономически анализи; 

 Определя счетоводната политика и формата на счетоводство на 
предприятието в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, 
Национални счетоводни стандарти и Национален сметкоплан. 

 Организира: 
- финансовата дейност, вътрешен финансов контрол и счетоводство на 

предприятието; 
- достоверно отразяване на резултатите от стопанската година; 
- отчетността на финансовите, разчетните и кредитните операции; 

 Осигурява: 
- пълното отчитане на паричните средства и своевременното 

отразяване на движението им в счетоводните документи 
- правилното и своевременното отчисляване на вноските за държавния 

бюджет, социалните застраховки и др.задължения 
 Съставя  балансите и изготвя счетоводните отчети в съответните 

срокове; 
 Разработва икономически анализи на финансовата дейност с цел 

разкриване на вътрешни резерви, предотвратяване на загуби , разхищения и 
др. 

 Подписва платежните документи и счетоводните отчети; 
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 Изпълнява функциите на личен състав и деловодител на 
предприятието; 

 Изпълнява текущите разпореждания на директора на ДПП"Персина". 
XXXIII. ПРАВА: Има право да: 

 Взема самостоятелни решения при организиране дейността; 
 Взема решения  в съответствие с делегираните му права; 
 Всички права произтичащи от Кодекса на труда, колективния и 

индивидуален трудов договор и Правилника за вътрешния ред. 
XXXIV. ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за : 

 Резултатите от взетите от него решения при организирането 
и ръководенето на цялостната финансово-счетоводна дейност 

 Нарушаване на правилата, регламентиращи финансово-
стопанската дейност, несвоевременно представяне на отчетите и балансите, 
допуснати злоупотреби с длъжностното си положение и др. 

 Нарушаване на трудовата и финансовата дисциплина. 
 Качеството и своевременността на изпълнение на поставените задачи; 
 За достоверността на информацията, която изготвя; 
 За допуснати нарушения на нормативна база; 
 За нарушаване на трудовата, технологичната и производствената 

дисциплина; 
 За неправилно и нецелесъобразно ползване на повереното имущество, 

както и за разхищения и злоупотреби; 
 Носи имуществена отговорност за причинени щети. 

XXXV.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 
10. Йерархически: 
  а/подчиненост : 
- пряко подчинен на  директора на ДПП “Персина”  
11. Функционални: 
  а/  вътрешни: 
- с Директора, другите експерти и счетоводителя; 
  б/ външни: 
- с представители на МЗГ, НУГ, МОСВ и техните органи и поделения, 

Общинските администрации, фирми, с обслужващите търговски банки, 
статистическите, осигурителните и данъчните служби, застрахователни и 
пенсионни организации свързани с дейността която изпълнява. 

Може да се замества от друг експерт от ДПП или определен от Директора 
на ДПП с писмена  заповед за всеки отделен случай.   

XXXVI. ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ АКТУАЛИЗИРА В 
СЛУЧАЙ НА : 

 Промяна в нормативните документи, които налагат актуализация; 
 Структурни промени в ДПП. 

 
 Запознат при встъпване в длъжност: 

 ____________________  
    
Дата: ____________________ 
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ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК   

 

XXXVII. КОД /шифър/ - 4143 

XXXVIII.  КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ – Помощно-обслужващ персонал  

XXXIX. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ: 

  - трудов договор с директора на  ДПП “Персина” 

XL. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Минимална образователна степен : 

   - средно;  

  - документ за управление на МПС категория “С” 

 Специалност: 

- няма 

 Трудов стаж – най-малко 2 години 

 Други  необходими знания и умения: 

- документ за водач на малък кораб; 

- документ за управление на МПС категория “Е” 

- документ за огняр; 

 Познаване на нормативна база: 

а/ Да познава: Закона за движение по пътищата, Правилника му за 
приложение и други нормативни документи свързани с работата му. 

б/ Да познава принципите на  действие и техническите изисквания за 
правилната експлоатация на повереното му превозно средство. 

XLI. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

 Пази повереното му  имущество от повреди; 

 Осъществява завеждането на входящата и изходяща документация в 
Дирекцията и своевременното и придвижване до получателите; 

 Осигурява правилната експлоатация на моторните превозни 
средства, техническото оборудване в офиса на Дирекцията на природен 
парк "Персина" и техническите средства за осъществяване на дейности 
извън офиса; 

 Следи за спазване правилата на техника на  безопасност с 
технически средства и охраната им;   

 Преди пътуване да извършва преглед на МПС: да проверява 
горивото, охладителната течност, маслото,  гумите, състоянието и работата 
на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление,осветлението, 
спирачките, действието на контактните уреди; 

 По време на престоите проверява изправността на МПС; 

 Зарежда МПС с гориво, поддържа го чисто; 
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 Отчита пътните листи и фактурите своевременно; 

 Да изпълнява текущите разпореждания на директора на ДПП 
“Персина” 

XLII. ПРАВА: Има право да: 

 Взема решения  в съответствие с делегираните му права; 

 Всички права произтичащи от Кодекса на труда, колективния и 
индивидуален трудов договор и Правилника за вътрешния ред. 

XLIII. ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за : 

 Резултата от взетите решения; 

 Качеството и своевременността на изпълнение на поставените задачи; 

 За достоверността на информацията, която изготвя; 

 За допуснати нарушения на нормативна база; 

 За нарушаване на трудовата, технологичната и производствената 
дисциплина; 

 За неправилно и нецелесъобразно ползване на повереното имущество, 
както и за разхищения и злоупотреби; 

 Носи имуществена отговорност за причинени щети. 

XLIV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

12. Йерархически: 

а/подчиненост : 

- пряко подчинен на  директора на ДПП “Персина” 

13. Функционални: 

а/  вътрешни: 

- с Директора, с експерти и касиер-счетоводителя; 

б/ външни: 

- с представители на контролните органи, подвижна горска стража, РУГ, 
НУГ, ДЛ. 

14. Може да се замества от лице, определен от Директора на ДПП с 
писмена  заповед за всеки отделен случай.    

XLV. ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ АКТУАЛИЗИРА В 
СЛУЧАЙ НА: 

 Промяна в нормативните документи, които налагат актуализация; 

 Структурни промени в ДПП. 

Запознат съм длъжностната характеристика: ____________________
         

 Дата:  ____________________ 
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ШОФЬОР 
 

XLVI. КОД /шифър/ - 8323 

XLVII.  КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛ – Водачи на леки и лекотоварни 
автомобили 

XLVIII. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО 
ПРАВООТНОШЕНИЕ: 

  - трудов договор с директора на  ДПП “Персина” 

XLIX. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 Минимална образователна степен : 

   - средно специално;  

  - документ за управление на МПС категория “С” 

 Специалност: 

- “Горско стопанство и дърводобив” 

 Трудов стаж – най-малко 2 години 

 Други  необходими знания и умения: 

- документ за водач на малък кораб; 

- документ за огняр; 

 Познаване на нормативна база: 

а/ Да познава: Закона за движение по пътищата, Правилника му за 
приложение и други нормативни документи свързани с работата му. 

б/ Да познава принципите на  действие и техническите изисквания за 
правилната експлоатация на повереното му превозно средство. 

L. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

 Да пази повереното му МПС от повреди; 

 Преди пътуване да извършва преглед на МПС: да проверява 
горивото, охладителната течност, маслото,  гумите, състоянието и работата 
на двигателя, скоростната кутия, кормилното управление,осветлението, 
спирачките, действието на контактните уреди; 

 По време на път следи за нормалната работа на двигателя, осигурява  
безопасността  на движението; 

 По време на престоите проверява изправността на МПС и вписва 
данните в пътния лист; 

 Зарежда МПС с гориво, поддържа го чисто; 

 Отчита пътните листи и фактурите своевременно; 

 Да изпълнява текущите разпореждания на директора на ДПП 
“Персина” 
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LI. ПРАВА: Има право да: 

 Взема решения  в съответствие с делегираните му права; 

 Всички права произтичащи от Кодекса на труда, колективния и 
индивидуален трудов договор и Правилника за вътрешния ред. 

LII. ОТГОВОРНОСТИ: Отговаря за : 

 Резултата от взетите решения; 

 Качеството и своевременността на изпълнение на поставените 
задачи; 

 За достоверността на информацията, която изготвя; 

 За допуснати нарушения на нормативна база; 

 За нарушаване на трудовата, технологичната и производствената 
дисциплина; 

 За неправилно и нецелесъобразно ползване на повереното 
имущество, както и за разхищения и злоупотреби; 

 Носи имуществена отговорност за причинени щети. 

LIII. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

15. Йерархически: 

а/подчиненост : 

- пряко подчинен на  директора на ДПП “Персина” 

16. Функционални: 

а/  вътрешни: 

- с Директора, с експерти и касиер-счетоводителя; 

б/ външни: 

- с представители на контролните органи, подвижна горска стража, РУГ, 
НУГ, ДЛ. 

17. Може да се замества от лице, определен от Директора на ДПП с 
писмена  заповед за всеки отделен случай.   

LIV. ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕ АКТУАЛИЗИРА В 
СЛУЧАЙ НА: 

 Промяна в нормативните документи, които налагат актуализация; 

 Структурни промени в ДПП. 

 

Запознат съм длъжностната характеристика: ____________________
         

 Дата:  ____________________ 
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1.  

Прилагам органограми за: 

- Разпореждане и учредяване на вещни права върху земи и гори 

- Контрол върху ползването и опазването на земите, горите и 

природните ресурси 

- Отговорностите по охраната на земите, горите и водните площи в 

защитените територии 

Възможности за опростяване – Невъзможни поради законови пречки. 

Възможности за усъвършенстване: ДПП Персина би могла да поеме 

функциите на горската стража, ако това е записано в правилника и. 

Съществува правна възможност ДПП да назначи подвижна горска стража с 

функции на общ контрол и охрана на територията на парка.  

Контролните функции на ДПП са допълнени с две заповеди на 

Министъра на земеделието и горите от 21.05.2003 година (РД 49-49 и РД 

49-49), с които служителите по горите в ДПП са упълномощени да съставят 

актове, а на директорите на ПП да издават наказателни постановления по 

контрола изпълнението на Закона за горите и неговия правилник, Закона за 

лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона 

за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и Закона 

за лечебните растения 

През 1998 г. бе подписана рамкова Декларация за влажните зони в 

поречието на р. Дунав между основни институции – МОСВ, Министерство на 

земеделието и горите /МЗГ/ и Министерство на регионалното развитие и 

благоустройство /МРРБ/. Тя се отнася специално за поречието на р. Дунав 

и основен акцент в нея е институционално сътрудничество в провеждането 

на политика за: опазване и разширяване на защитените територии и 

разработване на планове за управление; възстановяване на влажни зони и 

заливни гори; ревизия на съществуващи планове и проекти в поречието на 

р. Дунав.  

1.  

Прилагам органограми за : 

- връзките между ДПП и други държавни структури; 

- връзките между НПО, което е създадено да изпълнява функции в 

една ЗМ и компетентните държавни структури; 

Възможности за опростяване на тези връзки: 

- Възможностите са ограничени, тъй като повечето отговорности са 

определени по законов път – чрез Закона за горите, Закона за защитените 

територии и Закона за опазване на околната среда. 
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- При администрирането на природните паркове може да се търси, 

известно прецизиране на междуинституционалните връзки, доколкото в 

момента протича процес на изготвяне на индивидуални правилници за 

дейността на всяка паркова дирекция, които да заместят досега 

съществуващ общ за всички дирекции правилник за дейността на 

дирекциите на природните паркове.  Този правилник е утвърден на 

25.03.1999 г. от началника на НУГ (изх. номер 55-00-12/25.03.1999 г.) и е 

публикуван в ведомственото издание “Гора” в брой 5 същата година. Той се 

основава на член 22 , алинея 2 от Закона за горите. Правилникът урежда 

устройството, функциите и задачите на Дирекциите на природни паркове 

(ДПП) към Националното управление на горите при Министерство на 

земеделието и горите. 

2.   

Правилника за дейността на дирекциите на природните паркове 

разпорежда, че към дирекциите,  се създават консултативни съвети по 

въпроси, свързани с управлението и развитието на парковете. Структурата, 

функциите и задачите на Консултативния съвет се определят с правилник, 

утвърден от Началника на Националното управление по горите. 

Съществуващите съвети към ДПП към настоящият момент включват 

различни представители на заинтересованите и неговите решения имат 

само консултативен характер. Ако функциите на съвета се променят и 

неговите решения имат по-обвързващ характер поне по отношение на 

администрацията на парка , е добре неговият състав да се изгради на 

квотен принцип със следните примерни групи: 

- държавна администрация, включително парковата администрация. 

Тук е подходящо да бъдат поканени представители на областната 

администрация, Службите на противопожарна и противоаварийна 

безопасност, Регионалните полицейски управления и други поделения на 

централната държавна власт; 

- местната администрация, представена от упълномощени 

представители на отделните общини, чиито територии са включени в 

границата на парка; 

- бизнеса, представляван от различни фирми, чиито интереси са 

свързани с развитието на парка – туроператори, хотелиери, ресторантьори 

или техни браншови асоциации, водоснабдителни и електропреносни 

фирми, транспортни фирми, частни стопани които се ползват от ресурсите 

в парка (паша, събиране на горски плодове, билки), собственици или 

стопани на сгради в парка; 

- неправителствени организации. Тук е необходимо да се включат 

представители на природозащитни организации, регионалното 



 19

туристическо сдружение, организации насочени към регионално развитие, 

планинската спасителна служба и т.н. 

3.  

СНЦ Защитена местност Калимок – Бръшлен е учредена от Общините 

Тутракан и Сливо поле, СНЦ Зелени Балкани, РИОСВ Русе, Института по 

зоология при БАН, Общинско сдружение по туризъм гр. Тутракан, 

Сдружение “XXI” ДЛ Тутракан и ДЛ Русе. (решение 721 от 02.09.2002 на 

Силистренски окръжен съд, ф.д. 308/2002) 

Към момента, от членовете на СНЦ Защитена местност Калимок – 

Бръшлен са отпаднали поради неплащане на членски внос Института по 

зоология при БАН, Общинско сдружение по туризъм гр. Тутракан и 

Сдружение “XXI”. Държавно лесничейство Русе е подменено от неговият 

правоприемник Държавна дивечоразвъдна станция Русе. В този си състав 

сдружението би било устойчиво, с оглед дългосрочността на постигане на 

целите, ако има правилна финансова политика и прецизиране на размера 

на персонала на защитената местност (директор, гл. счетоводител, 

експерти по връзки с обществеността и земеделие).  

В предложението за създаването на СНЗ ЗМКБ бе посочено: 

Като положителни страни: 

- запазване на традиционни дейности и взаимоотношения. 

- разпределяне на финансовото бреме. 

- запазване на заинтересоваността във всички партньори. 

- намаляване риска една вътрешно-институционална криза да 

повлияе негативно върху управлението на цялата ЗМ. 

Като възможни негативни: 

- липса на практика при подобно управление на ЗТ. 

- дезаинтересованост на  отделните партньори при силна 

изпълнителна структура на сдружението. 

- проблеми при финансирането на организацията. 

Може да се отбележи, че три години след създаването на сдружението,  

както положителните, така и негативни последици, отчетени преди 

създаването му се случват. 

Необходимо е да се изготви стратегия за развитие на сдружението, 

бизнес план поне за следващите 5 години и стратегия за набиране на 

средства. Важно е да се отбележи, че макар сдружението да поддържа 

висок размер на членския внос от 1200 лева годишно, той би бил 

недостатъчен за обезпечаване на неговата дейност. 

4.  
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И за двете администрации, мрежите и организациите, които биха били 

полезни с цел увеличаване на техният капацитет, са еднакви и включват: 

Асоциация на парковете в България, 

Българска асоциация за алтернативен туризъм, 

Асоциация на дунавските общини, 

СНЦ Зелени Балкани, 

Българско дружество за защита на птиците, 

Българска фондация Биоразнообразие 

Световен фонд за дивата природа – Дунавско – Карпатска програма 

АПБ към момента не разполага със документи, които планират 

развитието на организацията във финансов и организационен план поради 

което помощта може да се насочи към подпомагане на процесите по 

тяхното изготвяне. 
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Органограма за отговорностите по охраната на земите, 
горите и водните площи в защитените  територии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: МОСВ, респективно РИОСВ могат да преотстъпват на 
трети лица охраната на защитените територии 

РИОСВ 

Охрана на резерватите и 
поддържаните резервати 

Природен парк 
Защитена местност 

ДЛ 
ДДС 

Охрана ГФ 

Общини  
Собственици

Охрана ССФ и съоръжения 
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Контрол върху ползването и опазването на земите, 
горите и природните ресурси 

 

 

 
ДПП 

Контрол по изпълнение на плана за 
управление на ПП

Агенция по рибарство 

ДЛ 
ДДС 

Контрол 
върху Природен парк 

Защитена местност 

Контрол върху ССФ и

Общини 
Собственици 

Рибни ресурси 

РИОСВ

Контрол 
върху ПП и 
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Разпореждане и учредяване на вещни права въху земи и гори 

Собственици

Частни земи и

Природен парк 
Защитена местност 

Министър 
на ЗГ 

Държавни 
земи и гори 
в ГФ и ССФ

Общински 
земи и 

Общински 
съвет

Министър на ОСВ

Води и територии 
в резерватите 
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Връзки между ДПП и други структури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗГ- Министерство на земеделието и горите  

НУГ - Национално управление по горите               

РУГ - Регионално управление по горите                   

ДЛ - Държавно лесничейство                                     

ДДС - Държавана дивечовъдна станция 

ДПП  - Дирекция на природен парк 

МОСВ - Министерство на околната среда и водите  

ПУДООС - Предприятие по управление на дейностите в околната среда  

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води  

БД - Басейнова дирекция  

МЗГ

НУГ

ДДС

РУГ 

ДЛ 

МОСВ 

ПУДООС БД РИОСВ 

ДПП

Съподчиненост

Контрол 

Средства 

Информация
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5. Проблем Описание на организационните взаимодействия, изисквани 
от българските държавни закони за Природен парк “Персина” и Защитена 
местност “Калимок-Бръшлен”: до края на м. април. Резултат оценка на 
сложността и възможност за опростяване: през м. май. – органиграма за 
съвместни действия между МОСВ и МЗГ – по отношение на двете 
територии. 

 Прилагам органограми за: 

- Разпореждане и учредяване на вещни права върху земи и гори 

- Контрол върху ползването и опазването на земите, горите и 
природните ресурси 

- Отговорностите по охраната на земите, горите и водните площи в 
защитените територии 

Възможности за опростяване – Невъзможни поради законови пречки. 

Възможности за усъвършенстване: ДПП “Персина” би могла да поеме 
функциите на горската стража, ако това е записано в правилника и. 
Съществува правна възможност ДПП да назначи подвижна горска стража с 
функции на общ контрол и охрана на територията на парка.  

Контролните функции на ДПП са допълнени с две заповеди на 
Министъра на земеделието и горите от 21.05.2003 година (РД 49-49 и РД 
49-49), с които служителите по горите в ДПП са упълномощени да съставят 
актове а на директорите на ПП да издават наказателни постановления по 
контрола изпълнението на Закона за горите и неговия правилник, Закона за 
лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона 
за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и Закона 
за лечебните растения 

През 1998 г. бе подписана рамкова Декларация за влажните зони в 
поречието на р. Дунав между основни институции – МОСВ, Министерство на 
земеделието и горите /МЗГ/ и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство /МРРБ/. Тя се отнася специално за поречието на р. Дунав 
и основен акцент в нея е институционално сътрудничество в провеждането 
на политика за: опазване и разширяване на защитените територии и 
разработване на планове за управление; възстановяване на влажни зони и 
заливни гори; ревизия на съществуващи планове и проекти в поречието на 
р. Дунав.  

Прилагам копие от декларацията, но за съжаление тя не би могла 
реално да се използва за подобряване на взаимодействието между трите 
институции, както из взаимодействията им с НПО. 

6. Проблем Описание на съществуващите организационни връзки 
между всяка от защитените територии и министерствата и техните 
регионални поделения: до края на м. април. Резултат силни страни и 
слаби страни, добри и лоши практики:  
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Прилагам органограми за : 

- връзките между ДПП и други държавни структури; 

- връзките между НПО, което е създадено да изпълнява функции в една 
ЗМ и компетентните държавни структури; 

Възможности за опростяване на тези връзки: 

- Възможностите са ограничени, тъй като повечето отговорности са 
определени по законов път – чрез Закона за горите, Закона за защитените 
територии и Закона за опазване на околната среда. 

- При администрирането на природните паркове може да се търси, 
известно прецизиране на между институционалните връзки, доколкото в 
момента протича процес на изготвяне на индивидуални правилници за 
дейността на всяка паркова дирекция, които да заместят досега 
съществуващ общ за всички дирекции правилник за дейността на 
дирекциите на природните паркове.  Този правилник е утвърден на 
25.03.1999 г. от началника на НУГ (изх. номер 55-00-12/25.03.1999 г.) и е 
публикуван в ведомственото издание “Гора” в брой 5 същата година. Той се 
основава на член 22 , алинея 2 от Закона за горите.Правилника урежда 
устройството, функциите и задачите на Дирекциите на природни паркове 
(ДПП) към Националното управление на горите при Министерство на 
земеделието и горите. 

7. Проблем Описание на всички възможни неформални структури, 
свързващи двете защитените територии с техните заинтересовани страни: 
до средата на м. май. Резултат примери за добри практики за по-широко 
приложение: в края на м. май.  

В Правилника за дейността на дирекциите на природните паркове 
разпорежда, че към дирекциите, като съвещателни органи, се създават 
консултативни съвети по въпроси свързани с управлението и развитието на 
парковете. Структурата, функциите и задачите на Консултативния съвет се 
определят с правилник, утвърден от Началника на Националното 
управление по горите. 

Съществуващите съвети към ДПП към настоящият момент включват 
различни представители на заинтересованите и неговите решения имат 
само консултативен характер. Ако функциите на съвета се променят и 
неговите решения имат поне по отношение на администрацията на парка в 
част от въпросите по-обвързващ характер е добре неговият състав да се 
изгради на квотен принцип с следните примерни групи: 

- държавна администрация, включително парковата администрация. Тук 
е подходящо да бъдат поканени представители на областната 
администрация, Службите на противопожарна и противоаварийна 
безопасност, Регионалните полицейски управления и други поделения на 
централната държавна власт; 
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- местната администрация, представена от упълномощени 
представители на отделните общини чиито територии са включени в 
границата на парка; 

- бизнеса, представляван от различни фирми чиито интереси са 
свързани с развитието на парка – туроператори, хотелиери, ресторантьори 
или техни браншови асоциации, водоснабдителни и електропреносни 
фирми, транспортни фирми, частни стопани които се ползват от ресурсите 
в парка (паша, събиране на горски плодове, билки), собственици или 
стопани на сгради в парка; 

- неправителствени организации. Тук е необходимо да се включат 
представители на природозащитни организации, регионалното 
туристическо сдружение, организации насочени към регионално развитие, 
планинската спасителна служба и т.н. 

За защитените местности до момента няма практика до момента за 
създаване на консултативни съвети но считаме, че е подходящо 
функционирането на такъв към СНЦ Защитена местност Калимок – 
Бръшлен.  

8. Проблем Оценка на жизнеността на НПО модела за Защитена 
местност Калимок-Бръшлен: края на м. май/ началото на м. юни. Резултат 
специфични препоръки за устойчиво решение: м. юни.  

СНЦ Защитена местност Калимок – Бръшлен е учредена от Общините 
Тутракан и Сливо поле, СНЦ Зелени Балкани, РИОСВ Русе, Института по 
зоология при БАН, Общинско сдружение по туризъм гр. Тутракан, 
Сдружение “XXI” ДЛ Тутракан и ДЛ Русе. (решение 721 от 02.09.2002 на 
Силистренски окръжен съд, ф.д. 308/2002) 

Към момента от членовете на  СНЦ Защитена местност Калимок – 
Бръшлен са отпаднали поради неплащане на членски внос Института по 
зоология при БАН, Общинско сдружение по туризъм гр. Тутракан и 
Сдружение “XXI”. Държавно лесничейство Русе е подменено от неговият 
правоприемник Държавна дивечоразвъдна станция Русе. В този си състав 
сдружението би било устойчиво с оглед дългосрочността на постигане на 
целите ако има правилна финансова политика и прецизиране на размера на 
персонала на защитената местност (директор, гл. счетоводител, експерти 
по връзки с обществеността и земеделие).  

В предложението за създаването на СНЗ ЗМКБ бе посочено: 

Като положителни страни на този трети вариант могат да се посочат: 

- запазване на традиционни дейности и взаимоотношения. 

- разпределяне на финансовото бреме. 

- запазване на заинтересоваността във всички партньори. 

- намаляване риска една вътрешно-институционална криза да повлияе 
негативно върху управлението на цялата ЗМ. 
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Като възможни негативни последствия от третия вариант могат да 
бъдат посочени : 

- липса на практика при подобно управление на ЗТ. 

- дезаинтересованост на  отделните партньори при силна изпълнителна 
структура на сдружението. 

- проблеми при финансирането на организацията. 

Може да се отбележи, че три години след създаването на сдружението 
както положителните, така и негативни последици отчетени преди 
създаването му се случват. 

Необходимо е да се изготви стратегия за развитие на сдружението, 
бизнес план поне за следващите 5 години и стратегия за набиране на 
средства. Важно е да се отбележи, че макар сдружението да поддържа 
висок размер на членския внос от 1200 лева годишно, той би бил 
недостатъчен за обезпечаване на неговата дейност. 

9. Проблем  Идентифициране на мрежи от поддръжници в България, 
за да се увеличи капацитета на организациите в двете защитени 
територии, включително и на Асоциацията на природните паркове: м. май. 
Резултат Препоръки, отнасящи се до всички Защитени местности в 
асоциацията и за поддържане на асоциацията: м. май/юни. 

И за двете администрации мрежите и организациите които биха били 
полезни с цел увеличаване на техният капацитет са еднакви и включват: 

Асоциация на парковете в България, 

Българска асоциация за алтернативен туризъм, 

Асоциация на дунавските общини, 

СНЦ Зелени Балкани, 

Българско дружество за защита на птиците, 

Българска фондация Биоразнообразие 

Световен фонд за дивата природа – Дунавско – Карпатска програма 

АПБ към момента не разполага със документи които планират 
развитието на организацията във финансов и организационен план поради 
което помощта може да се насочи към подпомагане на процесите по 
тяхното изготвяне. 

 



 
 
 
 

 
                                                  Управление на Дунавски влажни зони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Румяна Иванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Фактори за формиране на местния климат 

Средната Дунавска равнина, в която попада ПП “Персина” откъм запад се 
ограничава от вододела между реките Искър и Вит, а на изток достига до вододела 
между реките Янтра и Русенски Лом. Характерият хълмист релеф се обуславя от 
морфогеографското изражение на долинната мрежа на реките Вит, Осъм и Янтра, 
заедно с добре открояващите се контури на Плевенските височини, както и 
междудолинните плоски вододели около Никопол, Свищов и Павликени. До голяма 
степен хълмистият релеф се подсилва от широкия обхват на асиметричната долина на 
р. Вит, от меандрите по долините на р. Янтра и р. Осъм, от морфогеографското 
ретуширане на 14-те базалтови могили около с. Драгомирово и от заравнените 
акумулативни повърхнини на Чернополската, Беленската и Вардимската крайдунавска 
равнина. 

Кратка климатична характеристика 

Района на ПП “Персина” се характеризира с умерено–континентален климат. 

Тук освен характера на релефа и неговата надморска височина за формирането 

на климата оказват влияние простирането на тази територия в пояса на 

умерените географски дължини, широката ù връзка с континента, 

въздействието на далечните и близките водни басейни и решаващата роля на 

въздушният пренос. Специфичните условия, които влият върху формирането на 

климата в тази част на дунавската равнина са отдалечеността от баричния 

център на северозападния въздушен пренос и климатообразуващото влияние на 

по-далечните земи на Предбалкана и Стара планина. От друга страна средната 

част на Дунавската равнина се намира по-близо до баричния център на 

североизтичният въздушен пренос, което обуславя по-ясно изразения 

континентален климат. По-осезателните континентални черти на климата тук се 

потвърждават от по-ниската средна януарска температура (-3,2 градуса), от 

високата средногодишна температурна амплитуда (25,9 градуса), нееднаквото 

средногодишно валежно количество, чести температурни инверсии и къс 

безмразов период. 

Характерно за крайдунавските низини е, че те са районите с най-топлото 
лято в умереноконтиненталната област Температурните суми през активния 
вегетационнен период (период със средни денонощни температури над 10 
градуса) достигат 4000 градуса. Средната продължителност на безмразовия 
период в крайдунавските низини е с 15-20 дни по-голяма, отколкото в 
останалите райони на дунавската равнина. 

 



Особености на местния климат 

Особеностите на климата се представят с характерни оценки на 

метеорологичните елементи като слънчева радиация и продължителност на 

слънчевото греене, температура на въздуха, влажност на въздуха, валежи, 

вятър, облачност и др. 

Слънчева радиация. 

Тя е най-важния елемент и същевременно фактор на климата. 

Постъпващата на горната граница на атмосферата слънчева радияция достига 

земната повърхност като пряка и разсеяна и заедно се изразяват като сумарна 

радиация. Годишните суми на сумарната слънчева радиация за този район са 

около 5000 – 6000 MJ/ кв.м. 

Температура на въздуха 

Най-общ показател за годишния режим на температурата се нейните средни 

месечни стойности. В района са регистрирани максимални температури 

достигащи 33-38 градуса, а минимали до 25-28 градуса под нулата. 

Средната годишна температура е 12,36 ºС. През януари, най-студеният 

зимен месец, средните температури са между - 1,5 и –3.0 ºС. През пролетта 

температурата на въздуха се формира в условия на бързо нараствена на 

радиационниа и топлинниа баланс и през април средните температури са 10 – 

12 ºС. През юли, най-топлият месец средните температури на въздуха са около 

23-24 ºС. През есента с честите студени нахлувания от северозапад и 

североизток средните температурни стойности намаляват и достигат 11 – 14 ºС. 

В тази част на Дунавската равнина се проявява една от най-големите за 

България средногодишни температурни амплитуди – 25,2 ºС.  

Вятър 

Вятърът е свързан с разликите в атмосферното налягане и се появява от 

определена посока и с определена скорост. В района на ПП “Персина” 

преобладаващи (по посока) са западните и източните ветрове. Приземният 

вятър може да се охарактеризира, като едно доста постоянно течение от запад-

северозапад. Тази посока на вятъра съответства на преобладаващия зонален 

процес на въздушните маси над Европа и от там – над Балканския полуостров.  

Източните ветрове имат по-малка скорост от западните (западните средно 

4-6м/сек, а източните 3-4 м/сек). При подходяща синоптична обстановка 

възможно е максималната скорост на вятъра да достигне 35 м/сек. Понякога 



духат и южни ветрове (фьон), които са топли, сухи, поривисти и понякога 

твърде силни. Не са редки случаите и със северни ветрове. Количеството на 

дните без вятър през годината съставляват 45%. По отделни сезони те се 

колебаят от 37% (пролет) до 51% (зима). 

Влажност на въздуха 

Атмосферното овлажнение най-общо може да се охарактеризира чрез 

относителната влажност. 

Средната абсолютна влажност на въздуха в района е 18,1 hPa. Средната 
годишна относителна влажност на въздуха е 73%.  

Облачност 

Облачността е един от главните климатични елементи и същевременно е 
климатичен фактор. За района на ПП “Персина” годишния максимум е през зимата 
(7-8/10), а годишния минимум през лятото (2,5 – 3,5/10). 

Средната годишна облачност на района е между 52-54% при среден брой 

ясни дни от 80 до 100 и мрачни дни 100-110. През годината броят на дните с 

мъгли е средно 39 и максимално 65 дни. 

През пролетния период при преминаване на студените фронтове в 

условията на циклонично-барично се развива купеста облачност, падат 

проливни краткотрайни валежи, придружени със силни гръмотевични бури, а 

понякога и градушки.  

Валежи 

Валежите са един от най-важните елементи на климата. 

Режимът на валежите в този район на Дунавската равнина има подчертано 

континентален характер. Общата годишна сума на валежите е между 413 и 848. 

Те са неравномерно разпределени, като максимумът е главно през юни или 

септември, а минимумът през януари - февруари. Зимните валежи са от сняг. 

Устойчива зимна покривка се образува всяка зима, обикновено през периода 15 

декември – 1 март. 

Характерно за сезонното разпределение на валежите е, че са по-значителни 

по количество през пролетта и лятото в сравнение със зимата. Характерно за 

района са твърде честите засушавания, чиято продължителност понякога 

надвишава 3-4 месеца. 



Геология и геоморфология 

В геоложко отношение ПП “Персина” попада в зoната на средната Дунавска 

равнина и по-специално в Свищовско-Беленската алувиална низина и 

територията му е ограничена от р.Дунав на север и от дунавските притоци р. 

Осъм на запад и р.Янтра на изток. Цялата Дунавска равнина е развита върху 

Мизийската надстроечна платформа. По отношение на височинното си 

положение парка заема низинният хипсометричен пояс. 

Средната Дунавска равнина се отличава със равнинно – хълмист характер и в 
тектонско отношение притежава типична плацидна структура. При проследяването на 
геоложкия строеж на Дунавската равнина прави впечатление “остаряването” на 
седиментните литоложки формации в посока от запад на изток. Именно между 
долинните мрежи на реките Осъм и Янтра, където е разположен ПП “Персина” под 
льосовия и льосовидния воал се откриват аптски баремски варовици и варовити 
пясъчници. На юг от самата р. Дунав и успоредно на нея се проследява льосовата и 
льосовидната покривка. Тя представлява ивица, която се колебае между 25 и 60 км. В 
непосредствена близост до реката се простира ивица широка 4-5 км. която 
представлява типичен льос с дебелина 60 м. и с преобладаване на едропрахова 
фракция. Голяма порестост (до 50%), ясно изразената вертикална цепителност и 
значителното съдържание на карбонати (15%) обуславят характера на льосовия релеф и 
изобщо съвременният хълмист релеф на Дунавската равнина. 

Характерен елемент в профила на льоса са погребаните почви, като техния брой 
закономерно нараства от по-младите към по-старите кватернерни речни тераси. 
Геоморфологията на льосовия релеф се отличава със специфичен строеж, който е 
отражение на морфологията на погребания подльосов строеж от една страна и 
релефните форми, образувани в хода на формиране на льосовата покривка след това 
от друга страна. Формите на релефа са обусловени от процесите на акумулиране на 
льосовия материал. Характерни за този релеф са два типа форми. Едните са 
сингенетичните релефни форми, към които се отнасят льосовите плата, гърбища и 
дюни. Другите са епигенетичните релефни форми, които включват льосовите блюдца, 
гредовете, фуниите и холвезите, льосовите стени и откоси, както и свлачищата и 
срутищата сред льоса. 

Льосовите гърбища са едни от най-представителните и характерни за 

льосовия релеф форми. Представляват линейни възвишения, изтеглени 

паралелно на дунавския склон. Характерни за района на Белене са льосовите 

дюни. Имат характер на възвишения, изградени от едрозърнест песъчлив льос и 

льосов прах. 

Льосовите блюдца са негативни форми със закръглени очертания. 

Получават се от действието на редица фактори – слягане на льоса, механична и 



химична суфозия и механично отнасяне на фини примеси от льосовия 

материал. 

Льосовите стени и откоси са твърде характерни за този релеф. 

Образуването им е обусловено от пориозността и сцеплението на льоса, от 

неговата способност да се руши и да запазва създадените при това отвесни 

стени. По същата причина се получават и свлачищата и срутищата. Те се 

образуват предимно по стръмните склонове на речните долини. В околностите 

на Свищов, Никопол и с. Орсоя те имат линейно–блоков характер, което 

придава стъпаловиден строеж на склоновете. 

Съвременният облик на релефа на парка е отражение на взаимодействието  

между плоско наслоените, нееднакво устойчиви пластове, колебателния 

характер на неотектонските движения и екзогенната склуптурна дейност на 

морфогенетичните процеси. Протеклото при тези обстоятелства полициклично 

развитие на на релефа е довело до развитието на две денудационни нива и 3-4 

речни тераси. Началото на това полициклично развитие е свързано с 

развитието на една сарматско–понтийска денудационно–абразионна и 

акумулативна повърхнина. Второто по височина и възраст морфостратиграфско 

ниво – левантийското, има също денудационно–абразионен и акумулативен 

характер. То се открива в цялата плацидна зона. Именно то заема и 

територията, на която се намира парка “Персина”. 

Едрите черти на релефа на Дунавската равнина се определят не само от 

различните по дебелина и устойчивост хоризонтални пластове, но и от 

конфигурацията на разломните структури , от селективната проява на 

денудацията, от амплитудата на позитивните земекорни движения и от 

дълбочината на ерозионното врязване. Добре изразените чупки в напречните 

профили на релефа са се получили от отвесните скални корнизи на 

устойчивите варовици от една страна и от полегатите склонове на лабилните 

мергелни пластове от друга. Освен това разломните структури са 

предначертали както селективното склуптурно въздействие на денудацията и 

оформянето на съвременната долинна мрежа, така и тясно свързаните с нея 

плоски вододелни ридове, ерозионни възвишения и циркумденудационни 

плата. 

По време на полицикличното развитие на релефа на средната дунавска 

равнина се е извършило и оформянето на долините на реките Осъм и Янтра с 

техните всечени меандри и привързаните към тях асиметрични долинни 

разширения, с наличието на полигенни тераси и изоставени речни легла – 

старици. Плоските вододелни гърбища при Никопол и Свищов, които се спускат 

стръмно към р. Дунав, илюстрират морфогенетичното отражение на геоложката 

основа и на свлачищните прояви. Тук плоските льосови гърбища се отличават с 



присъщите за тях овални паничища и с наличието на добре изразени откоси, 

обусловени от вертикалната цепителност на порестия неспоен льосов 

седиментен субстрат. По тези места заедно с видимо запазените следи на 

деформираните от свлачищата тераси на р.Дунав признаците на затихналите 

денудационни процеси се потвърждават от изразените в морфогеографско 

отношение псевдотераси. 

Според предоставената информация от отдел “Полезни изкопаеми” на 

Министерство на околната среда и водите на територията на защитената 

местност липсват находища на полезни изкопаеми. 

Съвременият облик на територията на парк “Персина” е плод на продължително и 
сложно развитие. Основният фактор в това развитие е морфотектонският т. е. 
движенията на земната кора. В геоложката история на района могат да се отделят 
следните етапи : 

Предпалеозойски – през този период най-голямо разпространение имат 

гнайсите, амфиболитите и шистите, които включват пластови тела от стари 

вулканични скали. Целият този мощен комплекс е произлязал от седиментни 

наслаги, отложени във водни басейни с големи размери, очертанията на които 

днес трудно могат да се възстановят. 

Алпийски етап – през този етап мизийската платформа равномерно потъва и се 
залива от плитки епиплатформени басейни, в които протича спокойна карбонатна 
седиментация. През ранните етапи на триас на разглежданата територия е 
представлявала обширна алувиална равнина. Отделни негативни форми на релефа са 
били заети от плитки безотточни басейни. В началото на юра в Добруджанската ниска 
равнина се натрупват груби алувиални и алувиално – пролувиални наноси, а в 
последствие – плиткоморски наслаги. Горнокредната история на релефа се отличава с 
по-бурни процеси довели до образуването на мизийската платформа. 

Неотектонски етап – през този период от запад на изток в Дунавската 

равнина трансгрегират водите на Виенското море и достигат приблизително до 

долината на р. Вит. По-късно Сарматско море обхваща по-голямата част от 

Дунавската равнина. В обсега на този обширен басейн се отлагат предимно 

варовици, глини и глинести пясъци. По-късно Сарматско море е разкъсано от 

локални епирогенни издигания. Те обособяват няколко плиоценски басейна. 

През време на младия плейстоцен, при създалата се подходяща барична 

ситуация за продължителните североизточни ветрове в рамките на Дунавската 

равнина, върху нейният хълмист дольосов релеф се извършва льосонавяването. 

Като цяло Дунавската равнина се отличава с наличието на дълбок, силно 

нагънат и значително дислоциран палеозойски фундамент, който вероятно в 

течение на младия палеозой е представлявал силно разчленена планинска 

земя. В края на палеозоя след продължително въздействие на денудацията 

върху нея тя е била превърната в просторна, слабохълмиста пенепленизирана 



повърхнина. По-късно в течение на мезозоя и терциера земите на Дунавската 

равнина не са били подлагани на нагъвателни движения. В резултата на това 

при нейните бавни потъвания са се отложили почти хоризонтални пластове на 

дебелослойна терциерна надстройка. Нейното пълно осушаване на в началото 

на плеистоцена от разрушителната, транспортна и акумулативна дейност на 

тогавашните пълноводни реки. Заедно с причиненото от тях разчленение на 

релефа те са отложили и т. нар. покривни речни чакъли. По-късно през младия 

плейстоцен, в резултат на проявената еолична дейност хълмистият релеф на 

равнината, е бил фосилизиран под неспоена льосова седиментна покривка. 

Това воалиране на стария дольосов релеф е причинило запълване на много от 

негативните му форми, придавайки му сравнително заоблен характер. 

Територията на парка попада в средната част на Дунавската равнина между 

двете и характерни морфоструктури – Ломска десперсия и Севернобългарска 

подутина и това определя смесения характер на ралефа. Долавят се черти на 

линейно изтеглени плоски котове – моноклинали, уединени платовидни 

възвишения. В района на парка се отчленява и ивицата от 14 базалтови могили 

по линията Свищов – Павликени. 

Дунавската епиплатформена равнина, останала пасивна по отношение на 

общата тенденция на издигане на съседните морфоструктурни области през 

неоген – кватернера, запазва относително малка надморска височина (178 м), 

от което произтича и ниската степен на разчлененост на релефа. 

Хоризонталното разчленение на релефа е средно 0,5 км на 1 кв. км, а 

вертикалното е 25 м на 1 кв. км със средни наклони 1-7 градуса. 

Характерните за този район скални корнизи на горно– и долнокредните 

варовици заедно с льосовия воал образуват общи бразди със значителна 

амплитуда. Водопропускливостта на тази геоложка основа обуславя дълбоко 

пониране на валежните води, което се потвърждава от профилираните по 

варовиковите корнизи каверни и наличните под тях карстови извори. 

Активните свлачищни прояви в този район се потвърждават от осезаеми 

морфогенетични признаци, представляващи раздрани зачимени повърхнини, 

добре изразени ванообразни понижения и отложени от гравитационните 

процеси делувиални маси. Целия този морфоложки комплекс е отражение на 

значителни суфизионни възможностт на подпочвените води и ускорената 

проява на гравитационно свличане , водещо в дадено моменти до внезапно, 

катастрофално срутване. 

Около територията на парка са локализирани 30 свлачища. От тях 21 са на 

територията на Свищов и прилежащите му земи, 3 от тях се намират в района 

на с. Вардим и 6 при с. Ореш. По своя характер те са активни и консолидирани. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.
 

Управление на Дунавски влажни зони 

Проф. д-р Кирил Стойнев 
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Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие със 

структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за 
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 

13/15.02.2000 г. 
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В района на Природен парк “Персина” (ППП) се срещат следните 
почви: 

1. Алувиални и алувиално-ливадни, 
карбонатни и наситени, песъкливи и песъкливо-
глинести (по почвено-картографски различия според 

картата на България от 1968 год.) 

Неразвити (ненаситени) алувиални и 
наситени алувиално-ливадни почви (по 

почвено-генетични различия според националната 

класификация на почвите от 1992 год.) 

Dystric-skeletic + Eutric- skeletic Fluvisols 
(Fldy-sk + Fleu-sk), sandy and loamy (по почвено-

таксономични различия според WRBSR от 2002 год.) 

Тези почви са разположени в долините на река Дунав, развиват се при 

близко ниво на подпочвените води – най-често от 1 до 2-2,5 м. През 

пролетта нивото на водите се повишава значително, като почвите на 

заливната тераса се преовлажняват почти ежегодно. На надзаливната 

тераса, където почвообразуването протича при по-ксерични условия, се 

наблюдават сухи пасища и формиране на почви с по-добре изразени 

хоризонти. 

• Профилът им е представен от хумусен хоризонт с мощност от 10 до 40см, под 

който следват незасегнати от почвообразуването алувиални наноси. На места 

хумусният хоризонт е покрит с нови наноси с неголяма мощност, върху който се 

обарзува отново хумусен хоризонт, така че в профила им се редуват няколко 

хумусни слоя. 

• В зависимост от степента на хумусираност цветът на почвата варира от 

сивожълт до тъмносив.  

• При целинните земи хумусният хоризонт  има обикновено зърнесто-

троховидна структура, която при леките разновидности е неустойчива. На 

известна дълбочина по профила се явяват ръждивосиви петна от оглеяване. 

Механичниният състав зависи напълно от съствава на речните наноси, върху които 

са формирани. Тези почви се отличават с еднообразен механичен състав и 

нееднородност както по отношение на хоризонталното им разпространение, така и 

по дълбочината на прфила. Преобладават по-леките разновидности – леко и 

средно песачливоглинести. По-тежките са разпространени в долните течения на 

реките и в крайтерасните части на лаките. 



 5

• Алувиално-ливадните почви са рохкави, проветриви и топли (с изключение 
на тези с много високо ниво на подпочвените води. 

• Поради разнообразния механичен състав влагоемността и 

водопроницаемостта им варират в твърде широки граници. Преобладават тези със 

средна водозадържаща способност и висока водопроницаемост. Слоистото им 

сложение обуславя прекъсването на почвените капиляри, с което намалява 

непродуктивното повърхностно изпарение на влагата, а при по-високи подпочвени 

води растенията използват и капилярната влага, т.е. водният им режим е много 

добър. Обработват се лесно и не обарзуват кора. 

• Хумусното съдържание в повърхностния хоризонт варира  от 1 до 5 % в 

целините и от 1 до 2% в обработваемите земи. По дълбочината на профила то или 

намалява постепенно, или се редуват слоеве с по-високо или по-ниско хумусно 

съдържание. 

• Количеството на общия азот варира от 0.040 до 0.300%. условията за 

мобилизиране на органичния азот са добри. Запасът на фосфор е подложен на 

силно извличане от растенията и някои от тях показват фосфорен недостиг. 

Почвите развити върху гранитен алувий са слабо обезпечени с калий. Алувиално-

ливадните почви, формирани върху сиалитни скали и разпространени в речни 

долини, водосборните басейни, са безкарбонатни, а тези върху варовити скали, са 

най-често карбонатни. 

• Реакцията на безкарбонатните е слабо кисела, до неутрална, а на 
карбонатните е алкална. 

• По-голямата част от тези почви се отличавт с високо плодородие. Върху тях 
се съсредоточават площите със зеленчукови култури. Подходящи са и за 

отглеждане на фуражни, технически и овощни култури. 

2. Ливадни черноземи, средно до тежко 
песъкливо-глинести (по почвено-картографски 

различия според картата на България от 1968 год.) 

Глеевидни черноземи (по почвено-генетични 

различия според националната класификация на 

почвите от 1992 год.) 

Gleyic Chernozems (CHgl), moderately to 
heavy loamy  (по почвено-таксономични различия 

според WRBSR от 2002 год.) 

Ливадни черноземи – заемат първата надзаливна тераса с дълбочина на 

подпочвените води над 2 м (до 4-5 м). По-широко разпространение тези 

почви имат в землищата Белене, Гиген, Бабово и др. 
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• Имат добре развит хумусен хоризонт с мощност 60-70 см при обща 

дълбочина на профила от 90 до 100 см. Хумусният хоризонт е тъмносив и с 

троховидна или зърнесто-троховидна структура. Орницата е разсветлена, а 

структурата й разпрашена. Преходният хоризонт е сивокафяв с троховидно 

зърнеста до бучковидна структура. С-хоризонтът е сивожълт или кафявожълт, 

рохкав и оглеен. Преходът между отделните хоризонти е постепенен. Почвеният 

профил съдържа карбонатни новообразувания във вид на мицели, които се явяват 

на различна дълбочина. 

• В големите речни долини преобладават средно и тежко песъчливо-глинести 

разновидности (35-50% физична глина), а в малките речни долини на равнинните 

райони и в долното течение на реките – тежко песъчливо-глинести и глинести (50-

70% физична глина).  

• По посока от по-леките към по-тежките разновидности се увеличава 

влагоемността, а намалява водопропускливостта.  

• Ливадните черноземи съдържат значително количество хумус (2.5 до 4% 

при обработваемите площи, а при целините – 3,5 до 5.5%). Това количество 

намалява постепенно в дълбочина. 

• Високо е и съдържанието на общ азот – от 0,11 до 0,28% при 

обработваемите площи и от 0,25 до 0,32% при целините. Условията за 

мобилизиране на органичния азот са добри. Големи са запасите и на общ фосфор, 

но недостатъчно усвоим. С калий са добре обезпечени. При ливадните черноземи 

съдържанието на карбонати и дълбочината, на която се явяват, са различни. 

• Реакцията им е слабо алкална или неутрална (рН 6,5-8,6) 

• Тези почви са известни с високото си плодородие и са пригодни за 

отглеждане на всички зърнени, технически, фуражни и зеленчукови култури. 

3. Ливадно-блатни, леко глинести (по почвено-
картографски различия според картата на България от 

1968 год.) 

Наситени блатни почви по почвено-генетични 

различия според националната класификация на 

почвите от 1992 год) 

Eutric Gleysols (Gleu), slightly clyey  (по почвено-

таксономични различия според WRBSR от 2002 год.) 

Ливадно-блатни – разпространени са в крайдунавските низини – Гулянци, 

Белене, Свищов, Сливо поле, Бабово. Наблюдават се в периферните части на 

блатата, в които през по-голямата част от година водата е на повърхността. Те 

имат ограничено разпространение. Те се формират под влиянието на типична 
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хидроморфна растителност и високо ниво на подпочвените води – 50-100 см, а във 

валежните периоди до самата повърхност. Развитието им е свързано с 

преовлажняване и натрупване на органично вещество от ливадната и блатна 

растителност. 

• Количеството на хумуса варира в широки граници – от 3-4% до 5-6%, а в 

отделни случаи до10%.  

• Профилът им се състои от хумусен и два глееви хоризонта, като вторият 

обикновено е преовлажнен и наситен с вода. 

• Без провеждане на отводнителни мероприятия ливадно-блатните почви са 

непригодни за земеделие. 

4. Карбонатни черноземи, песъкливо-глинести 

(по почвено-картографски различия според картата на 

България от 1968 год.) 

Кестеняви (карбонатни) черноземи (по почвено-
генетични различия според националната класификация 

на почвите от 1992 год.) 

Calcic Chernozems (CHcc), loamy (по почвено-

таксономични различия според WRBSR от 2002 год) 

Те са разпространени в най-севрната част на Дунавската равнина във вид на 

дълга вретеновидна ивица, простираща се от с. Байкал до Русе успоредно на р. 

Дунав. Образувани са под влияние на степна растителност. Почвообразуващите 

материали са най-често льос и льосоподобните седименти, а по-рядко 

изветрителните продукти на твърдите карбонатни скали. 

• В зависимост от мощността на хумусния хоризонт тези почви се разделят на 

слабо мощни, средно мощни и мощни. Най-широко рзпространение имат средно 

мощните  карбонатни черноземи, образувани върху льос, като по дълбочината на 

целия профил се наблюдават ходове на насекоми и ровещи животни. Те се 

характеризират с морфологично недиференциран почвен профил. Хумусният А 

хоризонт е мощен 40-60 см, а преходният В хоризонт е 20-30 см. 

• При тях се наблюдават своеобразни образувания, наречени карбонатни 

мицели (псевдомицели), които се отлагат на дълбочина от 20 до 150 см, като най-

интензивно се натрупват между 50 и 100 см. В профила им се наблюдават 

изменения в силикатния състав. Карбонатните черноземи, образувани върху льос, 

са средно песъчливо-глинести по механичен състав. Съдържат невисоко 

количество ил (от 18 до 25%) и глина (от 25 до 40%). От механичните елементи 

преобладават тези на едрия прах (частици от 0,05 до 0,01% мм). Тяхното 

количество варира от 35 до 45%. Различията, образувани върху льосовидни 

песъчливо-глинести материали имат тежко песъчливо-глинест механичен състав. 
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Тези почви се характеризират с това, че по протежение на целия профил 

механичният състав е твърде еднороден. 

• Относителното тегло е от 2.65 до 2.73, а обемното тегло – от 1.10 до 1.30. Те 

имат рохкав строеж, добра структура и общата им порьозност е висока (над 50%). 

• За карбонатните черноземи, развити върху льос, пределната полска 
влагоемност е около 22-25%, а при по-тежките разновидности тези стойности са 

малко по-високи. Отличават се с добра аерация и водопропускливост. 

• Съдържанието на хумус не е много високо, особено за старо разораните 
площи. Количеството на орния хоризонт варира от 2.0 до 2.5%, като постепенно 

намалява в дълбочина. 

• Количеството на карбонатите в повърхностния слой е от 1 до 5%, като в 

дълбочина постепенно се увеличава и може да достигне до 25-27% в по-

дълбоките слоеве 150-200 см. 

• Реакцията е слабо алкална до алкална. За повърхностните хоризонти рН се 

движи около 8.0, а за по-дълбоките е по-висока (8.2-8.5). 

• Поддават се добре на обработка и агротехника, но са разпрашени вследствие 

на дългогодишното им земеползване. 

5. Ерозирани карбонатни и типични черноземи (по почвено-

картографски различия според картата на България от 1968 год.) 

Карбонатни регосоли (по почвено-генетични различия според националната 

класификация на почвите от 1992 год.) 

Calcaric – aric Regosols (Rgca-ai) (по почвено-таксономични различия 

според WRBSR от 2002 год.) 

• Част от карбонатните и типични черноземи, предимно разположените на 
наклонени терени са засегнати от ерозионни процеси и се отнасят към почвеното 

различие ерозирани карбонатни и типични черноземи. Те се характеризират като 

регосоли, които се отбелязват като самостоятелна почвена единица.  

• Регосолите са дефинирани като примитивни почви със слабо развит 
почвообразувателен процес и строеж на профила от типа А-С. Те имат един 

светъл (охрик) хоризонт, който не е едрочастичен и няма флувични свойства. 

• По механичен състав варират в широки граници от песъчливи до глинести.  

• Макар и подложени на деградация, те имат сравнително благоприятни 

физични и въздушни свойства. 

• Основният им недостатък е, че са с маломощен профил, беден на хранителни 

елементи и органично вещество.  
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• При прилагане на земеделски технологии и системи са подходящи за 
отглеждане на лозя, зърнено-житни, някои окопни култури и по-малко овощни 

видове.  

6. Излужени черноземи, тежко песъкливо-
глинести (по почвено-картографски различия според 
картата на България от 1968 год.) 

Обикновени черноземи по почвено-генетични 

различия според националната класификация на 

почвите от 1992 год.) 

Haplic Chernozems (CHha), heavy loamy (по 

почвено-таксономични различия според WRBSR от 2002 

год.) 

Излужените черноземи заемат южните и по-високите части на 

Дунавската равнина. Тези почви са били образувани при типични горско-

степни условия с преходно контонентален климат, но също така са и добре 

влагозапасени. 

• Характеризират се с  хумусен хоризонт с мощност 50-80 cm. Той има сиво- 

или кафявочерен цвят, относително рохкав строеж и зърнесто троховидна 

структура. Преходният хоризонт е слабо уплътнен до слабо плътен и е с едро 

троховидна до буцеста структура. Общата мощност на профила (А+В) варира в 

границите 80-120 см. Тези почви се очертават като по-мощни от карбонатните и 

типичните черноземи. В силикатната част не се наблюдават промени. 

• По механичен състав са средно или тежко песъкливо-глинести. 

Съдържанието на ил варира в границите между 20 и 40%, а на глината между 30 и 

60%. Преобладаваши механични елементи са тези на едрия прах. Не се забелязва 

диференциране на профила по механичен състав и придвижване на ил от горните 

хоризонти към по-долните.  

• Те са по-тежки по механичен състав и поради това набъбват при 
навлажняване и имат ниска вертикална водопропускливост, което обуславя 

понякога повърхностното преовлажнение в дисперсионните форми на релефа. 

• Относителното тегло варира в тесни граници от 2.63 до 2.75, а обемното 

тегло не е много високо – от 1.30 до 1.55. Те имат по-ниска обща порьозност и по-

голямо относително съпротивление при обработка в сравнение с карбонатните и 

типичните черноземи.  

• Поради по-тежкия механичен състав те имат по-висока водозадържаща 
способност и по-продуктивно използват запасите на почвена влага – имат добри 

водно-физични свойства. 
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• Хумусното съдържание в повърхностния хоризонт е 3-4%, като количеството 

му постепенно намалява по дълбочина на профила. 

• Съдържанието на общ азот в повърхностните хоризонти е 0.13-0.18%. 

Общите запаси на фосфор са по-ниски, но поради слабо киселата им реакция 

фосфорните съединения в почвата имат относително голяма подвижност и са 

достъпни за растенията. Добре запасени са с усвоим калий. 

• Реакцията в безкарбонатните хоризонти е слабо кисела до неутрална, а в 
карбонатните – слабо алкална до алкална. 

В прилежащите територии на природния парк “Персина” се наблюдават още 

два типа почви: 

7. Слабо излужени черноземи, песъкливо-глинести (по почвено-
картографски различия според картата на България от 1968 год.) 

Обикновени черноземи (по почвено-генетични различия според 

националната класификация на почвите от 1992 год.) 

Haplic Chernozems (CHha), loamy (по почвено-таксономични различия 

според WRBSR от 2002 год.) 

Тези почви се срещат в близост до землищата на с. Ореш и гр. Свищов. 

8. Ливадни черноземи, (с петна засолени почви) средно до тежко 
песъкливо-глинести (по почвено-картографски различия според картата на 
България от 1968 год.) 

Глеевидни черноземи (по почвено-генетични различия според 

националната класификация на почвите от 1992 год.) 

Gleyic Chernozems (CHgl), moderately to heavy loamy  (по почвено-

таксономични различия според WRBSR от 2002 год.) 

Тези почви се срещат в и около землището на с. Ореш 

 

Общите продуктивни възможности на земите в Агроекологичен комплекс 
1, където спадат и тези на природния парк “Персина” и прилежащите 
теритотии, се характеризират със среден агрономически бал 69, което ги 
причислява към бонитетната група на “добрите земи”:  

• най-подходящи са за лозя с 94 бала (”много добри земи”);  

• по-слабо пригодни са за пшеница, ябълки, захарно цвекло, царевица, 
люцерна и слънчоглед с бонитетен бал от 77 до 61 (“добри земи”); 

• по-малко годни са за пасища и ливади, соя и ориенталски тютюн – с 
бонитетен бал 57 до 46 (“средни земи”); 

• условията за картофи са неблагоприятни - бал 17 (“непригодни земи”) 



 11

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМИРАНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

                                      Доц. Д-р Румяна Стоилова 

 

 

 

 

 

 
 
 Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработван

на План за управление на Защитена местност “Калимок – Бръшлен”,  2005 

 
                       Управление на Дунавски влажни зони 
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Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие 
със структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за 
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, 
бр. 13/15.02.2000 г. 
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1.16.1 Население и демографска характеристика и 1.17.1. Настоящо 
ползване на прилежащите територии. Основни показатели (2001)1 

Община Свищов (Област Велико Търново) 

Населени места 16

Кметства-брой 11

Дял обработваема земя -% 72.4

Население - брой 47415

Очаквана продължителност на живота 72.2

Население с образование над средното -% 11.7

Икономически активно население -брой 20253

Коефициент на заетост - % 27.9

  Дял на заетите в селското стопанство -% 13.0

  Дял на заетите в индустрията -% 46.8

  Дял на заетите в услугите - % 40.3

Коефициент на безработица -% 14.0

Учащи - брой 5214

Общински бюджет - хил.лв. 7619

Дял на собствените приходи -% 26.1

По брой на заетите, водещи за общината са: АД "Свилоза 
(Преработвателна промишленост), Стопанска академия "Димитър А.Ценов" 
(Образование) и ЕООД "Завод за стоманобетонови конструкции и изделия" 
(Преработвателна промишленост). 

Община Белене (Област Плевен) 

Населени места 6

Кметства-брой 3

Дял обработваема земя -% 60.3

Население - брой 12434

Очаквана продължителност на живота 71.2

Население с образование над средното -% 7.5

Икономически активно население -брой 6054

Коефициент на заетост - % 26.2

  Дял на заетите в селското стопанство -% 16.4

  Дял на заетите в индустрията -% 57.4

  Дял на заетите в услугите - % 26.2

Коефициент на безработица -% 13.1

                                                 
1 Годишник на общините в България 2002 
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Учащи - брой 1406

Общински бюджет - хил.лв. 2586

Дял на собствените приходи -% 17.4

На фона на останалите общини в областта (Плевен) общината е с най-
благоприятната възрастова структура. По брой на заетите, водещи за 
общината са: АД "Белко" (Преработвателна промишленост), ООД "Бел Мод" 
(Преработвателна промишленост) и ЕАД "НЕК, клон АЕЦ-Белене" 
(Строителство). 

Община Гулянци (област Плевен) 

Населени места 12

Кметства-брой 9

Дял обработваема земя -% 72.7

Население - брой 16482

Очаквана продължителност на живота 71.4

Население с образование над средното -% 4.4

Икономически активно население -брой 6446

Коефициент на заетост - % 6.7

  Дял на заетите в селското стопанство -% 25.6

  Дял на заетите в индустрията -% 11.7

  Дял на заетите в услугите - % 62.8

Коефициент на безработица -% 33.9

Учащи - брой 1243

Общински бюджет - хил.лв. 3307

Дял на собствените приходи -% 7.2

Общината е с влошена възрастова структура (80.8% коефициент на 
възрастова зависимост). Общината е с много малък дял на градското 
население (23.2%) спрямо останалите общини в областта (Плевен). 
Гулянци е с много малък дял на населението с образование над средното - 
4.4%. Най-големите фирми в общината са:Частна производствено трудово 
кредитна кооперация "Единство-КООП" (Селско, ловно и горско стопанство) 
и Потребителна кооперация "Обединение" (Търговия и ремонт). 

Община Левски (област Плевен) 

Населени места 13

Кметства-брой 12

Дял обработваема земя -% 76.3

Население - брой 25733

Очаквана продължителност на живота 71.3
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Население с образование над средното -% 8.0

Икономически активно население -брой 11336

Коефициент на заетост - % 19.1

  Дял на заетите в селското стопанство -% 22.5

  Дял на заетите в индустрията -% 36.6

  Дял на заетите в услугите - % 40.9

Коефициент на безработица -% 24.1
Учащи - брой 2766
Общински бюджет - хил.лв. 4414
Дял на собствените приходи -% 15.7

Най-голямата река, която протича през общината е Осъм. Територията 
на общината е относително гъсто заселена - 62,1 души/кв.км. В сравнение с 
останалите общини в областта, Левски е с голям дял на населението с 
образование над средното - 8%. 

Община Никопол (област Плевен) 

Населени места 14

Кметства-брой 8

Дял обработваема земя -% 62.4

Население - брой 13400

Очаквана продължителност на живота 69.5

Население с образование над средното -% 5.1

Икономически активно население -брой 5561

Коефициент на заетост - % 21.9

  Дял на заетите в селското стопанство -% 26.7

Дял на заетите в индустрията -% 46.8

Дял на заетите в услугите - % 26.4

Коефициент на безработица -% 33.3

Учащи - брой 1218

Общински бюджет - хил.лв. 3128

Дял на собствените приходи -% 8.7

Плодородните почви в общината благоприятстват развитието на 
земеделието. Общината е с малък дял на градското население (33.3%) 
спрямо останалите общини в областта. Територията е най-слабо заселена 
спрямо другите общини в област Плевен. Гъстотата е 32,2 души кв./км. 
Очакваната продължителност на живота е ниска -69,5 години. Сравнена с 
останалите общини в областта Никопол е с относително малък дял на 
населението с образование над средното -5,1%. По брой на заетите, трите 
най-големи фирми в общината са: АД "ЕЛИА"  
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(Преработвателна промишленост), АД "Майр-Мелнхоф-Никопол" 
(Преработвателна промишленост), и АД"Батерия" (Преработвателна 
промишленост). 

Община Плевен 

Населени места 25

Кметства-брой 24

Дял обработваема земя -% 65.9

Население - брой 148325

Очаквана продължителност на живота 71.7

Население с образование над средното -% 19.0

Икономически активно население -брой 74252

Коефициент на заетост - % 37.8

Дял на заетите в селското стопанство -% 3.4

Дял на заетите в индустрията -% 42.2

Дял на заетите в услугите - % 54.3

Коефициент на безработица -% 12.7

Учащи - брой 22774

Общински бюджет - хил.лв. 27687

Дял на собствените приходи -% 25.6

Общината е с много голям дял на градското население -85,1%. 
Гъстотата на населението е 183,2 души на кв.км. По този показател е на 
едно от първите в страната. По брой на заетите, най-голямата фирма в 
общината е АД"Мизия-96" (Преработвателна промишленост). 

Подреждането на общините според Общинския индекс, изчисляван 
от Програмата за развитие на ООН за 2003г.: 

Община Пореден номер 
Плевен 13

Белене 50

Свищов 56

Ценово 164

Левски 166

Гулянци 171

Сливо поле 174

Тутракан  202

Никопол 210

Етническият състав допринася за подредбата. Първото разграничение е 
между типично български и преобладаващо турски общини (с.Цар Самуил в 
община Тутракан е село с преобладаващо турско население). 
Разграничението не се отнася до социално икономически различия между 
общините, а по-скоро до демографски и образователни характеристики - 
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висока раждаемост, висока брачност, висок естествен прираст и ниско ниво 
на образованост са характеристики на типичните "турски" общини. Друго 
съществено разграничение по етнос се отнася до ромските общности. 
Ромският фактор не води до стриктна етническа типология на общините - 
защото ромското население е по-неравномерно разпределено в сравнение с 
етническите турци. Ромският етнос се свързва с по-високи нива на 
безработица. Общините с висок дял на ромско население имат по-висок дял 
на обща, продължителна и младежка безработица. Тези общини имат и по-
голям дял на младо население. Съществува ромски тип на безработица и 
типичен характер на турски общини със специфичен образователен  и 
демографски профил2. 

1.16.9.Информираност на обществеността за обекта и отношение 
към него 

1.16.9.1. Отношение на местното население към “Проект за 
възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването 
GEF TF 024837  

В съответствие с доклада на Звеното за координация на проекта на ГЕФ/  
Световната банка през последните две години са проведени серия от срещи 
с всички общини в двете области. Изчерпателен лист на това какво, къде и 
кога е проведено не е представен с изключение на протоколи от 
обществените обсъждания през януари 2002г.3 В доклада се казва, че в 
началото проектът се сблъсква със сериозни резерви, но тези нагласи са се 
променили след проучвателните пътувания, експедициите до делтата на 
Дунав и Кощещи,  област с органично земеделие в Румъния и по този начин 
целевата група е станала по-подкрепяща и приятелски настроена към 
проекта.4 

Според фокус групите, проведени през 2004г. от Клуб “Икономика” 
нивото на включване на заинтересованите страни, с изключение на 
общинската администрацията е недостатъчно. 

Независимо от двете обществени обсъждания, проведени в областта 
през януари 2002г. /болшинството от участниците са от администрацията/ 
няма изводи за това как на практика се осъществява включването на 
заинтересованите страни. Поради това не е възможна оценка на качеството 
и разултатите от тези срещи. 

Съгласно чл. 7, ал 1 от Министерското постановление за структурата, 
функциите и дейността на парковата дирекция в Персина е номиниран 
                                                 
2 National Human Development Report 2003, Rural regions Overcoming Development Disparities,p.86. 
3Доклад от 2002, споменат в 2.1 от този доклад 
 
4Мариета Стоименова, Брифинг от 27.01.2004 
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Консултативен съвет. Теренното проучване на консултантите на ФАР през 
месец януари показа, че почти никой в региона не знае за ролята на този 
законово регламентиран орган. 

Проектът на ГЕФ/  Световната банка формулира ясна концепция за 
институционалното развитие на включване на заинтересованите страни5: В 
него се казва: “Най-важното е участието на консултативните съвети.” Този 
подход поставя условието в концепцията за управление изграждането на 
местни консултативни съвети /КС/  в двете защитени територии, които да: 

- Дискутират спорни въпроси и формулират предложения за бъдещето 
на парка и неговото развитие; 

- Да координира и гарантира съотвествието на плановете за управление 
с плановете за регионално икономическо развитие; 

- Да гарантира представителство на интересите на местните общности в 
процеса, както на планирането, така и на прилагането на режимите за 
управление на защитените територии; 

- Да обсъжда годишните планове и отчети за дейността на парковите 
администрации при прилагането на режимите за защитените територии; и 

- Да подпомага търсенето на източници на финансиране на 
природозащитни дейности, съвместими с режима на управление. 

Осведоменост на обществеността 

Редица дейности за повишаване на осведомеността6 са проведени от 
Проекта за възстановяване на влажните зони и Парковата администрация, 
съвместно с местни заинтересовани страни. В съответствие с наличните 
доклади дейностите по включването са насочени към три предметни 
области: 

Първо, повишаване на осъзнатостта за цялостните черти на 
биоразнообразието в двете защитени територии.  

Второ, повишаване на осъзнатостта за икономически дейности, 
свързани с природата като екотуризъм, устойчиво земеделие и риболов. 

Трето, информиране за технически аспекти при възстановяване на 
влажните зони в две отдалечени една от друга територии; акцент върху 
представяне на предлаганите водно-инженерни решения. 

Последното направление има ясно изразен дългосрочен ефект върху 
всички усилия, насочени към повишаване на обществената осъзнатост до 

                                                 
5ГЕФ/ Световна банка, Документ за оценка на проекта 
6Прецизен преглед на извършеното не е на разположение. Обобщенията са 
базирани на доклад на Клуб “Икономика 2000” и собствено изследване по време на 
предварителната фаза.  
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този момент. Трябва да отбележим превесът в проекта ГЕФ на 
информирането пред повишаването на осъзнатостта като цяло. 
Осъзнатостта на местното население предполага освен повишаване на 
информираността и обучение за формиране на проактивни нагласи сред 
местните хора. Тези нагласи следва да се насочат както към опазване на 
биоразнообразието, така и към търсене на постоянна комуникация с 
местната администрация и с Парковата дирекция. 

Повечето информационни дейности са концентрирани върху 
«администрация и общини». Но другите целеви групи не са запознати с 
проекта за възстановяване, въпреки че като цяло има добра репутация. 
Изглежда, че неразбиране в процеса на комуникация е довело до по-скоро 
тясна концепция за модерното възстановяване на влажни зони. Това е 
излъчило послание, което може да се резюмира като: възстановяването на 
влажните зони и тяхното управление е продължение на конвенционалното 
технологично насочено управление на влажните зони с нови средства и 
пари. 

Това “послание” след това формира голяма част от доклада за 
мониторинг и оценка, изготвен от клуб “Икономика 2000”, според който 
почти една трета от хората от защитените територии, включени в 
изследването /30.8%/ очакват увеличение на селищата и други /32.5%/ 
очакват създаване на работни места при прилагането на проекта, както и 
за поддържането и охраняването на влажните зони след това. Хората си 
представят, че проектът за възстановяване на влажните зони ще върне 
буквално ситуацията от преди 30 години с добре поддържани диги,  
работещи отводнителни канали и дренажни системи и прилежащата им 
инфраструктура. 

Друго наблюдение е, че толкова далече насочено възстановяване може 
да бъде комуникирано без да предизвика големи конфликти. Само 2.8% от 
населението очаква негативни резултати според изследването за 
осведомеността /Клуб “Икономика 2000”, 2004/. 

В доклада за мониториг и оценка, изготвен от Клуб “Икономика 2000” по 
поръчка на ГЕФ/Световната банка се съдържа твърдението, че успехът на 
общественото участие се гарантира от избягването на конфликти. Това 
може да е успех, но може да е индикатор за това, че са били спестени 
“болезнени” послания. В действителност международният опит показва, че 
всяка голяма промяна, която се прилага в конкретна територия обикновено 
води до конфликти. Подобни конфликти като правило не могат да бъдат 
избегнати, но те могат да бъдат управлявани и моделирани. 

Докладът за мониторинг и оценка освен това указва как да се оценява 
успешното информиране и участие. Параметрите в това отношение, 
съдържащи се в доклада са добра основа за начало. Но те трябва да бъдат 
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преразгледани и разширени в съответствие с изискванията на новата 
концепция за информиране на обществеността /Комуникационна стратегия/  
и поставените цели, целеви групи и прилагането на цялостна визия за 
защитените територии, както и за тяхното взаимодействие с Програмата за 
Зелен коридор по долен Дунав. 

Изводи: 

- Като цяло отношението на хората е положително към 
биоразнообразието и проекта. 

- Хората очакват и приветстват развитието на екотуризма и това 
отношение се е променило от 2001 насам, когато не е имало никакъв 
интерес към този сектор. 

- Представителите на местната, регионална и национална администрации 
са сравнително добре запознати с проекта на ГЕФ/Световна банка. 

- Широко споделено опасение на хората е: Страхуваме се, че 
възстановяването на влажните зони може да увеличи популацията на 
комари.  

- Широко разпространена представа е, че влажните зони ще изглеждат 
като тези, които те познават отпреди 30г. 

- Не съществува информация за процеса на създаване на Национална 
екологична мрежа като част от Мрежата Натура 2000.  

Посланието на модерната екологична визия за възстановяването на 
влажните зони /каквато е да се върнат значими части от териториите на р. 
Дунав/ не е била разпространена в достатъчна степен. На това 
обстоятелство трябва да бъде обърнато внимание на възможно най-ранният 
етап от дейностите по осведомяване.  

1.16.9.2. Отношение на местното население към новосъздадения 
Природен парк и неговата дирекция 

Отношението към природен парк Персина следва да се проследява 
диференцирано по целеви групи и заинтересовани страни. Паркът и 
защитената територия (Персина и Калимок/Бръшлен) се приемат като 
уникална възможност за развитие на региона, както и поради 
възможностите за развитие на еко-туризъм и био-земеделие. 

Най-големият рисков фактор за развитието на проекта за влажните зони 
е изграждането на АЕЦ. Строежът на атомната електроцентрала би 
допринесла за създаването на работни места в региона, но същевременно 
има опасения, че местните хора няма да могат да продават 
селскостопанската си продукция, а еко-земеделието и еко-туризмът ще са 
невъзможни. Заинтересовани групи от строежа на Централата са 
общинската администрация и фирмите от строителния бранш. Потенциални 
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партньори на Плана за управление на Парк Персина /Защитената територия 
Калимок-Бръшлен са арендаторите и собствениците на земя.  

Местните хора очакват алтернативи на АЕЦ и на заетостта, 
предоставяна за обслужване на затвора на о. Персина, които са насочени 
към еко-земеделие, еко-туризъм и запазване на биоразнообразието. Такава 
алтернатива предлага проект на Каритас/ Швейцария в Белене, насочен 
към екологично земеделие. Проект на Каритас/Германия работи с 
медицински сестри, които осъществяват социален патронаж. Включването в 
проекта на представители на медицинските професии представлява 
възможност за разширяване на целевите групи, с които екипът, 
разработващ Плана за управление си сътрудничи.  

Собствениците на земите, които са частни и са в близост до Парка са 
значима за проекта целева група. Те следва да бъдат убедени, че 
възстановяването на влажните зони е нещо положително за тях. 
Собствениците на земи на територията на двата парка биха приели 
компенсации или експериментиране с алтернативни култури.  

Общи изводи: 

Съществува подкрепа сред всички целеви групи и заинтересовани страни. 

• Консултативните съвети в двете природни територии са обсъдили и 
приели визия за развитие на териториите. Това допринася към процеса на 
самоуправление. 

• Въпреки преобладаващата подкрепа за визията за възстановяване на 
влажните зони е възможно възникването на конфликти при зонирането. 
Никой от местните хора не желае възстановяването да е във вида, 
съществувал преди 100 години. Но сред различните целеви групи 
съществува съгласие за обособяването на зони, където природата да бъде 
възстановена във вид, незасегнат от човешка дейност. 

• Собствениците на земи са готови да променят съществуващите култури и 
практики на стопанисване на земята, ако получат компенсации. Очакват 
прозрачност и участие в процеса на планиране. 

• Съществува интерес към развитие на туризма. Поради недоразвитата 
инфраструктура местните хора се нуждаят от контакти с тур оператори в 
големите туристически центрове на страната. 

Изводи по групи заинтересовани страни: 

Администрация 

• Общинската администрация и в двете територии има съществена роля 
като собственик на земята и като осъществяваща регионалните планове за 
развитие. Общинските администрации имат изразено положително 
отношение към развитието на Парка и Защитената територия. 
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• Регионална администрация /областно равнище/ е до голяма степен 
даваща указания отгоре надолу. Практиките за обществено участие са до 
голяма степен нови за нея и това обстоятелство има пряко отношение към 
прилагането на Плановете за управление.  

• Техническите експерти в регионалните администрации се 
характеризират с амбивалетна позиция. Специалистите лесовъди и 
рибовъди по-скоро се стремят към възстановяване на статуквото с 
дренажни системи. Изложената им визия за възстановяване на влажните 
зони не се разбира и подкрепя от тях напълно. 

• Местната общинска администрация разглежда развитието на защитените 
територии като предпоставка за регионалното развитие и като възможност 
за екотуризъм. Свързват ги с очаквания за бъдещи инвестиции и 
възможности за заетост, за развитие на Парковата дирекция. Очакванията 
са, че Планът за управление ще допринесе за дългосрочното развитие на 
региона.  

• Местните  държавни лесничейства стопанисват горите на територията 
на Парка и близо до него. Участват в Консултативните съвети и 
Обществените съвети.  Имат резерви при намаляване на горския държавен 
фонд – по-специално, писмено - депозираното становище от 
лесничейството в Никопол. 

• Представителите на Дирекциите по рибовъдство очакват възстановяване 
на предходното статукво - поддръжка на шлюзове и дренажните канали. 

• Общината в Свищов е разработила свой план за развитие на региона, с 
който трябва да се съобрази и Планът за управление на парк "Персина".  

• Община Никопол се стреми към разширяване границите на Парка и 
включване на с. Драгаш. Община Свищов също търси разширяване и 
включване на с. Вардим.  

Широко одобрение от групата получава частичното, а не пълното 
възстановяване на влажните зони при следните условия: 

А/ Да се обезпечи финансово администрирането и поддържането след 
възстановяването; 

Б/ Да се гарантира използването на земите в близост до Парка/Защитената 
територия; 

В/ Да не се възстановява мочурището до Свищов. 

 

Забележка: Директорът за Затвора на о.Персина отказва интервю. Но това 
е важна за Белене фигура и институция. Предишният директор на затвора 
(Петър Винаров) по настоящем ръководи една от местните земеделски 
кооперации. 
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Бизнес 

• Управата на Атомната централа не търси контакти с Дирекцията на 
парка, управляваща териториите в съседство. Според тях местните хора 
подкрепят проекта за развитие на атомната централа. За тях не са 
реалност страховете на местни хора, че атомната централа ще застраши 
развитието на природен парк Персина, ще направи невъзможно 
органичното земеделие и еко-туризма, на които те разчитат за своето 
препитание. В Свищов се споделя мнението, че Атомната централа ще 
попречи за развитието на какъвто и да е бизнес, свързан с природата.  

• В района на Белене се произвеждат годишно 60 тона мед от местните 
хора. Доходите от мед са съществени за голяма част от хората, 
включително за тези на държавна служба в поделенията на националите 
институции – полицията и затвора. Поради тази причина производителите 
на мед ценят развитието на парк Персина, защото поддържането на био-
разнообразието и еко-равновесието допринася за качеството на 
продукцията им. Проблем за тях е сертификацията и изкупуването, 
доколкото достигането на Европейските квоти изисква освен качество и 
доставката на големи количества, непостижими за многобройните 
занимаващи се с тази дейност предимно дребни производители. 
Очакванията на медопроизводителите са за подвижни кошери, които да 
могат да се разполагат на остров Персина.  

• Риболовът е съществен източник на допълващ доход за местните хора и 
в двете територии. Ограниченията за риболов трябва да се направят 
прецизно и в диалог с местните рибари, за да се получи тяхната подкрепа 
за Плана за управление. 

• Собствениците на гори са готови да ги заменят с общината срещу земи 
на други места. Някои собственици на гори са готови да засаждат дървета, 
издържащи до 30 дни във вода. Не е ясно до каква степен подобни нагласи 
са разпространени сред местните хора, но си заслужава да бъдат изброени 
сред алтернативите предложени от местните хора в крайния вариант на ПУ. 

• Развитието на еко туризъм от местните хора е възможно като 
предоставят специфични дестинации по Дунав. Нуждаят се от включването 
в мрежи в туристическия бранш, които да компенсират част от слабите 
страни на местните предприемчиви хора – недостатъчна езикова 
подготовка и на инфраструктурата – недостиг на хотели. 

 

Социални партньори 

Групата на социалните партньори включва местни структури на 
гражданското общество, граждански сдружения вкл. туристически 
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дружества и местни елити Тяхното отношение към възстановяването на 
влажните зони и за поддържане на екологичен баланс е положително.  

• Учителите участват активно в програмата за финансиране на малки 
проекти и допринасят за повишаване осведомеността на местните хора по 
проблемите на биоразнообразието. Осъществяват проектите главно в 
детски градини и училища в региона. 

• Сдружение, в което членуват 230 предимно млади хора, се насочва към 
развитието на спортния риболов. Те се стремят към ограничаване на  
бракониерството. Засега е публична тайна, че в бракониерство биха могли 
да бъдат уличени хора с власт и пари. 

• Ловците са важна целева група. Във всички общини има по няколко 
ловни дружинки, но няма развит ловен туризъм. Ловците биха приели с 
неохота ограничения за ловуването.  

Частни собственици на земи 

• Общо очакване сред собствениците на земя е, че управлението на 
влажните зони ще допринесе за подобряване качеството на земите в 
региона като се възстановят съществуващите дренажни системи. Затова те 
специално се интересуват от възможните компенсации.  

• Съществуват редица неясноти относно това как ще бъдат обезщетявани 
собственици на земи на територията на Парка и Защитената територия. 
Това следва да се отчита при зонирането. 

• Има нужда от допълнително обучение и подкрепа за практикуващите 
органично земеделие. 

• Ако може да бъде организирано компенсиране отделни стопани биха 
променили своите обичайни практики за земеделие. Но за да направят това 
те се нуждаят от допълнителна информация за сроковете и условията и от 
сключване на съответни договори. 

• Голяма част от стопаните са информирани за проекта за възстановяване 
на влажните зони и са участвали в обсъждане на визията за развитие. 

• Селските стопани не са запознати с Европейските програми за 
регионално развитие. Най-голяма осведоменост има в Свищов по програма 
САПАРД, по която са засадени 100 дка млади лозя. 

• Селските стопани имат редки контакти с местни структури и 
организации, имащи отношение към Парка /Защитената територия. 
Отношението им към изготвянето на Плановете за управление обаче е 
положително, защото се свързва с очаквания за дългосрочно устойчиво 
развитие на региона. 

1.22.5 Формиране на основните и специфични проблеми на 
територията: 
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• Отсъства координация между населените места, прилежащи на Природния 
парк; 

• Страх сред местните хора, че ще се намали обработваемата земя и ще се 
намали горският фонд; 

• Неяснота относно предвижданите компенсации за негативните 
последствия върху населението и собствениците на земя; 

• Изграждането на Атомната централа Белене се разглежда като 
алтернатива на развитието на Природния парк; 

• Страх от увеличаване популацията на комари. 

Местните хора в Белене нямат достъп до парк “Персина” по 
съществувашия понтонен мост, поради наличието на Затвора. Те не са 
съгласни с това състояние, но промяната зависи от централното 
управление на държавата. Необходими са усилия в посока на 
либерализиране на разрешителния режим за достъп до острова и по-този 
начин за засилване интереса на хората към Плана за управление на парк 
"Персина". Отношението към Затвора е нееднодзначно: от една страна 
местните хора разчитат на сигурна служба и заплата в обслужването му; от 
друга страна намират, че Затворът пречи на туристическия профил на 
Белене. 

Част 2: Дългосрочни цели и ограничения 

2.1. Дългосрочни цели 

2.1.1.5. Постигане на социално-икономически резултати за населението 

А. Риболов 

• Преуспяващи рибовъди и/или предприятия за преработка на риба. 
Възстановяване на рибарници. Създаване на съвременна рибна борса.  

• Устойчиво използване на рибните ресурси в река Дунав, блатата и 
изкуствените водоеми.  

Б. Селско стопанство 

• Въвеждане на устойчиви практики в горското и селското стопанство до 
2007 г. Покриване на критериите за биологично селско стопанство на 
Европейския съюз. 

• Намаляване (премахване) на пустеещите земи. Използване на минимум 
10 % от площта на селскостопанските земи за алтернативно селско 
стопанство. Създаване на ферми за биологична продукция, построени на 
базата на съвременната наука, въвеждане на нови култури и сортове.  

• Създаване на съвременна борса за селскостопанска продукция.  

• Създаване на малки предприятия за преработване на селскостопанската 
продукция от региона (2007 г.). 



 16

• Намиране на приложение на биопродукцията от влажните зони 
(тръстиката), за изработка напр. на алтернативно гориво, сувенири и др.  

• Въвеждане на агролесовъдски практики. Производство на гъби (напр. 
кладница). 

• Развитие на пчеларството. Увеличаване на пазарната цена на пчелните 
продукти с цел стимулиране на производството. 

• Залесяване с медоносни видове. 

• Залесяване, включително с високопродуктивни клонове тополи. 

• Сертифициране 

• Устойчиво използване на природните ресурси.  

2.1.1.4. Опазване на културни традиции 

• Представяне на културно-историческото наследство с цел развитие на 
туризма; разработване на фолклорни празници и събития от местния 
културен календар. 

• Възстановяване на традиционни занаяти и практики. 

2.1.1. Второстепенни цели 

2.1.2.1 Провеждане на научни изследвания 

• Провеждане на регулярни допитвания до общественото мнение по 
въпроси, засягащи развитието на Дунавския регион; 

• Прилагане на количествени и качествени социални методи с цел 
постигане на диалог между актьорите на местно развитие;  

• Проучване на социални групи, характеризиращи се с ниско образование 
и трайна изключеност от пазара на труда, с цел избягване на 
дискриминация, етнически напрежения и разслоение.  

2.1.2.2 Повишаване на екологичната култура  

• Включване на задължителни и свободно избираеми екодисциплини в 
средните училища (подготовка 2006, въвеждане 2007).  

• Програма за постоянна работа с деца, извънкласни занимания (начало 
2006).     

• Програма за работа с хора над 18 години (начало сега).  

• Курсове. Семинари. 

• Форуми, обществени дискусии (срок постоянен).   

2.1.2.3. Развитие на туризма и рекреационното ползване 

• Създаване на условия за устойчиво развитие на алтернативен 
(еко)туризъм (наблюдение на птици, фото-сафари, воден, риболовен, 
ловен, културен, религиозен, селски и др.).  

• Развитие на екотуристическите продукти (2007). 

• Сертифициране на къщи за селски туризъм и на екохотели.  
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• Съдействие на общинските центрове от страна на 3 местни 
туроператора/агенции за достигане на добра организация и на високо ниво 
на посещаемост.  

• Добра пътна инфраструктура и комуникации. Създаване на 
инфраструктура, насочена към  посетителите. 

2.1.2.4. Усъвършенстване управлението на ППП 

• Развитие на капацитета на ППП и на партньорите.      

• Информационни пунктове в населените места.  

• Посетителски център в Белене (вкл. демонстрация на процесите). 

2.1.2.5. Други 

• Развитие на практики, привличащи инвестиции (срок постоянен). 

• Създаване на толерантни, съзнателни и просветени местни общности 
(2015 г.). 

• Участие в трансгранични проекти.  

• Включване на ППП в НАТУРА 2000. 

• Привличане на донори и кандидатстване по програми за финансиране. 

2.2. Ограничения 

2.2.2. Тенденции от антропогенен характер  

 а.  Селско стопанство 

• Бавни икономически промени в региона. 

• Изоставени обработваеми земи. Раздробеност на земята.  

• Липса на пазар за основните традиционни селскостопански култури.  

• Липса на методи и практики за развитие на екологично земеделие. 
Липса на пазар за екологични селскостопански продукти. 

• Проблеми, свързани с реализацията на пчелните продукти. 

 б. Дървесина и залесяване 

• Монополизъм. Ниска пазарна цена на дървесината.  

• Общо намаляване на производство.  

     в. Собственост 

• Различен режим на собственост на земята.  

 г. Риболов 

• Намалени рибни запаси. 

 д. Туризъм 

• Липса на концепция и програма за развитие на индустрията в региона.  

• Липса на разработени туристически продукти /атракции. 

• Липса на леглови и почивни бази. 

• Липса на туристическа инфраструктура. 
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• Липса на традиции и на подготвен персонал за обслужване на туристи. 

 е. Промишленост  

• Безработица.  

• Няма концепция за развитие на промишлеността.  

• Голям дял на сивата икономика. 

• Строежът на АЕЦ е алтернатива на развитието на лека промишленост в 
близост до защитената територия. 

 ж. Отпадъци и замърсяване 

• Липса на пречиствателни станции за отпадъчни води. 

• Наличие на нерегламентирани сметища. 

• Влошено състояние на жизнената среда в населените места. 

з. Екологичната култура 

• Ниска екологична култура на населението.  

• Недостатъчни източници на информация и липса на информационни 
материали по проблемите на околната среда. 

• Ангажираност на медиите само на местно ниво. 

• Недостатъчна ангажираност на образователната система за изграждане на 
екологично съзнание.  

• Недостатъчно обхващане на всички възрастови групи в дейности за  
екологично възпитание и  за опазване на природата. 

и. Управление на ППП 

• Непознаване на дейността на дирекцията ППП.   

• Недостатъчна популярност на ППП в България и в чужбина. 

• Ограничени правомощия за ДППП да кандидатства за финансиране. 

• Недостатъчен капацитет за разработване и управление на проекти. 

3.2.1 Други 

На национално равнище 

• Липса на правителствени програми и субсидии за насърчаване на 
екологични селскостопански производства и за стопанско управление на 
гори. 

• Липса на облекчен банков режим на кредитиране за екологично 
производство. 

• Липса на инициативи за стимулиране на инвестициите 

• Пренебрегване интересите на Парка (вкл. по политически причини). 

2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели 

2.3.1.Възможности за осъществяване в рамките на наличните 
ресурси (човешки и финансови), експертен опит и технологии 
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2.3.3. Мерки за преодоляване на ограниченията и заплахите от 
различен характер, като основа за определяне на срокове и 
бюджет  

А. Селско стопанство  

• Създаване на програма за екологично селско стопанство.  

• Развитие на производства на органични продукти.  

• Намиране на пазари за нови култури (органични зеленчуци, билки и др.) 

• Създаване на зеленчукова борса.  

• Създаване на малки и средни преработвателни предприятия. 

• Създаване на програма за биологично пчеларство и възможности за 
изкупуване на продукцията от местните производители. 

• Насърчителни мерки за бизнеса и програма за конкретни дейности за 
устойчиво използване на ресурсите на територията на парка. 

• Търсене на пазари за екологична продукция.  

• Кандидатстване за получаване на кредити за екологично производство. 

 Б. Дървесина и залесяване 

• Създаване и отглеждане на горски култури. Въвеждане на нови 
технологии. 

• Нови пазари за средна и дребна дървесина. 

• Сертифициране 

 В. Собственост 

• Компенсация на собствениците. 

 Г. Лов 

• Организиране на ловен туризъм 

• Повишаване на ловната култура. 

 Д. Рибовъдство 

• Изкуствено отглеждане на екологично чиста риба.  

• Търсене на пазар и създаване на рибна борса. 

• Развитие на преработването на риба. Производство на деликатеси от 
риба.  

• Помощ за създаване на асоциации на рибарите.  

 Е. Туризъм 

• Възстановяване на влажните зони, което да доведе до развитие на 
различни видове специфичен туризъм. 

• Популяризация на природната красота и реклама за привличане на 
инвестиции и туристи в региона.  

• Разработване на туристически продукти и атракции. Издирване на стари 
обичаи, фолклор, производства, и др., които могат да бъдат демонстрирани 



 20

пред туристите. Разработване на събития от културния календар като 
атракции. 

• Създаване на туристическа информационна система и инфраструктура. 

• Включване на СИП по интерпретация и туризъм в средните училища. 

• Разработване на подходящи туристически продукти и атракциони и 
осъществяване на туристическа дейност. 

 Ж. Повишаване на съзнанието и обучение  

• Въвеждане на образователни програми. Тематични уроци и презентации 
във всички възрастови групи. 

• Подготовка на обучители. Увеличаване капацитета на човешките ресурси.  

• Работа с медиите. Информационни кампании. 

• Инфоцентрове, рекламни материали, бюлетини, сайт. 

• Рекламни дейности на местно, национално и международно ниво. 

• Създаване на традиционен празник на ППП. 

З. Сътрудничество 

• На съществуващата до момента недостатъчна активност и инициативност 
на заинтересованите страни се противодейства посредством засилване на 
гражданската активност.  

• Включване в по-голям брой общи дейности и проекти на широк кръг 
представители на обществото. 

• Срещи, обмен на опит на национално и международно ниво.  

• Заимстване на добри практики при решаване на обществено-
икономически проблеми от други защитени зони (не само влажни зони) и 
прилагането им. 

• Трансгранично сътрудничество. 

• Лобиране. 

И. Усъвършенстване на управлението на ППП 

• По-голяма автономия на Дирекцията на ППП. 

• Увеличаване на състава и нивото на подготовка на ДППП и на 
партньорите. 

• Обучение на екипи за разработване на проекти и бизнес планове за 
кандидатстване за финансиране.   

• Развитие на партньорства и трансгранично сътрудничество. 

• Осигуряване на държавни субсидии.  

й. Други 

• Преразпределение на местните данъци и такси в полза на екологични 
дейности. 

• Привличане на спонсори, инвеститори и доброволци. 
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• Подкрепа на програми към населени места с повишена ромска 
безработица; 

• Специални мерки към  типични турски общини, характеризиращи се със 
специфичен образователен  и демографски профил. 

2.4. Потенциални възможности на защитената територия 

2.4.1. Потенциални възможности за развитие на научно 
познавателен туризъм и други рекреационни дейности на местно, 
национално и международно ниво 

• Свищов – традиционен стопански и културен център (100 неща, появили 
се за първи път в България, като първото българско читалище, първият 
български хор, първото килийно училище и др.). 

• Наличие на богато културно-историческо наследство и на паметници на 
културата. Потенциал за развитие на културен туризъм. 

• Стартът на Проекта за управление на Дунавските влажни зони доведе до 
популяризирането на Парка.      

• Издаване на информационен бюлетин. 

• Добър прием на идеите за запазване на защитените територии от страна 
на местните хора. 

• Използване на потенциала на Университета в Свищов. 

2.4.3. Потенциал на Природния парк за устойчиво ползване на 
природните ресурси и икономически ползи 

• Река Дунав  

• Възможности за трансгранично сътрудничество с Румъния. 

•    Традиционно развити риболов, селскостопанско производство, 
пчеларство. 

• Наличие на видове риба с промишлено значение – толстолоб, шаран, бяла 
 дунавска мряна.  

• Квалифицирани човешки ресурси. 

• Създадена местна структура на БДЗП, активна работа за опазване на 
биологичното разнообразие. 

• Наличие на опитна станция за бързорастящи дървесни видове. 

 

 



                       Управление на Дунавски влажни зони 
 

Петър Шурулинков 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие 
със структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за 
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, 
бр. 13/15.02.2000 г. 
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1.6. Съществуващи проектни разработки 

В частта фауна са залегнали резултатите от всички проучени проекти, 

разработки и изследвания в защитената територия правени в миналото. 

Във фаунистичната част на предложението за обявяване на „Зелени 

Балкани” са залегнали изследвания в периода 1997-1998 г. в които ние 

също взехме дейно участие. В нея са посочени основните видове 

представляващи интерес от консервационна гледна точка. Видовите 

списъци обаче са доста непълни. В допълването им са взети предвид  някои 

резултати от продължаващия и незавършен проект на световната банка 

„Възстановяване на влажни зони  и намаляване на замърсяването”, както и 

данните събрани по настоящия проект. Обобщена е и наличната литература 

за фауната на района. Като цяло районът е интензивно проучван във 

фаунистично отношение през последните 30-35 години и особено около и 

след създаването на природния парк. Липсват обаче системни 

мониторингови проучвания. При изготвяне на доклада бяха използвани 

някои данни на д-р Р. Цонев, на В. Коев и на С. Зидарова на които най-

искренно благодаря за помоща. 

1.15.Фауна 

Обобщени данни 

Обобщените данни за броят установени видове за отделните 

таксономични групи животни и за броят на видовете с природозащитен 

статус са отразени в Таблица 1. 

Таблица 1: Обобщени данни за фаунистичното разнообразие на ПП 
”Персина” и неговия природозащитен статус

 
 

 

Таксо-
номична 
група 

Брой 
видове 

Червена 
книга 
на РБ 

З БР, 
Прил. 
2 и 3 

BERN IUCN
Red 
list 

BONN CITES Conv. 
92/43 

Conv. 
79/40
9 

Безгръб-
начни 

650*  3 5 4   3  

Риби          

Земно-
водни 

11 1 6 11 2  0 3  

Влечуги 17 1 9 17 3  3 3  

Птици 211 63 184 203 9 121 33  88 

Бозай-
ници 

58 7 27 38 20 18 2 25  

ОБЩО 947 72 229 274 38 139 38 34 88 

 *Очакван брой видове безгръбначни- 2000 вида    
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1.15.1. Безгръбначни животни  

Vermes - в литературата липсват данни за проучвания на групата от 

тази територия. Поради широкото разпространение и голямото значение на 

червеите в природата трябва да се извърши систематична проучвателска 

дейност и на територията на природен парк “Персина”. 

От клас Turbellaria тук се среща Dendrocoelum lacteum – млечната 

планария, като типичен представител на ресничестите червеи и обитател 

на сладководни басейни със застояла или бавно течаща вода. Вероятно се 

срещат и други видове планарии, както и някои по-просто устроени от тях 

ресничести червеи. 

Проучване е необходимо на видовете от клас Trema oda, тъй като те са 

предимно паразитни видове, а техни първи междинни гостоприемници са 

почти винаги някои видове блатни охлювчета. Знанията за техните 

биологични цикли и жизнени форми имат и стопанско и медицинско 

значение. 

t

t

Имайки в пред вид голямото видово разнообразие на клас Nematoda в 

световен мащаб трябва да се извършат детайлни фаунистични и 

екологични проучвания в рамките на тази група на територията на парка, 

тъй като до сега такива не са правени. 

От клас Oligochaeta най чест е обикновения земен червей – Lumbricus 
teres ris, но се срещат и видове от род Eisiniella и род Allobophora. По 

тинестото дъно на заливните територии и блатата най-чести са 

представителите на род Tubifex. В горските почви обитават някои видове от 

род Enchitraeus. 

Типичен представител на клас Hirudinea е медицинската пиявица – 

Hirudo medicinalis, но се среща сравнително рядко, по-чест е видът 

Glossiphonia complanata, която смуче телесни течности от сладководни 

охлюви и ларви на водни насекоми.  

Mollusca - няма данни за специализирани проучвания от този район. 

Систематично тук спадат следните два класа: 

 Миди – повечето видове спадат към сем. Eulamellibranchia, като по-

често срещани са обикновенната беззъбка - Anodonta eygnea, 

сфериума – Sphaerium corneum, видове от род - Pisidium – P. 

casertanum и разбира се Dreissena polymorpha - доста характерна за 

дунавските блата. 

На определени места с песъчливо-тинесто дъно в река Дунав се среща 

обикновената речна мида Unio pictorum. 
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 Охлюви – сравнително доста по-добре представени като видово 

разнообразие, като преобладават сухоземните форми. 

  От водноживеещите видове най-характерен е Limnea stagnalis от 

подклас Pulmonata - на места могат да се видят големи струпвания на 

празни черупки. Срещат се още Galba truncatula, Viviparus acerosus, Bythnia 
tentaculata, Rad x auricularia, по-малките по размери Planorbis planorbis и 

Spi alina vortex. Вероятно по-рядко, но се среща и най-едрия представител 

на  сем. Planorbidae – Corteus /Planorbarius/corneus.  

i
r

li

От сухоземните охлюви се срещат повсеместно разпространените видове 

на сем. Clausilidae - Succinea oblonga, Zebrina detrita, Helicella candicans, 
Cepea vindobonensis и др. Видовет голи охлюви са предимно от род Limax и 

род Milax. 

По влажните места обрасли с растителност се срещат и двата вида на 

род He x – H. рomatia и H. lucorum, които са и предмет на събиране от 

страна на населението и предаване в изкупвателни пунктове. Необходимо е 

строго да се съблюдава годишния режим на ползване за да не се застраши 

числеността на популацията. 

Araneae – групата е добре проучена в страната /Делчев Х., 1976/, но за 

района на ПП “Персина” няма специални изследвания и детайлно 

уточняване на видовия състав. Паяците се срещат повсеместно в парка, 

както в гористите участъци и други открити терени /предимно 

представители на сем. Linyphiidae и сем. Gnaphosidae /, така и по 

растителността край водоемите – напр. водния паяк Argyroneta aquatica. По 

поляните на острова се наблюдават дупки от представители на сем. 

Lycosidae. 

Myriapoda – група обитаваща само сухоземни биотопи от територията 

на парка – под камъните, в почвата, под кората на дърветата и др. Най-

често срещани са видовете от сем. Lithobiidae – предимно обикновената 

скрипя /Lithobius forficatus/ и сем. Geophilidae на разред Chilopoda, както и 

на сем. Julidae от разред Diplopoda. По-редки са видове от род Polydesmus, 

род Glomeris и род Scutigera – напр. S. coleopterata. 

Insecta – Насекоми – като група с най-голямо видово разнообразие тя 

е добре представена в чертите на ПП”Персина”. Специализирани 

фаунистични проучвания върху отделни систематични единици /с малки 

изключения – Odonata, Staphylinidae (Coleoptera)/ обаче не са правени, а 

това е необходимо, особена за такива групи които са важни екологични 

показатели за различни параметри на екосистемите. 

 Orthoptera – правени са частични проучвания в периода 1983 -1985 

год. от Велик Димитров, уредник в природонаучния музей в гр. Плевен, но 
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данните от събирателската работа и установените 76 вида не са 

публикувани.  

По откритите терени на парка се  срещат предимно късопипални 

скакалци – Caelifera, сем. Acrididae  - род Оedipoda, род Locusta, род Acrida  
и др. Установени са и представители на сем. Phaneropter dae – род Isophya, 

род Poecilimon, сем. Tettigonidae – род Pholidoptera, род Metrioptera, както и 

на сем.  Grylidae – Grylus campestris / обикновен щурец/ и Gr. desertus.  

i

t

l i t  

i

r

i

Видът Mecos ethus grossus обитава само влажни зони - бреговете на 

водни басейни и ливади, бълзо изчезва при пресушаване на басейните в 

близост до биотопите и може да се използва като индикаторен вид за 

влажни ливади. 

Видове като Calliptanus ita icus, Doc otaursus marocanus и Locus a
migratoria имат стопанско значение като вредители. 

Реликтен степен елемент е рядко срещания вид Черно житно пиле – 

Bradyporus dasypus – среща се поединично по сухи и припечни степни 

хабитати на Никополското плато. 

 Odonata –  въпреки  сравнително по-голямата територия на парка от 

водните кончета тук са съобщени само 24 вида /Маринов М., 2001/, 

значително по-малко отколкото на Калимок – Бръшлен, където видовете са 

39. Срещат се предимно видове от родовете Lestes, Aeshna, Libelulla. 

Необходими са по-обстойни проучвания, най–вече на самия остров Персин, 

където срещаемостта им е по-обилна около блатата и изкуствените канали. 

 Homoptera – срещат се както по - едрите представители на 

Цикадовите – Lyrister plebejus и Cicada orni, така и по-дребните видове 

Cicadella virid s – най-често срещана край блатата и каналите, Empoasca 

pteridis, представители на род Cercopis и род Centrotus. С голямо видово 

присъствие е и сем. Jassidae – род Deltoceohalus и род Mac olestes. 

 Листните въшки Aph didae нямат голямо видово разнообразие, но 

са важни от стопанска гледна точка, тъй като са преносители на болести по 

растенията.   

 Heteroptera – от водните обитатели се срещат представители на три 

семейства: от сем. Nototnectidae обикновен вид е Nototnecta glauca - 

широко разпространен в застоялите и бавно течащи води; сем. Gerridae е 

представено от няколко вида на род Gerris - напр. Gerris locustris; 

характерни са предcтавителите на сем. Nepidae, т.н. водни скорпиони с по-

често срещания Nepa cinerea и сравнително по-редкия Ranatra linearis. 

Живеещите на сушата видове също са многобройни, фауната на групата 

в България е добре проучена и включва около 1000 вида /Йосифов М., 

 6



1981/, но в региона на парка не са правени специализирани проучвания. От 

сем. Pyrhocoridae повсеместен е Pyrhocorix apterus, а от сем. Lygae dae - 

Ligeus equestris. Други добре представени с видово разнообразие са сем. 

Pentatomidae – родовете Ae a и Eurydema; сем. Coreidae – Coreus 

marginatus; сем. Scute ler dae – род Scutellus и род Eurigaster.  

i

li
l i

t

  Lepidoptera – много добре представена група, за която е 

необходимо да се направят допълнителни проучвания за систематичното 

представяне на видовете. Разпространена предимно в сухоземната част на 

парка и по растителността край водоемите. 

Проучванията на терен през периода 1983 – 85 година потвърди 

срещането на много видове от дневните пеперуди – около 40 вида, главно 

от сем. Nymphalidae, а също и от Pieridae, Papilionidae, Zygaenidae. Събран е 

и голямо количество материал от нощните видове пеперуди, който не е 

изцяло определен, но вероятно  са над 100 вида от сем. Noctuidae, 

Arc iidae, Lymantridae, Lasiocampidae, Sphingidae и Geometridae. Според 

Бешков /1998/ до сега списъка съдържа 105 вида. 

 Diptera – тук спадат Дългопипалните /комаровидните- Nematocera/ и 

Късопипалните /Мухи - Brachicera/ двукрили. От комаровидните най-важно 

е проучването на сем. Culicidae – същински комари, тъй като 

разпространението им е важно и от социална гледна точка. Необходимо е 

изготвяне и прилагане на реална,  ефективна стратегия за постепенното 

устойчиво намаляване популациите на комарите, особено в населените 

места. 

 Coleoptera – най-богато представения разред от насекомите, у нас 

наброява над 10 000 вида, а за парк Персина вероятно са над 1000 вида. 

Проучвания по отделни /над 20 семейства/ таксони от твърдокрилите на 

територията на Природен парк “Персина” не са правени. 

Изключение прави сем. Staphylinidae, върху което има проучвания най-

вече на острова през периода 1981-1982 год. /Райчев И., 1985; 1986 и 

1992/ и са съобщени 26 вида, 8 от които нови за фауната на България. По-

късно се потвърждава и намирането на Lathrobium rectipennis Raich. - 

описан като нов за науката вид от България /Raitschev I., 1995/. Предстои 

публикуването още на 75 вида, 27 от които пак нови за фауната на 

България с което видовете стафилиниди от територията на парка става 102 

/35 нови за България/, като това се отнася само за Staphylinidae sensu 

stricto, а при изучаване на Staphylinidae sensu lato, най-малко ще се удвоят 

представените видове. 

Сем. Carabidae е сравнително добре проучена в страната, а Коджабашев 

& Пенев, /1998/ дават списък с 216 вида карабиде от местността Сребърна. 
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Имайки в пред вид почти идентичните природни условия в парка, видовете 

бегачи могат да се очакват над 150 вида. При теренни изследвания на 

остров Персина през 1983 година бе намерен един нов за фауната на 

България вид от род Carabus /едри видове бегачи, добре проучени у нас и 

се считаше, че намирането на нов за фауната ни вид е изключено/ - C. 

clathratus L.,  публикуван по0късно от Gueorgiev&Gueorgiev, 1995a. 

От водно живеещите бръмбари се срещат големите видове Dytiscus 

marginatus и Hydrous piceus, които заедно с ларвите си вероятно имат роля 

в естественото регулиране числеността на комарните ларви. 

С голямо видово разнообразие са представени и сем. Cerambecidae, 
Chrisomelidae, Curculionidae, и Scarabeidae, а сравнително с по-малко 

видове семействата Silphidae, Coccinelidae, Cantharidae, Buprestidae, 
Meloidae, Tenebrionidae и Ipidae. За отбелязване е намерената до езеро 

Кайкуша колония на испанска муха - Lytta vesicator a от сем. Meloidae. При 

масово размножаване тя е в състояние да обезлисти напълно някои 

широколистни дървета и храсти като люляка, ясена – бе установена по 

американски ясен. 

i

l
 Hymenoptera – ципокрилите са представени и с трите си 

подразреда – Symphyta, Parasitica и Acu eata, особено последния с неговите 

семейства Formicidae, Vespidae, Sciliidae и Apidae. Необходими са 

проучвания за уточняване на видовия състав от тези таксони. 
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* * * 
* Имайки в пред вид характера на проучваните райони като влажни 

зони могат да се очакват интересни резултати при провеждане на 

проучвания върху групи като Plecoptera, Ephemeroptera  и Trichoptera, 

развитието на видовете при които задължително е свързано с наличието на 

водни басейни. 

** Необходимо е да продължат проучванията и върху други групи 

насекоми – Coleoptera /Staphylinidae, Carabidae/, Orthoptera и Lepidoptera, 

които имат висока екологична пластичност и голям ресурс от индикаторни 

видове със значение за устойчивото развитие на хабитатите и провеждане 

на мониторингови наблюдения. 

*** Проучванията върху късокрилите бръмбари моделно показват, че 

при по-обстойни фаунистични изследвания върху безгръбначната фауна в 

региона могат да се очакват още много нови за фауната на България 

видове, както и описание на нови за науката таксони. 

 
    

 
 

Принадлежност на видове към наши и европейски природозащитни
документи

Систематична 

принадлежност 

Закона за 

биоразнообразието

Бернска 

конвенция 

IUSN Directive 

92/43/EEC 

 

Vermes – Hirudinea 

1. Hirudo 

medicinalis 

Mollusca – Bivalvia 

1. Unio crassus 

          - Gastropoda 

2. Helix pomatia 

Insecta 

Odonata  

1. Coenagrion 

mercuriale 

2. Gomphus flavipes 

Lepidoptera 

       1. Lycaena dispar 

Formicidae  

      1. Formica rufa L. - 

Червена горска мравка  
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1.15.3 Земноводни и Влечуги 
 

Списък на всички установени видове – общо 11 вида Земноводни и 17 

вида Влечуги - са посочени в Приложения 2 и 3. Броят видове с 

определен природозащитен статус е посочен в Таблица 1.Числеността на 

повечето видове земноводни в крайдунавската част на парка е висока. 

Редки, с единични находища са дунавския тритон, сирийската чесновница, 

жълтокоремната бумка, ивичестия гущер, слепока и пъстрия смок. Турската 

боа е установявана само в миналото в район вблизост до границите на 

парка.  

Приоритетни видове 
 

- За мониторинг – Bombina bombina, Hyla arborea  Rana dalmatina, 
Testudo graeca, Testudo hermanni, Emys orbicularis, Darewskia 
pra icola, Podarcis tauricus, Elaphe long ssima 

,

t i

t

- За опазването (обект на специални мерки) –  

Дунавски тритон, Triturus dobrogicus - Много рядък вид, уязвим, 

установен у нас само по р.Дунав  

Сирийска чесновница, Pelobates syriacus- Малочислен, намаляващ вид 

с локални находища из цялата страна. Находището в ПП”Персина” е в 

изолация и затова е силно уязвимо.  

Шипобедрена костенурка, Testudo graeca – в Парка е малочислена и 

се среща само из Никополското плато.Световнозастрашен вид с 

намаляваща численост у нас. 

Шипоопашата костенурка, Testudo hermanni – в Парка е малочислена 

и се среща само из Никополското плато.Световнозастрашен вид с 

намаляваща численост у нас. 

 Пъстър смок, Elaphe qua uorlineata sauromates – Много рядък вид у 

нас, със  силно намаляла численост и ареал, представен от локални 

находища.  

 Смок–мишкар, Elaphe longissima – Уязвим вид, свързан с дървесната 

растителност в парка, която е малко и още повече намалява. 

- Пропуски в познанията- Да се картират точно всички находища на 

приоритетните видове. Тъй като те са редки и изискват специализирани 

методики на изследване картирането по настоящия проект не може да се 

счита за изчерпателно. Необходимо е и да се изледват дългосрочно 

промените в числеността на видовете и факторите, които влияят върху нея. 
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1.15.4. Птици 

 
Пълният списък на птиците в ПП ”Персина”, включващ 210 установени 

вида и техния природозащитен статус са  дадени в Приложение 4. Броят 

на видовете птици с природозащитен статус е отразен и в Таблица 1. 

Приоритетни видове 

- За мониторинг /32 вида/ – Podiceps griseigena, Podiceps nigricollis, 

Pelecanus crispus, Cicon a c conia, Egretta garzetta, Platalea leucorodia, 
Ardeo a rallo des, Halietor pygmaeus, Anser anser, Cygnus olor, Anas 
querquedula, Anas s repera, Aythya ny oca, Aythya ferina, Aquila pomar na, 
Hieraetus pennatus, Haliaeetus alb cilla, Acc piter brevipes  Falco subbuteo, 
Falco tinnunculus,  Coturnix coturnix, Himan opus himantopus, Actitis 
hypoleucos, Vanellus vanellus  Alcedo atthis, Coracias garrulus   Picus canus, 
Lullula a borea, Riparia riparia  Lanius minor   Remiz pendulinus, Emberiza 
hortulana 

i i
l i

t r i
i i ,

t
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    .    

 -         
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l

- За опазване /обект на специални мерки/ - 37 вида 

Червеноврат гмурец, Podiceps griseigena – Видът е силно намалял 

като гнездещ в редица райони на Европа и у нас. Националната численост 

на вида е не повече от 60-70 двойки, почти всичките в крайдунавските 

влажни зони. В ПП ”Персина” гнезди в блатата на о.Белене с численост 15-

25 двойки. 

Черноврат гмурец, Podiceps nigricollis – Много рядък и намаляващ в
България, спорадично и нередовно гнездещ по р Дунав. В миналото е
гнездил по често на о.Белене. След дълго отсъствие като гнездещ през
2005 г. отново намерен да гнезди в Мъртвото блато. 

Голям воден бик, Botaurus stellar s – Застрашен от изчезване в 

България и много други части на Европа. В миналото е гнездил редовно и 

често на о.Белене. Понастоящем гнезденето му в парка не е потвърдено. 

Малка бяла чапла, /Egretta garzetta/, Нощна чапла /Nycticorax
nycticorax/, Сива чапла /Ardea cinerea/, Ръждива чапла /Ardea
purpurea/, Лопатарка, /Platalea leucorod a/, Гривеста чапла 
/Ardeo a ralloides/, Малък корморан /Halietor pygmaeus/ - Чапловите 

птици и малкият корморан обикновено мътят колониално и са силно 

уязвими. Броят на колониите в България и тяхната численост 

катастрофално намаляха през последните 20 години. На остров Персина до 

70-те години на XX-ти век са мътили ежегодно над 5000 двойки чапли и 

корморани. Максималният брой на гнездата в тази колония е бил 8000-
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10000 през 1968 г. В резултат на прекъсването на връзката на блатата на 

острова с реката и вероятно и на някои допълнителни фактори 

понастоящем тези видове не гнездят повече нито на острова, нито другаде 

на територията на парка. Единствената смесена чаплово-корморанова 

колония съществува на два малки румънски острова вблизост до о.Голяма 

Бързина. Числеността на гнездещите птици там през 2005 г. е 200 двойки 

/без големите корморани/ .  Птиците от тях се хранят най-често на 

територията на парка и бъдещето им зависи от състоянието на 

местообитанията в него. През последните 5-7 години се наблюдава 

известна положителна тенденция в числеността на гнездещите птици в тази 

колония, особено що се отнася до малките и големите корморани.  

Черен щъркел, Ciconia nigra – Рядък гнездещ вид на територията на 

парка. Едво през последните години загнезди на беленските острови. 

Гнезди и в Никополското плато. 

 Къдроглав пеликан, Pelecanus crispus- В по-далечно минало е 

гнездил на о.Белене.Сега посещава редовно парка почти целогодишно, но 

главно след гнездовия период през лятото и есента. Среща се и през 

зимата. Световнозастрашен вид. 

Ням лебед, Cygnus olor – Вид с критично ниска численост у нас- около 

20 двойки. В парка гнезди не всяка година – 1-2 двойки. 

Сива гъска, Anser anser- Вид с критично ниска численост у нас- около 

25 двойки. Редовно няколко двойки гнездят в блатат на о.Белене. 

Сива патица, Anas strepera- Защитен вид, малочислен и локално 

разпространен у нас главно по р.Дунав и черноморското крайбрежие. В ПП 

”Персина” е едно от основните гнездилища на вида у нас с численост от 

около 15-20 двойки. 

Белоока потапница, Aythya nyroca –Световнозастрашен вид, гнездещ 

на много места по българското дунавско крайбрежие. В ПП”Персина” 

ежегодно гнездят 15-30 двойки. 

Кафявоглава потапница, Aythya ferina – Малочислен вид в 

България., включен в Червената книга. Гнезди ежегодно на блатата на 

о.Белене.  

Малък креслив орел, Aquila pomarina-  Гнездещ вид в парка с 

численост около 3 двойки. Рядък вид у нас и в Европа. 

Малък орел, Hieraetus pennatus – Локално разпространен и 

намаляващ вид у нас, застрашен от изчезване. Гнезди в Никополското 

плато. 
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Орел змияр, Circaetus gallicus- Гнездещ вид в парка с численост 

около 2 двойки. Рядък вид у нас и в Европа. 

Морски орел, Haliaeetus albicilla – Световнозастрашен вид. У нас с 

критично ниска гнездова численост –около 10 двойки. В ПП”Персина” е от 

ключово значение за спасяването на вида в България, тъй като тук гнездят 

около 3 двойки от този вид.  

Орел рибар, Pand on ha aetus- В миналото е гнездил в парка и на 

други места из българския сектор на р.Дунав. Понастоящем изчезнал като 

гнездещ в ПП”Персина”, но се среща редовно по време на миграция. Много 

уязвим вид,който често бива отстрелван в различни рибовъдни стопанства 

из цялата  страна. 

i li

l

i

i

Късопръст ястреб, Accipiter brevipes –  Застрашен от изчезване в 

европейски мащаб, среща се главно в Юго-източна Европа. В ПП”Персина” 

гнездят 2-4 двойки, което е и едно от малкото находища на вида в тази 

част на страната. 

Вечерна ветрушка,  Fa co vespertinus – В миналото видът е гнездил 

в парка, има данни за нередовно гнездене на вида и през последните 

години. Числеността му у нас е ниска и подложена на силни ежегодни 

колебания. Застрашен вид в европейски мащаб. 

Ливаден дърдавец, Crex crex – Световнозастрашен вид, на 

територията на парка са установен само няколко двойки.  

Стридояд, Haematopus ostralegus – Малочислен и намаляващ вид в 

малкото находища в България. По р.Дунав гнезди твърде рядко и 

нередовно. Отделни птици бяха установени през гнездовия период на 

територията на ПП”Персина”. 

Кокилобегач, H mantopus himantopus- Спорадично и нередовно 

гнездещ вид в ПП”Персина”.В миналото е гнездил редовно в района. 

Застрашен в вид у нас и в европейски мащаб, през последните години с 

известно увеличение на числеността във вътрешността на страната.  

Турилик, Burhinus oed cnemus- Застрашен и намаляващ вид в 

европейски мащаб. В ПП”Персина” съществуват едни от малкото изолирани 

гнедилища на вида по р.Дунав и въобще в Централна  Северна България. В 

парка гнездят не по-малко от 5 двойки.   

Белочела рибарка, Sterna albifrons – Съществуват  данни  от преди 

повече от 40 години за гнезденето на вида по р.Дунав. Установен отново 

като гнездещ в ПП”Персина” през 2005 г. Статусът му по р.Дунав се нуждае 

от доизясняване. У нас единствените малочислени колонии са по 

Черноморското крайбрежие. 
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Белобуза рибарка, Chlidonias hybridиs – Локално гнездещ вид у нас, 

включен Червената книга. В Мъртвото бл. през последните години гнездят 

15-80 двойки. Числеността му е по-висока при по-високи води на р.Дунав. 

Бухал, Bubo bubo – Рядък вид в България, изчезващ в много райони на
Европа. Гнезди  в  Никополското плато. 

     
 

Късопръста чучулига, Calandrella brachydactyla – Локално 

разпространен  и малочислен вид у нас, включен в европейската директива 

за птиците. В ПП”Персина” съществуват едни от малкото гнездови 

находища на вида покрай р.Дунав. 

Дебелоклюна чучулига, Melanocorypha calandra - Локално 

разпространен  и малочислен вид у нас, включен в европейската директива 

за птиците. В ПП”Персина” съществуват едни от малкото гнездови 

находища на вида покрай р.Дунав. Свързан със остепнените територии в 

Никополското плато. 

Градинска червеноопашка, Phoenicurus phoenicurus- Малочислен и 

локално разпространен вид у нас, по-чест в Северна България и по 

р.Дунав. Гнезди рядко в ПП”Персина” – както по островите така и в самия 

град Белене. 

Торбогнезден синигер, Remiz pendulinus – Намаляващ вид в 

България, свързан с върбовата растителност покрай водоемите. В 

ПП”Персина” съществува все още добра, но уязвима популация на вида. 

Градински присмехулник, Hippolais icterina – Малочислен вид в 

България, с неизяснено разпространение. Южната граница на 

разпространение на вида преминава през Северна България. Гнезди 

рядко,но редовно в горите по брега и островите в ПП”Персина”.    

Речен цвъркач, Locustella fluviatilis – У нас се среща като гнездещ 

почти само по р.Дунав. В ПП”Персина” е едно от най-многочислените 

находища на този рядък вид у нас. 

- Пропуски в познанията: Необходимо е дългосрочно следене на 

динамиката в числеността и разпространението на птиците в парка. Все 

още не е добре позната числеността и срещаемостта на някои гнездещи 

врабчоподобни птици - главно от сем. Коприварчеви (Sylviidae), както и на 

видовете от род Пъструшки (Porzana). Не е достатъчно добре проучена и 

орнитофауната на района по време на сезонните миграции на птиците. За 

целта е необходимо да се провеждат сезонни улови и опръсенявания на 

птици в парка.  
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1.15.5. Бозайници 
Списък на всички установени видове бозайници на територията на 

ПП”Персина” – общо 58 вида е представен в Приложение 5. Броят на 

видовете бозайници с определен природозащитен статус е отразен в 

Таблица 1. 

Трябва да се има предвид, че голяма част от прилепите включени 

във видовия списък са намерени само в района на с.Муселиево в 

непосредствена близост до югозападните граници на природния парк. Без 

съмнение при храненето и миграциите си тези животни навлизат нерядко в 

парковата територия. Тяхното основно находище обаче засега остава извън 

парка. 

   Приоритетни видове   

- За мониторинг (4 вида): Spermophilus cite lus, Neomys anoma us  
Lutra lutra, Capreolus capreolus   

l l ,
,

 

li

i

- За опазване /обект на специални мерки/  

Всички видове прилепи -  Имат висок природозащитен статус (виж 

Приложение 5). Едно от основните находища е извън парка и е силно 

уязвимо.  

Лалугер, Spermophilus citellus – Рядък и силно уязвим вид, драстично 

намаляващ в България. По-чест в Никополското плато, но се среща и в 

други части на парка. 

Обикновен сънливец, Glis g s -  Включен в Червения списък IUCN. 
Среща се много рядко в парка. 

Горски сънливец, Dryomis nitedula, Включен в Червения списък 

IUCN. Среща се много рядко в парка. 

Голям хомяк, Cr cetus cricetus -  Среща се рядко само в Северна 

България.Застрашен от увеличаването на обработваемите земи за сметка 

на естествените тревни местообитания. 

Добруджански хомяк, Mesocricetus newtoni - Рядък вид, у нас има 

ограничено разпространение  само в Северна и Североизточна България. 

Главната част от ареала на вида се намира в България. 

Видра, Lutra lutra - Включен в Червения списък IUCN. Среща се много 

рядко в парка по р.Дунав. През последните години има само единични 

регистрации на вида. 

Сърна, Capreolus capreolus – През последните години числеността на 

вида рязко намаля в България. Малочислен и в ПП”Персина”, макар и 
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широко разпространен. Необходим е стриктен контрол на бракониерството 

за да се спрат негативните тенденции в числеността на вида. 

Благороден елен, Cervus elaphus – Видът има критично ниска 

численост в страната в резултат на бракониерството. Среща се главно в 

Държавните Дивечовъдни Стопанства.  

Пъстър пор, Vormela peregusna – Единични находища на този вид 

съществуват само в Никополското плато.Статусът му се нуждае от 

доизясняване. Световнозастрашен вид .У нас е рядък и малочислен.  

Степен пор, Mustela eversmanni - Световнозастрашен вид .У нас е 

рядък и малочислен. С неизяснено разпространение в парка. 

- Пропуски в познанията: Не е изяснено разпространението, 

числеността и  видовия състав на прилепите извън района на пещерата 

Нанин камък край с.Муселиево. Не е проучено състоянието на някои 

бозайници, като поровете и хомяците.  За целта са необходими 

специализирани проучвания. Необходимо е и дъгосрочно следене на 

състоянието на лалугера, видрата и евентуално енотовидното куче. 

 

1.21. Екологична оценка 

Екологичната оценка /Първа оценка/ по видове е представена за всички 

видове гръбначни животни поотделно в Приложение 6. 

Обобщена  екологичната оценка за  фауната. 

1.21.1. Уязвимост 

Като цяло фауната на ПП ”Персина” се характеризира с висока 

уязвимост. Повечето видове свързани с крайдунавските влажни зони са  в 

незадоволителна численост и са лесно уязвими и зависими от водното ниво 

на р.Дунав, като при ниски нива много от тях не се размножават въобще. 

Видовете  гръбначни животни с висока уязвимост са 92 (без рибите), или 

31  % от всички установени на територията на парка. 

1.21.2. Рядкост 

Броят на видовете гръбначни животни оценени със висока степен на  
“рядкост”(виж Приложение 6) е 77, или  25,9% от всички установени. Сред 
безгръбначните също има голям брой редки видове. Сравнително голям е 
броят на видовете с намаляващи популации.     В последните две 
десетилетия рязко са намалели чапловите птици, като те вече практически 
не гнездят в парка, а на румънските острови вблизост до него. Сериозно 
намаление има в числеността на много видове бозайници като лалугер, 
видра и сърна. Изчезнали са като гнездещи ловния сокол, египетския 
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лешояд, орела рибар, червения ангъч, огърличниците, блестящия ибис, 
големия воден бик, турската боа, пред изчезване е благордния елен. 

 Голям брой редки видове за България и Европа са доста добре 
представени във фауната на ПП”Персина”. Това важи за видове като 
малкия корморан, лопатарката, морския орел, белооката потапница, сивата 
патица, сивата гъска, червеноврат гмурец. През последните 5-6 години 
положителни тенденции са установени в числеността на някои от редките в 
национален, европейски и световен мащаб видове птици - морския орел, 
черния кълвач, черния щъркел, малкия корморан, белооката потапница. 
Паркът е от първостепенно значение за опазването на посочените видове у 
нас. Броят на редките в европейски мащаб видове гръбначни е 121 - 
включени в Директивите 92/43 и 79/409 на ЕС (без риби). Броят на 
световнозастрашените видове установени на територията на парка е 38. 
Ендемизмът е слабо изразен и засяга главно някои видове риби, ендемити 
за дунавския басейн.  

1.21.3. Естественост 

Степента на повлияване на ПП ”Персина” от антропогенни фактори е 
доста висока. Като цяло обаче чуждите и нетипични за района елементи  се 
отнасят главно за растителността, хабитатите и ландшафтите, но не и за 
видовия състав на животните в парка. Почти всички животни в парка с 
малки изключения, главно сред рибите, са представители на автохтонната 
за този район фауна. С чужд произход са и енотовидното куче и ондатрата 
,но тяхното разпространение в парка е под съмнение. Така че фауната се 
отличава с висока степен на естественост. Антропогенният натиск обаче е 
повлиял до голяма степен негативно числеността на много видове животни 
и е довел до цялостно обедняване на фауната на района. 

Нарушенията в ландшафта от антропогенната дейност са доста много – 
речни диги, канали, обработваеми площи, сечи, залесявания с неместни 
видове, кариери за изгребване на чакъл и други. 

            

1.21.4. Типичност 

Типичните за крайдунавските части на парка видове са много от 
дунавските видове риби, някои от тях ендемични, чапловите птици, 
кормораните, гъските, патиците, морския орел, дърдавцовите птици, 
дъждосвирцовите птици, рибарките и чайките, видрата, водния плъх, 
дунавския тритон, червенокоремната бумка, дървесницата, двата вида 
водни змии, блатната костенурка. Типични за Никополското плато са двата 
вида сухоземни костенурки, лалугерът, сърната, много видове дневни 
грабливи птици, късопръстата чучулига, пчелоядът, синята гарга, папуняка. 
За горите на парка са типични черния, сивия и зеления кълвачи, дивата 
свиня, големия ястреб, горския гущер, смока мишкар. В откритите 
пространства и нивите се срещат полската чучулига, жълтата 
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стърчиопашка, пъдпъдъкът, яребицата, дивият заек, туриликът, кримския 
гущер, големия стрелец. 

     Антропогенният фактор влияе дълги години негативно върху почти 
всички видове животни. Най-силно е влиянието върху рибите и 
околоводните птици, които за последните 100 години са загубили огромна 
част от местообитанията си, което е свързване с пресушаването на 
Свищовското блато, построяването на  дигите отделящи р.Дунав от сушата 
и от  о.Белене.  

1.21.5.  Размери 

По отношение на свързаните с влажните зони животни размерите на 
парка са достатъчни за опазването им. По отношение на фауната, 
обитаваща Никополското плато, е крайно наложително разширяването на 
парка в южна- югоизточна посока. Популациите на много редки и 
застрашени видове петрофилни и грабливи птици, както и прилепи 
обитаващи Никополското плато са разделени на две части – в  парка и 
извън него. Много дневни грабливи птици и черния щъркел гнездят в 
парка, но се хранят извън него или обратното. 

1.21.6. Биологично разнообразие 

Биологичното разнообразие на територията на ПП ”Персина” може да се 
оцени като много високо. Общият брой видове гръбначни - - е сред най-
високите в сравнение с останалите подобни по площ защитени територии у 
нас. Факторите, които обуславят това голямо видово богатство са 
наличието на голям брой хабитати в парка, наличието на голям екологичен 
коридор-  р.Дунав,  значителният миграционен поток на птици над района 
и малката надморска височина.  

1.21.7. Стабилност и нестабилност 

Обобщено може да се каже, че понастоящем крайдунавската екосистема, 
включена в парковата територия е в нестабилно състояние, доста далеч от 
нормалното равновесно, самоподдържащо се състояние. Без човешка 
намеса, включваща възстановителни и други поддържащи мероприятия 
негативните процеси на деградация на екосистемата ще се 
задълбочат.Немалко са примерите за видове и групи видове животни, които  
в рамките на последните десетилетия са показали голяма нестабилност и 
рязко са намалели и дори изчезнали. Примерите за колониално гнездещите 
рибоядни птици вече бяха посочени в точка 1.21.2. Драстично е и 
намаляването на дунавските риби. Дивият шаран е бил първостепенен 
обект на стопански риболов в миналото, а сега е твърде рядък и попада 
рядко в уловите, включен е и в Червената книга на България. 
Катастрофално са намалели и есетровите риби, расперът, сабицата, 
михалцата и др. Основна причина за това са мелиоративните мероприятия 
в крайдунавските земи  при които са унищожени  голяма част от местата за 
мръстене на рибите. Други причини са голямото замърсяване на дунавските 

 18



води и прекомерния улов на риба, както в нашия сектор на реката така и в 
делтата на реката. Негативно влияние оказва и прекъсването на 
възможностите за миграция на рибите при яз.Железни врата и 
неестествените промени в речното ниво причинени от същия язовир. 
Блатата на о.Белене след прекъсването на връзката им с р.Дунав са 
престанали да дават местообитание за рибите и в момента са напълно 
обезрибени. Това е и основна причина за изчезването на многочислените в 
миналото колонии на чапли и корморани. Дори и къдроглави пеликани са 
гнездили в Беленските блата до средата на XX-ти век, но и те са изчезнали. 
Естествената дунавска екосистема практически е била поставена в 
ненормално, неравновесно състояние довело до сегашната негативна 
ситуация. Крайдунавските блата са били отводнени чрез системи от 
отводнителни канали и помпени станции. Това е причина за изчезването на 
много видове дъждосвирцоподобни, гъскоподобни и дърдавцови птици, на 
околоводни бозайници и безгръбначни. В Свищовското блато са мътели 2 
вида блатни лястовици, кокилобегачи, бойници, големи червеноноги 
водобегачи ,множество чайки и рибарки. Всички те са изчезнали 
понастоящем или са редки гнездещи птици. Техните колонии са правили 
Свищовското блато, съчетано с Беленския островен архипелаг и блатата в 
него, второто по важност  орнитологично място по долния Дунав след 
делтата на реката. С ниска численост са и животинските видове свързани с 
крайречните върбови и тополови гори, поради продължаващото и 
понастоящем изсичане на естествената крайречна горска растителност 
покрай брега на Дунав.  Тези животни намират убежище единствено в 
горите на беленските острови. Примери за такива видове са  сивия и 
черния кълвачи, малкия креслив орел, черната каня, морския орел, смока 
мишкар, горския гущер. Сечите на естествени крайречни гори  ликвидират 
типично за реката местообитание и го заменят с непривлекателни за 
животните хибридни тополови плантации и чуждоземният храст Amorpha. 

Понастоящем крайдунавската фауна е силно зависима от нивото на 
р.Дунав през съответната година. При високи води много видове се 
размножават в по-голям брой, което показва огромния потенциал на района 
при евентуални възстановителни мероприятия.   

 

1.22.5. Формиране на основните и специфични проблеми на ПП 
”Персина” 

Проблеми: 

! Пресушаването на крайдунавските влажни зони и прекъсването на 
връзката на все още съществуващите беленски блата с р.Дунав. 

! Наличието на голям брой обработваеми земи в парка, което ограничава 
площите подходящи за обитаване на много видове животни. В много части 
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на парка пустеещите земи са единственото убежище за някакви по-значими 
от консервационна гледна точка елементи на фауната ! 

! Изсичането на коренната крайречна дървесна растителност по брега на 
р.Дунав и по островите и подмяната и с обработваеми земи, тополови 
култури и аморфа. Горскостопанските мероприятия в горите в 
Никополското плато. 

! Строителството на АЕЦ-Белене с всичките му негативни 
резултати,свързани с разрушаване на местообитания, топлинно и 
радиационно замърсяване, урбанизация и  инфраструктурно развитие. 

!  Недостатъчен брой хора в парковата администрация. Липса на реален 
контрол за спазване на режима на защитената територия 

! Замърсяването на водите на р.Дунав и р.Осъм, както и на някои от 
отводнителните канали. Особено показателен е случая  с новоизградената 
хартиена фабрика в с.Черковица, която излива отпадните си води директно 
в устието на р.Осъм ! 

! Напредващата сукцесия на блатата на о.Белене 

! Липсата на сътрудничество между затвора Белене и парковата 
администрация. 

 

1.22. Потенциална стойност на защитената територия 

ПП ”Персина” заема изключително важно и ключово място в 
българската система от защитени територии. Паркът е един от големите в 
страната и най-голямата защитена територия в Северна България. Заедно 
със резервата Сребърна , ПП ”Персина” е от международно значение за 
опазването на фауната на долния Дунав. Паркът опазва местообитания на 
редица видове от Червения списък на Международния Съюз за Защита на 
Природата – къдроглав пеликан, морски орел, ливаден дърдавец, белоока 
потапница, малък корморан, видра, шипобедрена и шипоопашата 
костенурки и др. Биологичното разнообразие в Природния парк е много 
високо. Сред основните причини за това е факта, че паркът обхваща не 
само крайречни и сладководни местообитания, но също низинни гори, 
ливади, остепнени пространства, скали и др. Потенциалът на ПП ”Персина” 
за поддържане на високо биологично разнообразие и висока численост на 
консервационно значими, приоритетни видове е огромен. За целта са  
необходими спешни възстановителни мероприятия. Доказателство за 
огромния потенциал са бившето обилие на животни на тази телитория, 
както и високата численост на много приоритетни видове при високи води 
на р.Дунав, каквато ситуация се наблюдава в отделни години. При такава 
ситуация през 2005 г. в парка загнездиха видове птици, изчезнали отпреди 
40 и повече години като гнездещи- белочела рибарка, кокилобегач, 
саблеклюн и др. 
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Паркът има много голяма стойност и като потенциален източник на 
някои ресурсни видове животни за местното население. На първо място 
това е рибата. При правилно проведени възстановителни мероприятия на 
крайдунавските разливи и блата е възможно да се увеличат в пъти 
сегашните рибни популации. 

Паркът все още крие много интересни възможности за научни 
изследвания, а богатата му фауна е предпоставка за прилагането на 
образователни природозащитни програми. При възстановяване на бившето 
орнитологично значение на района, неговата привлекателност като 
орнитотуристическа дестинация ще нарасне много. 

Част 2   Дългосрочни цели и ограничения 

2.1. Дългосрочни цели 

2.1.1 Главни цели 

- Дългосрочно опазване и възстановяване биоразнообразието на 
района. 

- Възстановяване на част от унищожените в миналото влажни зони и на 
блатата на остров Белене 

- Възстановяване на рибните популации и на чапловите и корморанови 
колонии на о.Белене. Така ще се увеличат и възможностите за риболов от 
страна на местното население. 

- Увеличаване на гнездовата популация на морския орел 

- Установяване на баланс между ползването и опазването на ресурсните 
видове. На територията на парка трябва да се достигнат по-ниски нива на 
ползване в сравнение с околните незащитени територии! 

- Природозащитно образование и обучение на децата в района на 
Природния парк.   

2.1.2 Второстепенни цели 

- Въвличане на местното население в природозащитни и туристически 
дейности на територията на парка.  

- Създаване на възможности за провеждане на научни изследвания 
върху прироитетните видове от фауната. 

- Развитие на специализирани “меки” форми на туризъм – селски, 
орнитологичен, екотуризъм и др. 

- Осигуряване на финансови и кадрови възможности за реализиране на 
дейностите на ДПП и за популяризирането им сред населението.   

2.2. Ограничения 

2.2.1. Тенденции от естествен характер 
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- Напредващата сукцесия на блатата на о.Белене. Сукцесията на 
ЗМ”Кайкуша” вече е довела до практическото изчезване на тази влажна 
зона. 

- Лятната засуха в отделни години, съчетана с високи летни 
температури - като резултат от постепенното затопляне и засушаване на 
климата на Земята. Освен до пресъхването на влажните зони този процес 
може да доведе и до по-чести летни пожари. 

2.2.2 Тенденции от антропогенен характер /заплахи/  

2.2.2.1 Местни заплахи 

- Унищожаване на местообитанията – отводняване на блатата и 
разливите, изсичане на горите, подмяната на естествените ливади и 
пасища с обработваеми земи, изхвърляне на строителни материали по 
брега на Дунав и др.  

- строителството на АЕЦ и последващо инфраструктурно развитие 

- извличане на инертни материали от речния бряг 

- Замърсяване на водите 

- Бракониерството по лова и риболова  

- Безпокойството на гнездещите птици на някои от островите от 
туристически плавателни съдове  

- Палене на стърнищата през лятото и есента 

- Палене на тръстиката през пролетта, което понякога се практикува от 
местното население. 

2.2.2.2 Общи заплахи извън района  

- Обезлюдяването на селските райони и напускането на младите хора от 
районите.  Броят на специалистите и природозащитниците по места е 
ограничен. 

- Ползването на ез.Сухая в Румъния – частен ловен резерват 

Втора оценка 

2.3. Ефект на ограниченията върху дългосрочните цели. 

Набелязаните проблеми (1.22.5) и ограничения засега блокират 
възможностите за изпълнение на целите набелязани в Плана за управление 
.Необходимо е изпълнението на пакет от бързи мерки за преодоляване или 
смекчаване на вредните въздействия върху екосистемите в Природния 
парк. Целите обаче са напълно постижими и се прилагат в други части на 
Европа. Отрицателните социални и икономически ефекти от премахването 
на ограниченията може да бъде компенсиран от развитието на екотуризма, 
екологичното земеделие и риболова. 

Ограниченията са степенувани по важност в по-горния раздел/ 
ограниченията от антропогенен характер са с предимство/. 
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Част 3: Определяне на норми, режими, условия и препоръки за 
осъществяване на дейности. 
 
3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните 
 
- А - Зона с висока консервационна значимост- резервати, поддържани 

резервати  и други висококонсервационни територии /на картата са 
заградени с червен цвят/.  

- Б- Зона за  пасищно животновъдство и опазване на ливадните и 
пасищни местообитания – /с оранжев цвят на картата/ 

- В- Зона за възстановяване на заливни гори- обхваща части от зоната 
с висока консервационна значимост 

- Г -Зона за възстановяване на бивши влажни зони /защриховано 
със зелено на картата/ 

- * Останалите зони да бъдат разпределени в останалата част на 
парка- за устойчиво земеделие, за устойчиво ползване на горските 
ресурси и др. 

- Зона за целогодишна забрана на лова-  Тази забрана ще е към режима 
на първите 4 зони! 

-   Зона за целогодишна забрана на риболова – съвпада с Зона А 
 
3.1.3. Да се опише основното предназначение на всяка зона 
 
Зона А- Опазване на биоразнообразието 
Зона Б- Опазване на биоразнообразието и запазване на екологично пасищно 
животновъдство. 
Зона В- Възстановяване на заливни гори 
Зона Г – Възстановяване на бивши влажни зони – блатото Кайкуша, блатото 
„Каменицата”, рибарниците при с.Драгаш войвода. 
Зона Д – Туристическа зона 
Зона Е- Зона на урбанизирани територии 
Зона Ж – Зона на устойчиво ползване на земеделските земи и горските ресурси 
  
 
3.2. Режими и норми 
3.2.1.1. Забрани произтичащи от Заповедта за обявяване и ЗЗТ 
3.2.1.2 Забрани освен тези по т. 3.2.1.1 
- Забраняват се сечите на естествени крайречни гори от всякакъв тип. 
Изключение се прави само за тополовите култури, ако там да не са установени 
гнезда на защитени видове птици.  
- Забранява се сечта на горско стопанските мероприятия в радиус от 700 м. от 
установени гнезда на Щъркелоподобни и Соколоподобни птици.   
- Забранява се добивът на инертни материали по речните брегове и островите, 
с изключение на съществуващите вече места за това в района на АЕЦ. 
- Забранява се превръщането на ливадите и пасищата в обработваеми площи. 
- Забрана на паленето на стърнищата и тръстиките 
- Забрана използването на средства за химическа защита в горското и селското 
стопанство, с изключение в границите на населените места  
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3.2.1.3. Забрани, норми и препоръки  по зони: 
 
 А - Зона с висока консервационна значимост (с червен цвят на 
картата) 
 

- Забранява се спортен и промишлен риболов 
- Забранява се лова 
- Забранява се строителството, включително на съоръжения на рибарници и 

аквакултури. 
- За тази част от Зона А , която е разположена на дунавските  острови /вкл. 

Зона А на о. Персина/ се забранява създаването на туристически 
инфраструктури.  Забранява се навлизането на хора в тази зона, с 
изключение на определените за наблюдение пунктове и с изключение на 
научни и поддържащи биоразнообразието цели. При навлизане до 
наблюдателните пунктове се забраняват групи по-големи от 6 човека и не 
повече от 3 групи за ден.  

- Забраняват се сечите 
 
Препоръка- в м. Йоза, която попада към зона А, да не се допуска обрастването на 
откритите каменисти площи с дървесна и храстова растителност! 

   
Б.  Зона за  пасищно животновъдство и опазване на ливадните и 
пасищни местообитания – /с оранжев цвят на картата/ 
 
- Забранява се строителството, включително на спортни съоръжения, 

площадки и писти 
- Забранява се отводняването на заливни площи 
- Забранява се разкриването на кариери и нарушаването на целостта на 

почвата   
 
В. Зона на заливните гори – тя попада частично в Зона A и там важат 
забраните от Зона  A. В останалите райони: 
 
 - Забранява се  отводняването на заливни площи 
- Забранява се строителството на диги и др. хидротехнически съоръжения 
нарушаващи режима на заливане 
- Забранява се целогодишно лова 
 
 
 
Г. Зона – възстановяване на бивши влажни зони. 
 

- Забранява се отводняването на заливни площи 
-   Забранява се строителството на диги и др. хидротехнически съоръжения 
нарушаващи режима на заливане 
-  Забранява се целогодишно лова 
- Забранява се риболова с мрежи с изключение на районите на рибарници ако се 
създадат.  
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В останалите зони важат общите забрани за цялата територия на 
Природния Парк. 

 
Част 4 Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване  

 
4.1. Определяне на приоритетите 
 

- опазване на екосистемите и биоразнообразието 
- възстановяване на влажни местобитания 
- опазване на консервационно значими видове 
- връзки с обществеността и образователни кампании  
- мониторинг 
- научни изследвания 
- развитие на туризъм 
- устойчиво ползване на ресурсите 
- опазване на културно-историческото наследство 
 
4.2. Програми 
 
Програма 1 : Възстановяване на влажни зони.  
 
Програма 2: Опазване на видове и местообитания на територията на 
ПП ”Персина” 
 
Програма 3: Научни изследвания и мониторинг в ПП”Персина” 
 
 
 
4.3. Проекти 
 
По Програма 1:  
 

1. „Възстановяване на блатата на о. Персина”и заливните гори в ЗМ 
„Персина-изток”.  

- Необходима е успешна финализация на съществуващият проект 
„Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването” и 
установяване на връзка на блатата на острова с р.Дунав. 

 
Изпълнител: ПП”Персина” и екипа на съществуващия проект.  

 
 

2. Възстановяване на блатото „Кайкуша” 
 Блатото „Кайкуша” е последният остатък от голямото Свищовско блато, 
което е заемало значителна част от Свищовско-Беленската низина. Понастоящем 
Кайкуша е защитена местност, но поради липса на адекватни прордозащитни 
мерки е загубила консервационното си значение.В проекта се трябва да се 
проучат възможностите за възстановителни мероприятия в защитената местност 
след което да се пристъпи към осъществяване на възстановяването.  
 

Изпълнител: ПП”Персина”  
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3. „Възстановяване на заливни ливади в м. „Каменицата” 
северозападно от гр.Белене”.  

  В м.”Каменицата” съществува временен разлив и малко блато сред пасища. 
Всъщност става въпрос за разлив на отводнителен канал.Районът е от 
първостепенно значение за изхранването на птиците от колонията на чапли и 
корморани от  безименните румънски острови вблизост до о.Голяма Бързина. 
Опазването на мястото и поддържането на високо водно ниво през пролетта и 
цялото лято е от първостепенно значение за осигуряване на хранителна база 
на птиците от колонията. Възможно е това място да не се отводнява и да се 
свърже с шлюз с р.Дунав, но разбира се решението за начина на 
възстановяване на това блато трябва да се вземе след съответни проучвания 
по този проект.   

  
   Изпълнител: ПП”Персина”  

 
 

4. „Възстановяване на водни площи  при с.Драгаш войвода” 
  
 В миналото северно от с.Драгаш войвода са  съществували рибовъдни 
басейни. Понастоящем басейните са празни, но при високо ниво на р.Дунав 
там се инфилтрира вода и гнездят редица консервационно значими видове 
птици. При постоянна връзка с Дунав и ежегодно заливане с вода на 
предишните басейни ще се постигне значителен консервационен ефект. 
Възможно е и да се формират нова колония на рибоядни птици в този район. В 
последствие басейните трябва да се зарибят с подходящи местни видове риба. 
Също така дунавската риба ще навлиза свободно чрез канал в басейните и ще 
хвърля в плитчините хайвера си. 
 
Изпълнител: ПП”Персина” съвместно с ИАРА. 

 
 
 
 
 
По Програма 2:  
 

1.   „Опазване на гъскоподобните и дъждосвирцоподобните 
птици гнездещи в Свищовско-Беленската низина” 

 
 На територията на ПП”Персина” съществуват редица неголеми временно 
наводняеми площи, канали и разливи поддържащи значим брой гнездещи 
дъждосвирцоподобни птици и патици. Много от птиците гнездят в и около 
обработваеми земи, отводнителни канали и са лесно уязвими от човешките 
дейности в тези агроландшафти. Необходимо е картиране, мониторинг и описание 
на тези места в парка и осъществяване на мерки за тяхното опазване – изкупуване 
на земите от неправителствени организации или оземляване на собственици в 
други територии, превръщане на обработваеми земи в пасища и др. Повечето 
такива места са на ниско разположени коти и често нивите са преовлажнени и с 
ниски добиви. Вместо това там би имало много добра паша и калища за 
отглеждане на едър рогат добитък. Някои такива площи са включени в Зона Б – 
„Зона за  пасищно животновъдство и опазване на ливадните и пасищни 
местообитания”. По проекта е необходимо да се намерят и средства за 
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поддържане на оптимални открити местообитания за гнезденето на един 
изключително важен от консервационна гледна точка вид дъждосвирцоподобна 
птица-  турилика. Проектът е добре и да включва мониторинг и мерки по 
ограничаване на бракониерските прояви срещу патиците в района, както и 
образователна кампания за опазване на птиците.  
Изпълнител: Неправителствени организации съвместно с ПП”Персина” 

 
2. Възстановяване на рибните популации в ПП”Персина” 

 
 Проектът включва пакет от мерки по осигуряване на мръстилища за рибата 
в затони и разливи, по зарибяване, по редуциране на бракониерския риболов и 
мероприятия по екстензивно рибовъдство. 
Изпълнител: ПП”Персина” съвместно с ИАРА. 
 
3.   Проект за опазване на морския орел -    

 Продължаване на сега съществуващия проект на БДЗП-Свищов и 
осигуряване на кофинансиране на дейности по него. Дейностите по тази 
тема не бива да включват повече от едно кратко посещение на всяко 
от гнездата  за даден гнездови сезон, независимо от целите! Морският 
орел е уязвим от безпокойство и лесно може да бъде прогонен от 
гнездилищата си. 

Изпълнител: Неправителствени организации съвместно с ПП”Персина” 
 

4.   „Картиране и опазване на дневните грабливи птици  и черния 
щъркел  в Никополското плато” 

 
 Горите и обширните, богати на лалугери ливади из Никополското плато са 
предпочитано местообитание за редица редки и застрашени видове дневни 
грабливи птици- малък орел, малък креслив орел, късопръст ястреб,белоопашат 
мишелов, орел змияр и др,както и на черни щъркели. Необходимо е 
специализирано изследване за установяване гнездовите участъци, гнездата, 
хранителните територии и заплахите за тези видове птици. В резултат 
горскостопанските и земеделски мероприятия ще бъдат насочени извън районите 
обитавани от тези консервационно значими видове птици. 
 
Изпълнител:  БАН, неправителствени организации и ПП”Персина” 
 
 
По Програма 3: 
 

1. „Изследване на на синята гарга в ПП”Персина”- разпространенио, 
хранене, гнездови успех и факторите влияещи върху него”  

  Синята гарга е вид с бързо намаляваща численост в световен мащаб, 
наскоро е обявен за световнозастрашен. В ПП”Персина” е чест гнездещ вид. За 
правилните и целесъобразни охранителни мерки, които в бъдеще трябва да се 
вземат за да се избегне катастрофалното намаляване на този вид и в района на 
Природния парк е необходимо специфично изследване на факторите, които 
влияят върху разпространението и гнездовия успех на вида. 
 
Изпълнител: Специалисти от БАН или други научни институти и неправителствени 
организации.   
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2. Проучване разпространението и числеността на редки видове 
бозайници в ПП”Персина” 

 
 Целта на проекта е установяването и опазването находищата на редки и 
застрашени видове от бозайната фауна на района -  пъстър и степен пор, лалугер, 
двата вида хомяци, видра. Необходими са изследвания върху хабитатните 
предпочитания, хранителния спектър и заплахите  за тези видове. 
Изпълнител: Специалисти от БАН или други научни институти и 
неправителствени организации.  
 

3. Проучване на безгръбначната фауна на ПП”Персина” 
 
 Много групи безгръбначни в района все още са напълно неизследвани на 
територията на ПП”Персина”. Знанията за тях са крайно необходими за 
правилното разбиране на процесите протичащи в биоценозите в парка.  
 
Изпълнител: Специалисти от БАН или други научни институти.  
 
 

4. Проучване на състоянието на дунавския тритон (Tr urus 
dobrogicus) и сирийската чесновница (Pelobates syriacus balcanicus) 
на територията на ПП”Персина” 

it

 
 Влажните зони по р.Дунав попадащи в природния парк дават убежище на 
два вида редки и застрашени земноводни- дунавския тритон и сирийската 
чесновница. Необходима е специализирано картиране на всички техни находища и 
изследване на лимитиращите фактори върху популациите им. 
 
 Изпълнител: Специалисти от БАН или други научни институти.  
 

5. Проект за дългосрочен мониторинг на фауната – част към по-общ 
проект за базисен мониторинг на територията на ПП”Персина”.  

 
Изпълнител: ПП”Персина” 
 
Препоръки за дейности: 
 
        1.Опазване на местообитанията -  води, гори, пещери, да не се унищожават 
тръстиките. 
 

2. Провеждане на изследвания върху застрашените и уязвими видове 
бозайници – да се следи за числеността и плътността на популациите им,  
хранителния им спектър и др. Да се постави началото на дългосрочен 
мониторинг.  
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1.12 ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ 

Основните екосистеми за територията на ПП Персина представени във 

вариант според градацията на намаляване на влажността са следните: 

1. Река Дунав и водоемите свързани с нея. Това са блатата на остров 

Персина, остатъците от бившите Беленско и Свищовско блата, р.Осъм и 

разливните територии край нея, отводнителните канали в низините и др. 

2. Крайречните заливни гори, които са с небогата, но специфична 

флора. 

3. Алувиалните наноси край река Дунав с пионерна, сравнително богата, 

крайречна растителност.  

4. Мезофилни високотревни ливади. 

5. Слабо засолени мезофилни пасища. 

6. Льосови дюни и алувиални гредове. 

7. Мезо- до мезоксеротермни гори и храсталаци в  доловете и по 

Дунавските тераси на Никополското плато. 

8. Ксеротермни гори и храсталаци по стръмните варовити склонове на 

възвишенията. 

9. .Ксеротермни ливади и пасища по склоновете на хълмовете. 

10. Варовикови сипеи, дерета, оврази с разредена, но богата на 

специфични видове тревна и храстова растителност. 

11.Варовикови скални венци и стени.Тази група хабитати и е много 

близка с предходната, двете са основно местообитание на реликтни и 

ендемични растения. 

12. Обработваеми площи.  

Природните местообитания са представени по Класификационните схеми 

на Palaearctic Classification и на EUNIS Classification. Посочени са и типовете 

природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 

92/43/ЕЕС.  

По Palaearctic Classification са представени 40 типа местообитания, от 

различно йерархично ниво, принадлежащи към 16 основни единици. По 

EUNIS Classification са представени 32 типа местообитания от различно 

йерархично ниво, принадлежащи към 8 основни единици.  

Най-широко разпространени на територията на ПП Персина са 

обработваемите земи, трайните насаждения, горските култури и 

естествените гори. По-малки площи заемат сладководните местообитания, 

вътрешноконтиненталните дюни, степните и скалните хабитати. Те се 

отличават с висока концентрация на редица важни от природозащитна 

гледна точка видове. 
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1.13. РАСТИТЕЛНОСТ 

Класификацията на растителността е направена по
флористичния метод. Представена е корелация между установените
синтаксони и местообитанията, съгласно класификационната система

на EUNIS 

  
     

  

 

и на повърхността на стояща или бавно-течаща 
еутрофицирана вода.  

i

i

i

 
р a  

ly iza, а на места Hydrocharis morsus-ranae, Azolla carolinana и 
.

Местообитания по EUNIS и съответстващите им синтаксони 
(растителни съобщества) 

C1.3 Стоящи еутрофни езера и други водоеми 

 В този хабитат се включват естествени или полуестествени (канали и 
други басейни) със застояла, еутрофицирана вода. Растителността е 
представена от фитоценози на плаващи хидрофити. В недалечно минало 
това местообитание е имало широко разпространение на територията на ПП 
Персина, в пресушените блата в низината и на острова. Днес 
местообитания от този тип представляват единствено големите и 
сравнително дълбоки отводнителни канали, които не пресъхват през 
лятото. Установени са синтаксони, отнясящи се към два основни подтипа на 
природното местообитание: 

* C1.31/ P – 22.41 Свободно плаваща растителност в еутрофни 
водоеми 

* C1.33/ P – 22.43 Вкоренена плаваща растителност в еутрофни 
водоеми 

* C1.31/ P – 22.41 Свободно плаваща растителност в еутрофни 
водоеми 

Този подтип е установен в каналите. В него се включват съобществата 
на макрофити, плаващ

Клас Lemnetea minoris Tuxen 1955 

Разред Lemnetalia minoris Tuxen 1955 
Съюз Lemnion minor s Tuxen 1955 

Асоциация Lemnetum m noris Th. Muller et Gors 1960 

Фрагменти от асоциацията са установени в някои по-малки канали и на 
о-в Белене. 

Асоциация Salvinio-Sp rodeletum polyrhizae Slavnic 1956 

Тази асоциация има най-голямо разпространение в рамките на 
природното местообитание. Развива се в големите и дълбоки канали с
еут официрана вода. Диагностични видове са Salvinia n tans, Lemna minor,
Spirоdela po rh
Lemna gibba   
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* C1.33/ P – 22.43 Вкоренена плуваща растителност в еутрофни 
водоеми 

Растителността отнасяща се към този подтип е представена 
фрагментарно, образувайки мозаечни и комплексни съобщества с 
фитоценозите от предходния подтип. Причина за ограниченото й 
разпространение са промените в хидрологичния режим на о-в Белене и в 
низината.  

Клас Potametea Klika in Klika et Novak 1941 

Разред Potametalia Koch 1926 

Съюз Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 

Асоциация Nymphoidetum pe tatae (Alloirge 1927) Muller et 
Gors 1960 

l

 

п
поради 

* gmit a  

s/ масиви 

Кл in Klika et Novak 1941 

Раз 9

С

Асоциация Phragmitetum communis von Soo 1927 

В миналото този синтаксон е имал по-широко разпространение, както в 
блатата на о-в Белене (Песчинско и Мъртво), така и в някои канали в 
низината и в изкуствени басейни.  

Асоциация Trapetum natantis Karpati 1963 

Фитоценозите от тази асоциация се срещат ограничено в централния 
отводнителен канал на Беленската низина в сравнително дълбоки, почти стоящи 
еутрофни води. Имат висока консервационна стойност и са включени в Директива 
92/43 в рамките на местообитание 3150 Natural eutrophic lakes with 
Magnopotamion and Hydrocharition-type vegetation и в Бернската конвенция.  

* C2.3 Постоянни, бавно-течащи водни течения 

В това местообитание се включва течението на река Дунав на 
територията на парка. Реката е с бавнотечащи еутрофицирани води, които 
на някои места в периферията обрастват с водни макрофити.  

* C3.2 Водни пояси от тръстика и други високи хелофити, 
различни от захарната тръстика  

В този хабитат се включват съобщесвата на доминираните от високи 
житно одобни хелофити - Phragmites australis, Typha spp. Schoenoplectus 
lacustirs и др. Те са обединени в една картируема единица, 
големите им екологични прилики. Включват се следните подтипове: 

C3.21/ P-53.11 – Тръстикови /Phra es austr lis/ масиви

* C3.22/ P-53.12 /p/ - Камъшови /Scirpus lacustri

* C3.23/ P-53.13 /p/ - Папурови /Typha/ масиви 

ас Phragmito-Magnocaricetea Klika 

ред Phragmitetatila Koch 1 26 

ъюз Phragmition communis Koch 1926 
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Най-големи площи заема в м. „Кайкуша”, в м. „Чернилница” в района на 
с. Деков, в Песчинското блато. Широк пояс тръстика има и в Мъртвото 
блато. Асоциацията Phragmi etum communis се отличава със сравнително 
еднообразен видов състав.    

t

i

i

i

i

i i

Асоциация Scirpetum lacustris Schmale 1939 

Съобществата от асоциацията обикновено формират комплекси с 
фитоценозите доминирани от тръстика и папур, и отнасящи се към същия 
тип природно местообитание.  

Асоциация Typhetum angustifol ae Pignatti 1953 

Това е втората по площ, асоциация от този хабитатен тип. 
Разпростаранена е в блатата на о-в Белене, край канали в низината и край 
изкуствени и естествени водоеми (микроязовира при с. Жернов). Най-
обширни са фитоценозите в блатото Дульова бара и в някои по-малки 
пресъхващи водоеми в ПЗ “Персина-Изток”.  

Асоциация Typhetum lat foliae Lang 1973 

Асоциация Typhetum laxmani Nedelcu 1968 

Тези асоциации имат по-ограничено разпространение в сравнение с 
предходните. 

Асоциация Sparganietum erecti Roll 1938 

Образува малки петна (до няколко квадратни метра) от моноценози на 
Sparganium erectum на много места в региона.  

Съобщество на Iris pseudacorus 

Съобщества доминирани от Iris pseudacorus се срещат основно в блатото 
Кадънови бари  в природната забележителност “Персина-Изток”.  

* C3.24/P-53.14 Средновисоки нежитни крайбрежни 
съобщества 

Този хабитат е зает от съобщества, в които диагностични видове са 
нежитни хидрофити и заемат междинно положение между предходните 
типове– на типични хидрофити и хелофити.  

Клас Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941 

Разред Oenanthetalia aquat cae Hejny in Kopecky et Hejny 1965 

Съюз Oenathion aquat cae Hejny ex Neuhausl 1959 

Асоциация Rorippo amph biae-Oenanthetum aquat cae (Soo 
1928) Lohmeyer 1950 

Тази асоциация заема предимно откритите водни площи на блатата. 
Освен двата основни доминанти в състава им участват и други типични 
хигрофити като Persicaria amphibia, Alisma lanceolata и др.  
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* C3.51, C3.52, C3.53. Съобщества на алувиалните наноси на 
Дунав 

Класове Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tuxen 1943 et Bidentetea 
tripartitae Tuxen, Lohmeyer et Passarge 1950 

Съобщества от този тип са широко разпространени по Дунавския бряг. В 
миналото са се срещали и на о-в Беленe (Стоянов, 1948). Тук се включват 
смесени съобщества на Dichostylis michelianus, Crypsis alopecuroides  
Astragalus contortuplicatus  Filaginella uliginosa, Pycreus glomera us  Cyperus 
fuscus  Rorhipa sylvestr s  Persicar a lapathifo ia. Те образуват плавни 
преходи с рудерални и полурудерални ценози доминирани от Xan hium
italicum, Echinochloa crus-galli, а на места и от Butomus umbellatus. Това 
местообитание е включено в Директива 92/43 с кодове 3130 Oligotrophic 
to mesotrophic standing waters of plains to to subalpine levels of 
Continental and Alpine Region and mountains areas of other regions 
with vegetation belonging to L ttorelletea uniflorae and/or Isoeto-
Nanojuncetea и 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion 
rubric p.p. and B dention p.p vegetation.  

,
, t ,

, i , i l
t  

i

i

 

 

намаляване намалява и общото им проективно покритие.  

i

l

* C3.55 Речни брегове от чакъл, обрасли с разредени 
растителни съобщества 

В този хабитат се включват брегове от чакъл или изкуствено създадени 
депозити на брега на Дунав. Обрасли са с разредени рудерални 
съобщества, макар че се срещат и някои редки видове като Corispermum
nitidum. Най-голяма площ заема в местност „Йоза” западно от Белене. 

* E1.21 Гръцко-Балкански ароматни (Satureja montana) степи 

Този хабитат включва разнообразни съобщества, без изразени 
доминанти. Те се срещат на неподходящи за обработка и паша терени, на 
много плитка почва, често с разкрита варовикова основа. Разполагат се в 
градация спрямо дебелината на почвената покривка, като с нейното 

Клас Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943  

Разред Festucetalia vales acae Klika 1931 

Съюз Saturjeon montanae Horvat 1962 

Асоциация Lino linearifolii-Gypsophyletum g omeratae Tzonev 
2003 

Съобществата от тази асоциация се характеризирата с изключително 
голямо богатство на видове с природозащитен статус. На върха на склона, 
върху тънка почвена покривка, доминират Aster oleifolius, Stipa capillata и 
Satureja montana, а сравнително висока константност имат редките видове 
Dianthus pseudoarmeria, Dianthus kladovanus, Medicago minima, Jurinea 
consanguinea, Inula oculus-christi, Centaurea stereophylla, Iris pumila и др. По 
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сипеите растителността е формирана от туфи, развиващи се  по иженията 
с почвена покривка. Това са съобщества с доминиране на Gypsophila 
glomerata, Satureja montana, Teucrium poliu, Linum tauricum, Alyssum 
corymosoides, Teucrium montanum, Scutellaria orientalis, Cephalaria uralensis. 
Тези съобщества са с много висока консервационна стойност, защото са 
ендемични и включват в състава си много реликтни видове. Отнас

в н

ят се към 
код т

* нентални степни тревни съобщества 

често по льосовите възвишения. 

Кл l

Ра

С

 
у

 добре 
развита

 т п щ с

р и т в

п я видове cago falcata, Eryngium 
ca

 срещат съобщества 
дом

ие 1 на Директива 92/43 - код 
625  

 о  Директива 92/43 6240 Sub-pannonic steppic grasslands 

E1.22 Сухи, суб-конти
(Festucion valesiacae) 

Този хабитат включва  затворени степни съобщества, срещащи се на 
места с по-дебела почвена покривка, най-
Доминирани са от различни житни треви.  

ас Festuco-Brometea Br.-B . et Tx. 1943  

зред Festucetalia valesiacae Klika 1931 

ъюз Festucion valesiacae  Horvat 1962 

Асоциация Thymo urumovii-Chrysopogonetum  Tzonev 2003 

Съобществата доминирани от Chrysopogon gryllus се отнасят към 
естествените степи и имат широко разпространение в района. В състава им 
частват много типични степни елементи: Gonilimon tataricum, Astragalus 

austriacus, Colchicum turcicum, Linum austriacum, Teucrium polium, 
Chamaecytisus kovacevii и др. Срещат се по билата на хълмовете с

 почвена покривка – около гр. Никопол, с. Драгаш войвода.  

Асоциация Bothriochloetum ischaemi (Kristea 1937) Pop 1977 

Тези съобщества представляват с адий на аси на дигресия. Срещат е 
около населените места, където пашата на домашните животни е 
причинила изчезването на много от автохтонните видове и навлизане на 
удерал , отровни и неядливи о  домашните жи отни треви – Xeranthemum 

annuum, X. cilindraceum, Etyngium campestre, Bromus arvensis, Chondrilla 
juncea, Cichorium intybus, Crepis foetida, Pethroragia prolifera, Galium 
hummifusum, Galium verum. Синтаксономичната връзка със съобществата от 
редходни  вид се осъществява с  като Medi
mpestre, Thymus callieri, Teucrium chamaedrys и др. 

Много по-фрагментарно на по-ерозирали терени се
инирани от Festuca valesiaca, Stipa capillata и др.  

Степните природни местообитания и свързаните с тях съобщества на 
територията на парка попадат в приложен

0 Pannonic loess steppic grasslands 

 8



* E5.4/ P–37.13 /p/ Континентални високотревни съобщества 
на преовлажнените ливади 

Този хабитат включва мезо-хигрофитни съобщества на високи треви, 
разпространени най-често в периферията на водоеми и големи реки в 
условията на континетален климат и продължителен период на заливане. 
Основни диагностични видове са Euphorbia lucida, Althaea officinalis, 

dioica. Често се появяват на 
мяс ества. В миналото са имали по-широко 
разпро  

Клас M

ед Molinetalia Koch 1926 

-

 
със в –
officin cida, Glycyrrhiza echinata, Таnacetum vulgare и др. 
Тоз

или “гринди”, 
едс

от песъчлив льос в 
низ йвода. Съответстващата 
растит в ема:  

Клас C  et Negre 1952 
em

Eragrostion Tuxen ex Oberdorfer 1954 

Асоциация 57 

Lythrum salicaria, Tanacetum vulgare и Urtica 
тото на унищожени горски съобщ

странение, а в днешно време се развиват сравнително ограничено 
главно на остров Белене.  

olinio-Arrhenatheretea Tuxen 1937  

Разр

Съюз Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris (Passarge 1977) 
Balatova Tulackova 1981 

Асоциация Euphorbio lucidi-Bolboshoenetum maritimi nom. 
prov.  

Асоциацията се среща ограничено предимно в западната и югозападна 
част на Песчинското блато, също така и край Дунавската дига на 
територията на целия парк. Отличава се с наличието на разнообразен

та  и участие на редица лечебни растения  Althaea officinalis, Galega 
alis, Euphorbia lu

и хабитат е включен в Директива 92/43 с код 6430 Hydrophilous tall 
herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels. 

* E1.9B/ P–64.71. Панонски пясъчни дюни и „гредове” от 
песъчлив льос 

В този подтип се включват вътрешно-континентални дюнни системи, 
свързани с река Дунав. На о-в Белене това са т. нар. “греди” 
които пр тавляват алувиални-пясъчни наноси. Те са най-високата и най-
суха част от островите и разделят блатата. Доминиращ вид в тях e Cynodon 
dactylon. Подобни местообитания са льосовите гредове 

ината, особено между гр. Белене и с. Драгаш во
елност се включ а в следната синтаксономична сх

henopodietea Br.-Bl. in Braun-Blanquet, Roussine
 Lohmeyer, J. et R. Tuxen ex Matuszkiewicz 1962 

Разред Eragrostietalia J. Tuxen ex Poli 1966 

Съюз 

Tribulo-Tragetum Timar et Soo 19

Асоциацията се среща по пясъчните дюни между големите блата на о-в 
Белене. Доминират Cynodon dactylon, Tragus racemosus и Euphorbia 
chamaesyce. 
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Съобщества на Kochia prostrata 

Льосовите гредове в низината са заети основно от отворени съобщества 
с д

на някои автохтонни псамофити – Centaurea arenaria и 
Euphorbia seguer творени ценози, 
домини

И д общества попадат в код 2340 Pannonic inland dunes на 
Дире в 43.

 пасища, 
раз фери н

трайни заливания. По-късно запазват високо ниво на подпочвени 
води

Клас

ред Agrostietalia stoloniferae Oberdorfer in Oberdorfer et al. 
1967 

i  

ю  

а в подобни съобщества беше открита популация на 
енд актеристика 
е ък юч я ва то н 

ни храсталаци 

а общества от 
субсре ни видове 
като келяв габър, полски бряст, мъждря  и др.  

оминиране на Kochia prostratа и с участие, както на много рудерални 
елементи, така и 

ana. Някои дюни са обрасли със за
рани от Dichanthium ischaemum и Agropyron cristatum.  

вете съ
кти а 92/  

E6.2 Континентални солени пасища 

* Е6.22/ Р-15.А2 Понтийско-Сарматски солени степи и солени 
езера  

Към този хабитатен тип се отнасят мезофилни ливади и
пространени в пери ята а водоеми и подложени на пролетни, 

кратко
, което води до процеси на слабо засоляване. 

 Plantaginetea majoris Tuxen ex Preising in Tuxen 1950 

Раз

Съюз Agropyro-Rum cion crispi Nordhagen 1940 

Подсъ з Loto-Trifolienion Westhoff et van Leeven ex Vicherek 
1973 

Асоциация Trifolio fragiferii-Cynodonetum Br-Bl. et Bolos 1958  

Асоциацията включва пасищни съобщества доминирани от южния 
подвид на Trifolium fragiferum – T. f. bonannii, от Cynodon dactylon и от 
Lolium perenne. Често се срещат халофити като Juncus gerardii, Mentha 
pulegium и рудерали като Trifolium repens, Verbena officinalis, Xanthium 
strumarium, Taraxacum officinale, Bromus arvensis. На о-в Белене те заемат 
междинно положение между дюните (Е6.22) и високотревните съобщества 
(Е5.4) и са с ограничено разпространение в западната част на заливаемата 
територия в периферията на блатото Песчина. По-обширни територии 
заемат в Беленската низина, където нивото на подпочвените води е високо. 
Край блатото Кайкуш

емичния халофит Limonium bulgaricum. Този хабитат по хар
много близ  до вкл ени в Директи  92/43 ка  приоритете за 

опазване с код 1530 Pannonic salt steppes and salt marshes и е негова 
южна разновидност. 

* F 3.243 Балкано-Гръцки широколист

В този хабит т се включват храстови съ
диземноморски характер с участие на различни широколист

н
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Кла

,

о

к т в
 

уча ъ ви гори 
като r

 , 
coggygria, Acer tataricum, Ulmus 

е и съобщества на Syringa vulgaris. 

бови храсталаци 

Тоз  рбово-тополовите 
гори и о

Кл

 Gors 1958 

я Salicetum triandrae Malcuit 1929 

о в н алувиа
 тип растителност.  

 отдавна, ва

ючват горски съобщества, но в района на о-в 
лик поради високото участие на 

агр к fruticosa По-типични и 
предст е гори на островите Китка, Милка, 

с Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 

Разред Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932 

Съюз Syringo-Carpinion orientalis Jakucs 1959 

 

Съобщества с доминиране на  Fraxinus ornus и Carpinus orientalis 

Тук се включват производни смесени гори и храсталаци с участие на 
Tilia tomentosa, Carpinus orientalis  Fraxinus ornus, Acer campestre, Acer 
tataricum, Quercus brachyphylla, Ulmus minor. Тези съобщества са широко 
разпространени по склон вете на Никополското плато и са се формирали в 
резултат на антропогенната дейност и деградация на коренните горски 
фитозенози. Характерно е високото участие на ня ои адвен ивни идове 
като Morus alba, Juglans regia, Ailanthus altissima. Само в най-запазените им

ст ци има тревна покривка, характерна за ксеротермните дъбо
: Buglossoides purpurocoerulea, Lase  trilobum, Lychnis coronaria и др. 

Най-деградиралия стадий е представен от вторични смесени храстови 
съобщества на Paliurus spina-christi, Cotynus 
minor, а на стръмни варовикови склонов

* F9.128 Континентални крайречни вър

и хабитат заема периферията на брега между въ
тстъпващите води на реката.  

ас Salicetea purpureae Moor 1958 

Разред Salicetalia purpureae Moor 1958 

Съюз Salicion triandrae Th.Muller et

Асоциаци

Широко разпространени съобщества, с доминиране на Salix triandra и 
участие на Salix purpurea и S. viminalis, а на места и  Salix alba. Срещат се 
главно п  бреговете на Дунавските острови, на лаж и лни почви. 
Представляват пионерен

* FB.4 Лозя 

Този изкуствено създаден хабитат е широко разпространен на много 
места на територията на парка – напр. около Никопол. Много от лозята в 
региона са създадени запустели са и не изпълня т 
предназначението си.  

* G1.1112 Източноевропейски тополово-върбови гори 

В този хабитат се вкл
Белене, те имат храстово-дървесен об

есивния амери ански вид Amorpha 
авителни са върбово-тополовит
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Лак

Разр

 я в  с
с д

субдоминантна роля на бялата върба.  

ид е Salix alba, докато Populus alba и Populus 
nig  ния етаж сравнително висока 
конст
salicaria

чни делени като приоритетен за 
опа  ixed ash-alder 
alluvia no-Padion, Alnion 
incana

7

изл -  
с т но р

opyrum thalictroides, Anemone ranunculoides, Gagea  
min sii и др. Участват 
и н

ът и др. Установените съобщества се отнасят к ъм следната йерархична 
синтаксономична схема: 

Клас Salicetea purpureae Moor 1958 

ед Salicetalia purpureae Moor 1958 

Съюз Salicion albae Soo 1930 

Асоциация Amorpho-Salicetum albae nom.prov. 

Съобществата на тази асоциаци  предста ляват сукцусионен тадий, 
характеризиращ се  доминиране на а вентивния вид Amorpha fruticosa и 

Асоциация Salici-Populetum (Tuxen 1931) Mejler-Drees 1936 

Тези съобщества са разпространение по Дунавските острови и могат да 
се разглеждат като приоритетни за опазване на територията на парка. 
Константен и доминиращ в

ra са локални доминанти. В трев
антност имат Rubus caesius var. aquaticus, Urtica dioica и Lythrum 

.  

Крайре те гори и от двата типа са опре
зване хабитат от Директива 92/43 с с код 91E0 M

l forests of temperate and Boreal Europe (Al
e, Salicion albae).  

* G1.7C4 Термофилни [Tilia] гори 

Този горски хабитат е представен от специфична за региона асоциация. 

Клас Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 

Разред Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932 

Съюз Aceri tatarico-Quercion Zol.-Jakucs 195  

Асоциация Staphyleo-Tilietum tomentosae Tzonev 2003 

Липовите гори са най-разпространените естествени горски съобщества 
на територията на парка извън крайдунавската му част. Разполагат се 
обикновено на почви с достатъчно влага, на склонове с източно и северно 

ожение и най често по Дунавските тераси. Те са почти монодоминантни, 
 високо проек ив  покритие. Освен с ебролистната липа единично 
участват Quercus robur, Acer campestre, Acer tataricum, Carpinus betulus, а в 
по ниските и най- влажни части и Staphylea pinnata, Corylus avellana и др. 
Тревният етаж почти липсва, но напролет преди още дърветата да са се 
разлистили поради високите запаси на почвена влажност се развива много 
богат ефемероиден синузий. Той включва следните видове: Scilla bifolia, 
Corydalis solidq, Is

ima, Ranunculus ficaria, Helleborus odorus, Galanhus elwe
якои вечнозелени лиани и храсти като Hedera helix, Ruscus hypoglossum, 

Ruscus aculeatus. Тези гори имат висока консервационна стойност както за 
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територията на парка, така и за цялата страна. Освен че са с висока 
естетическа стойност те са и важен стопански ресурс. Горите от 
сре о 91Z0 Moesian 
silv

 G1.C3/ P – 83.324 Салкъмови /Robinia/ култури 

Горски култури от Robinia pseudoacacia са създавани на много места в 
низ
м.

процеси на 
ест  на автохтонни съобщества с участие на Tilia 
tom

т я
, главно на островите, са възникнали и 

вто ч ански ясен (Fraxinus pensilvanica), които 
мог

ства, не можещи да съществуват без 
човешка  ( an който на места 
раз р съ  производната 
гор

r  в

Това са варовиковите  горнокредна възраст и 
се 

бр листна липа са включени в Директива 92/43 с код 
er lime woods.  

* G1.C1/ P – 83.321 Тополови /Populus/ култури 

Това са най-широко разпространените изкуствени горски съобщества на 
територията на парка. С хибридни тополи масово са залесени повечето от 
островите и бреговете на Дунав, и бреговете на р. Осъм. Тези изкуствени 
съобщества имат икономическо, но не и природоконсервационно значение,.  

*

ината и по хълмовете в землищата на гр. Никопол, с. Драгаш войвода, 
 Кулина водa и по-ограничено на о-в Белене. Главно по стръмните 

склоновете те играят важна роля в борбата с ерозията. На много места се 
наблюдава масово засъхване на акацията и протичане на 

ествено възстановяване
entosa, Cotynus coggygria,Ulmus minor и др. 

* G1.C4/ P – 83.3251 Други широколистни листопадни култури 

Към този хабитат се отнасят плантации е от гледичи  (Gleditschia 
triacanthos) на о-в Белене. На места

ри ни съобщества от америк
ат да бъдат отнесени условно към този тип местообитание.  

* G1.D Овощни гори 

Тук се отнасят изкуствени съобще
 помощ. Изключение прави орехът Jugl s regia), 

ши ява спонтанно разпространението си в става на
ско-храстова растителност.  

* G3.F12 Борови култури 

В района на природния парк има няколко създадени култури от черен 
бор (Pinus nig a) – западно от гр. Никопол, северно от с. Драгаш вой ода. 
Те са изключително неподходящи като се имат предвид климатичните и 
едафичните особености на региона.  

* H3.2A Илиро-Гръко-Балкански [Potentilla] скали 

 венци и стени, които са с
разкриват на много места по склоновете на платото около Никопол. В 

някои от тях има плитки скални ниши и пещери. Характеризират се с много 
типична богата на ендемични видове растителност. Забележителни са 
съобществата на скални венци, включващи специфични видове като 
Dianthus nardiformis, Galium flavescens, Parietaria lusitanica. Те са с много 
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висока природоконсервационна стойност и са включени Директива 92/43 - 
8210 Calacareous rocky slopes with chasmophytic vegetation.  

I1.1 Обработваеми площи 

Един от най-широк са обработваемите 
пло

ц с н  в
в х в о

р .

а 
на ло 
п

е ландшафти са свързани много рудерални и плевелни 
р

 играят доминираща роля в растителността на парка. 
Заради  карти

 
. Най-разпространените рудерални и плевени съобщества на 

терито  иации: 

озята 

Onopordetum acanthi Br.-Bl. et al. 1936 – на много места край 
селищата 

orza et Lupsa 1963 – по сметищата и край 
Дунав

е
Папратовидните растения са представени от 5 

о разпространените хабитати 
щи. Някои от тях се наводняват напролет и трудно се обработват. 

Отглеждат се главно пшеница, царевица, слънчоглед и по малко др. 
видове. На места има и зеленчукови градини. В обработваеми площи на 
мястото на бивши рибарни и, ега навод ени от високи подопч ени води 
бяха устано ени съобщества на арови од расли, които са включени в 
Директива 92/43 с код 3140 Hard oligo-meso-trophic waters with 
benthic vegetation of Chara spp. Тяхната поява в региона вероятно има 
временен ха актер   

J1 Антропогенни ландшафти

Антропогенните ландшафти са широко разпространени на територият
 парка. Това са окрайнини на селища, индустриални зони (око
лощадката на АЕЦ), пътища, кариери и др. С обработваемите площи и 
техногеннит
астителни съобщества, които макар и широко разпространени са 
фрагментарни и не

това те не са разделени в отделна руема единица, а са 
разгледани като част от обработваемите площи, горските култури, 
селищата

рията на ПП Персина се отнасят към следните асоц

Stellarietum mediae Prodan 1939 – в окопните култури и л

Artemisietum scopariae B
 по чакъли 

Conietum maculate I. Pop 1968 – масово по Дунавската дига на 
острова 

Sambucetum ebuli Felfoldy 1942 – по влажни места  

Glycyrrhizetum echinatae Slavnic 1951 – по влажни места 

 

1.14 ФЛОРА 

1.14.2. Висши растения 

За територията на ПП “Персина” са установени общо 743 таксона, в 
т.ч. 735 вида и 8 вида с повече от един подвид. Видовете са разпределени 
в 397 рода, принадлежащи към 109 семейства. Анализът на таксономичната 
структура на флората показва, че отдел Хвощови растения  представен с 1 
семейство, 1 род и 4 вида. 
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семейства, 5 рода и 6 вида. Разпределението на таксоните при 
Покритосеменните : Двусемеделни –  семейства, 309 ро а, 5 6 вида; 
Едносемеделните – 18 семейства, 82 рода и 149 да. С най-много 
представители е семейство Asteraceae (Сложноцветни) – 86 вида, следвано 
от семейство, Poaceae (Житни) – 65 вида, семейство Fabaceae (Бобови) – 53 
вида, Lamiaceae (Устоцветни) – 49 вида и семейство Brassicaceae 
(Кръстоцветни) – 30 вида. Родове с най-голям брой видове са Car x и 
Veronica с по 11 вида, Chenopodium с 10 вида, Centaurea и Euphorbia с по 9 
вида и Ranunculus с 8 вида. 

 Проучваната територия има междинно географско положение и върху 
формиранет  на флората оказв  в ияние флорит на ко 
фитогеографски центъра - Понтийско-Сибирски, Субмедитерански, 
Централноевропейски, Балкански и др.. Специфичн

е 75 д 7
 ви

 e

о   ат л е някол

ите физикогеографски 
слови

и г

 Персина показва, че най-голямо участие имат 
хемикр

а” са установени 45 растителни вида с природозащитен 
статус В Приложение II на Директива 92/43/EEC са включени 3 вида. В 

к ) с к к” са в 
а р са В Пр  
За огично ообрази вида, от които един 

е  Приложен П
ята на  пос те л”1 
тегори 8 в  с категория “р  от 

Червената книга я. Чет в п а 
конвенция CITES

у я в ПП Персина обуславят голямо разнообразие от флорни елементи. 
Общо установените типове флорни елемен  са 7, разпределени в 39 рупи 
геоелементи. От тях преобладават елементите о циркумбореален тип 
(39%), следвани от европейския (21%) и медитерански тип (15%). 
Сравнително високото присъствие на елементи от понтийски тип (9%) се 
дължи на специфичното географско местоположение и възможността на 
ирадиация на видове, както от южноруските, така и на 
централноевропейските степи. Ендемичния тип (4%) включва 5 български, 
8 балкански и 19 суббалкански енедемични таксона. 

 Анализът на биологичния спектър на флората, установена на 
територията на ПП

иптофитите (37%). Значителният дял на терофитите (34%) може да 
се обясни с участието на голям брой рудерални и плевелни растения, както 
в антропогенизираните територии, така и в тревния синузий на периодично 
заливаните територии. Сравнително високо е участието и на криптофитите 
(16%) и особено на хелофитите (6%) и хидрофитите (3%), което е 
свързано с водните, блатните и заливните хабитати и асоцираните с тях 
водни и водно-сухоземни растения. Сравнително нисък е делът на 
фанерофитите (8%) и хамефитите (6%), привързани към лесостепните 
хабитатни типове. 

В ПП “Персин
. 

Червения списъ
нексите на Бе
кона за биол

на IUCN (1997
нската конвенция 

то разн

атегория “рядъ
включени 6 вида. 
е са включени 24 

два вида, а 
иложенията на

в Приложени ІІ, 11 в ия II и ІІІ и 12 в риложение ІІІ. За 
гория “изчезна
ядък” 21 вида
риложениие ІІ н

територи ПП Персина се
я “застрашен” 
 на Българи

очват 30 вида – с ка
ида, авид, с ка
ири вида попадат 

.  
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Брой видове и 
богатство на 
таксоните 

Брой видове с 
природозащитен 

статус 

Видове, които 
трябва да бъдат 
предмет на 

специални мерки 

Пропуски в 
познанията 

109 семейства 
397 рода 
735 вида 
 

 8 
Редки – 21). 
ЗБР: 24 
Приложение II – 1 
Приложения II и III 
– 11 
Приложение III - 
12 
Bern Conv.: 6 
IUCN: Rare – 2. 
Dir 92/43: 4. 

ница 
ка 

 

 линдерния 

новец 

 

Унгарски карамфил 

а е
Източна ведрица 

Липса на достатъчно 
информация за 
рудералната и 
плевелна флора в 
обработваемите 
площи, сметища и 
други 
антропогенизирани 
територии. 

ЧК: 30 
(Изчезнал – 1 
Застрашени –

Карниолска блат
Маршалова камилс
трева 
Полегнал изолепис
Дяволски орех 
Полегнала
Разковниче 
Картъловиден 
карамфил 
Ковачев за
Плаваща лейка 
Едроплоден хрян 
Бърдуче 
Бяла водна лилия 
Лъскаволистна млечка 
Седефче 
Диекиеанов лопен
Елвезиево кокиче 
Картузиански 
карамфил 

Дунавски зановец 
Гол сладник 
Щитолистни какички 
Пясъковиден ранилист 
Вл кновид н ръждавец 

Българска гърлица 
Михелов дихостилис 
Целолистен повет 

 
Предмет на специални мер ита трябва да са видове 

с п  с природни местообитания, 
зависещи  

ф а

ки на опазване и защ
риродозащитен статус и тясно свързани

 от водния режим. Особено уязвими са видовете свързани със 
степни природни местообитания, силно редуцирани вследствие на 
антропогенен натиск 

В Приложение се представя пълен списък на установените видове, 
видовете с природозащитна стойност, таксономичната структура на 
лор та, фитогеографска структура на флората.  

1.21.1. Уязвимост 

Видове - висока степен на уязвимост. 

Значителна част от видовете на територията на парка са силно уязвими 
в резултат на силната антропогенна намеса. С най-висока степен това се 
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отнася за видовете свързани с водните местообитания, от които една 
голяма част са съкратили чувствително ареалите си и числеността на 
популациите си (Trapa natans, Marsilea quadrifolia, Nuphar lutea, Nymphoides 
peltata) или са изчезнали напълно (Nymphaea alba, Eleocharis carniolica) от 
територията на парка. На второ място това са степните видове и локалните 
енд nardiformis, Stachys 
area Като

кива видове растения и растителни 
съо ените блатни 
еко

е местообитания (E1.22), които са разоравани, и 
пясъчните субстрати  и на места (о-в 
Бел

компл па с  м
 природните екосистеми в него са, или са били подложени 

на  н

емити (Chamaecytisus kovacevii, Dianthus 
nariaeformis).  по-слабо уязвими могат да се разглеждат видове, 

които въпреки, че са редки на национално или европейско ниво се 
приспособяват сравнително лесно към антропогенни екосистеми – сечища, 
тополови култури (Euphorbia lucida, Armoracia macrocarpa). Особено уязвим 
е Corispermum nitidum, който в парка се среща върху изкуствени депозити 
от чакъл и това е второто му известно находище по р. Дунав. Силно уязвим 
е и много редкият в национален мащаб вид Allium angulosum, който е 
оцелял на две малки пясъчни греди, южно от блатото Дульова бара.  

Местообитания - висока степен на уязвимост 

Най-уязвимите местообитания на територията на парка са еутрофните 
блата с плаваща и потопена растителност (С1.32). Повечето от тях напълно 
са унищожени (Свищовско, Беленско блата), останалите са силно 
деградирали и видоизменени (Кайкуша, Песчина, Дульова бара, Мъртвото 
блато). Те частично са заместени от големите отводнителни канали, които 
предлагат местообитание на та

бщества, но не могат да заместят напълно унищож
системи. На второ място по уязвимост са крайречните гори и храсталаци 

(F9.128, G1.11). Част от причините за тяхната уязвимост са естествени и са 
свързани с промяната на бреговете на р. Дунав. От друга страна, те са 
унищожавани и заменяни с тополови култури. В тях навлизат и инвазивни 
видове (Amorpha fruticosa), които изменят естествената им структура. 
Уязвими са и степнит

(Е1.9В), които са на малки площи
ене) са ползвани за баластра.  

Природен комплекс – висока степен на уязвимост 

Целият природен екс на рка е висока степен на уязви ост, тъй 
като повечето от

дългогодишна и силна антропоген а преса. Част от последиците от това 
въздействие могат да бъдат намалени чрез възстановяване на естествения 
природен режим.  

1.21.2. Рядкост – висока степен 

1.21.2.1. Естествените блатни и крайречни местообитания са редки в 
световен, европейски и национален мащаб. Парк „Персина” е единствения 
природен парк в България, който приоритетно опазва подобни 
местообитания 
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1.21.2.2. В ПП “Персина” са установени 45 растителни вида с 
природозащитен статус. В Приложение II на Директива 92/43/EEC са 
включени 3 вида. В Червения списък на IUCN (1997) с категория “рядък” са 
два вида, а в анексите на Бернската конвенция са включени 6 вида. В 
риложенията на Закона за биологичното разнообразие са включени 24 
вида, от които един в Приложение ІІ, 11 в Приложения II и ІІІ и 12 в 
риложение ІІІ. За територията на ПП “Персина” се посочват 30 вида – с 
тегория “изчезнал”1 вид, с категория “застрашен” 8 вида, а с категория 

“рядък” 21 вида от Червената книга на България. Четири вида попадат в 
приложениие ІІ на

П

П
ка

 конвенция CITES. 

а а m к

. 
Сам

а д о  
т
.

не зона според 
Рамсарската Конвен онално ниво са 
пясъ

рещат няколко локални или регионални 
енд а Ch vace  a  

. Те могат да бъдат степенувани в следния ред: 
пресуш

и застроени и

1.21.2.3. На територията на парка попадат популациите на много редки 
в национален и европейски мащаб видове. Основно на територията на 
парка в България поп да. попул цията на Ar oracia macrocarpa ( оято в 
Европа се среща само в басейна на р. Дунав), в него е второто находище на 
Allium angulosum, било е единственото находище на Eleocharis carniolica

о няколко са находищата в България на Marsilea quadrifolia, Trapa 
natans, Chamaecytisus kovacevii, Dianthus nardiformis, Stachys 
arenariaeformis. З  после ените три вида, коит  са локални и регионални 
ендемити паркъ  е от европейско и световно значение за опазване на 
популациите им   

1.21.2.4. Паркът е от национално, европейско и световно значение за 
опазване на екосистемите на влажните зони - крайречните гори и блата. 
Резерват „Персински блата” е приоритетна за опазва

ция. Много редки местообитания на наци
чните дюни и гредове, степите върху льос, високотревните ливади.  

1.21.2.5. Ендемитите са 4% от общия брой на установените видове. 
Българските ендемити са 5, 8 са балканските и 19 са суббалканските. На 
територията на парка се с

емити. З  amaecytisus ko vii, Di nthus nardiformis, Stachys
arenariaeformis паркът е единствената или една от двете защитени 
територии в България, където се опазват техни популации. По-голяма част 
от находищата им остават обаче в близост, но извън територията на парка, 
по южните и западните склонове на Никополското плато.  

1.21.3 Естественост – средна степен 

1.21.3.1. Всички екосистеми на територията на парка са повлияни от 
антропогенни фактори

аване и андигиране, разораване, изсичане на гори, строителство, 
добив на инертни материали.  

1.21.3.2. На територията на парка се наблюдават почти всички, 
характерни за човешката дейност, нарушения на естествените ландшафти – 
канали, диг , изкуствени водоеми, площи, насип ща и т.н. Малко 
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са участъците, в които почти или изцяло отсъстват нарушения на 
ландшафта (напр. - част от склоновете на Никополското плато).  

Е а а  о

р ки площи от територията на 
пар

ващи ендемични представители на флората. Условно към 
коренната растител продължително-
производнит

ли 
кул н i .,  ca i

ри (G1.7C4), 
развиващи при сравни я по терасите на 
рек  

 ендемити – Chamaecytisus kovacevii, Dianthus 
nardiformis, Stachys о. Такива са и 
поп  някои редки видове (Goniolimon tataricum). Изцяло вън, но 

1.21.3.3. стествени п нор мни изгледи има от бил то и от други 
участъци на Никополското плато, както и от някои по-ниски възвишения 
(напр. Червени брег). 

1.21.3.4. Ко енната растителност заема мал
ка. Тя е представена най-вече от крайречните гори и тревните 

съобществата на варовиковите сипеи и скалните венци, степните тревни 
съобщества, включ

ност могат да се отнесат и 
е липови горски фитоценози. Общият процент на коренните 

съобщества не е много висок (около 10%).  

1.21.3.5. Установени са сравнително малко на брой, широко 
разпространени видове, диви родственици на културните растения и

тивирани расте ия (Fragar a spp., Rosa spp Daucus rota, Vicia sat va, 
Lathyrus sativus, Raphanus raphanistrum и др.).  

1.21.3.6. С реликтен произход са повечето дървета и храсти, както и 
папратовидните растения. Паркът няма значение за опазване на реликти в 
по-тесен смисъл.  

1.21.4 Типичност – средна степен 

• Типични са заливните гори (G1.11), съобществата по алувиалните 
наноси (C3.51) и степните хабитати (Е1.21, Е1.22). Липовите го

телно постоянни мезофилни услови
а Дунав се характеризират се с участие на много неморални видове.  

• Типични за влиянието на човешката дейност местообитaния са 
обработваемите площи (I1.1) културите от тополи (G1.C1) и акация (G1.C4). 
Засолените пасища (Е6.22) са възникнали в резултат на пресушаванията на 
блатата, вторичното засоляване и пашата на домашни животни. Особено 
типични за влиянието на пресушаването и андигирането на блатата са 
съобществата на високи и средновисоки хелофити (С3.21, С3.22, С3.23, 
C3.24), които са завладяли териториите на Кайкуша, Песчина, Мъртвото 
блато и са изместили съобществата на типичните хидрофити.  

1.21.5 Размери – средна степен 

При възстановяване на влажните зони, размерите на парка са 
достатъчни за тяхното съществуване и опазване. Всички потенциални и 
предвидени за възстановяване на заливния режим места влизат в него. 
Сегашните размери на парка не са достатъчни за опазване на популациите 
на редки, ендемични видове и приоритетни хабитати. По-голяма част от 
популациите на локалните

 arenariaeformis, остават извън нег
улациите на
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в б  от национален мащаб видове 
Nep e r н
е  -

u п

Балкани”) предложение за разширение в южна и 
югоз

ни видове – висока оценка  

amogeton trichoides, Isolepis supina, Fritillaria 
ori halii,

ea q
r , 

bens, Dianthus nardiformis, Chamaecytisus kovacevi, Salvinia 
na

и

1.22 (6150), E1.9B (2340), 
E5. E0), G1.7C4 (91Z0), H3.2A (8210). 

установени общо 735 вида. На 
сра м  

У  т

т

 т б о

ча  

алувиа

ане ото

лизост до парка са популациите на редките
eta parviflora, Caragana frutex, C ltis glab ata, както и на якои 

ндемични съобщества (напр.  тези доминирани от локалния ендемит 
Linum ta ricum linearifolium). Извън арка остават по-голяма част от 
приоритетните за опазване степни хабитати – льосови степи (6250) и 
субпанонски степи (6240). Това може да се промени, ако се възприеме 
съществуващото (на СДП „

иточна посока.  

1.21.6 Биологично разнообразие 

1.21.6.1. 

Приоритет

Eleocharis carniolica, Pot
entalis, Corispermum nitidum, Corispermum mars  Nymphaea alba, 

Nuphar lutea, Marsil uadrifolia, Аrmoracia macrocarpa, Centaurea arenaria, 
Аllium angulosum, T apa natans Verbascum dieckianum, Clematis integrifolia, 
Lindernia procum

tans, Glycirrhyza glabra. 

Приоритетн  хабитати – висока оценка 

C1.3 (3150), C3.5 (3130, 3270), E1.21 (6240), E
423 (6430), E6.22 (1530), G1.11 (91

1.21.6.2.  

Видове – висока оценка 

На територията на ПП Персина са 
внително алка територия са представени около 20% от видовете в 

България. 

Растителни съобщества – висока оценка 

становени са около 35 ипа растителни съобщества по 
фитосоциологичната система на Браун-Бланке. 

Местооби ания – висока оценка 

По EUNIS Classification са представени 32 ипа местоо итания т 
различно йерархично ниво, принадлежащи към 8 основни единици. 

1.21.7 Стабилност и нестабилност 

1.21.7.1. Основната ст от екосистемите на територията на ПП 
Персина се отличават с ниска степен на стабилност. Част от причините 
имат естествен характер – непостоянство на нивото и нестабилност на 
брега на р. Дунав. Това се отразява в най-голяма степен върху състоянието 
на блатата, крайречните гори и съобществата, развиващи се върху 

лни наноси. Основната част от причините за нестабилността на 
популациите на видове, хабитати и екосистеми имат антропогенен 
произход. Най-съществените са: изсич  на горите по плат  и 
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разораването степните съобщества в по-далечното минало; пресушаване на 
блатата в низината и изсичане на част от горите по островите, изграждане 
на 

1
з o

l ia
c

ити. Сравнително по-
ста  на Stachys arenariiformis, Centaurea arenaria.  

 са повечето от хабитатите в низината, свързани с процесите 
на зали

6), крайречните гори (G1.11), съобществата на 

свързана със зависимостта им от 

ни и венци (H3.2A). Със средна степен 
липо

– проект за търсене по островите. Запознаване на 
с

ol ите е
е

 на находището за 
з

лацията на „Йоза”. Запазване на 
телни 

за

Nymphaea alba, Nuphar lutea – програма за реинтродукция след 
възстановяване на блатата. 

дига на остров Белене, в по-близкото минало и настоящето.  

.21.7.2. Нестабилни са популациите на видовете по алувиалните 
наноси: Dychostilis mishelianus ( ащитен), Eleocharis carniolica, C rispermum 
marshalii (изчезнали). Нестабилни са популациите на всички блатни видове, 
които са намалели или напълно изчезнали – Trapa natans, Nymphoides 
peltata, Nuphar lutea, Nymphaea a ba, Salvin  natans. Популацията на 
Armoracia macro arpa се отличава с голяма нестабилност, защото се среща 
в тополови култури. Популацията на Corispermum nitidum е много 
нестабилна, тъй като се среща на изкуствени депоз

билни са популациите

Нестабилни
 ване. Такива са еутрофните водоеми с плаващи и вкоренени 

хидрофити (C1.32), поясите от високи и средно-високи хелофити 
(C3.21,22,23, C1.24
алувиалните наноси (C3.5), солените пасища (Е6.22). Освен с естествени 
процеси тяханат нестабилност е 
антропогенната дейност. По-стабилни са степните съобщества (Е1.21, 
Е1.22), съобществата на скалните сте
на стабилност се отличават вите гори (G1.7C4).  

Мерки и програми 

Видове: 

Potamogeton trichoides – повторно установяване на популацията в Мъртвото 
блато. Мониторинг. 

Eleocharis carniolica 
лужителите на парка с растението. 

Corispermum marshalii - проект за търсене по островите. Запознаване на 
служителите на парка с растението. 

Is epis supina - проект за търсене по остров . Запознаван  на 
служителите на парка с растени то. 

Fritillaria orientalis – мониторинг на популацията при с. Драгаш войвода. 
Проект за търсене на други места в липовите гори в региона. Лесовъдски 
системи за запазване на популацията. Обявяване
ащитена местност. 

Corispermum nitidum – мониторинг на попу
част от депозитите за чакъл от разрушаване, които са най-представи

 популацията му при ползването им евентуално за строеж на АЕЦ - 
Белене.  
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Marsilea quadrifolia – програма за мониторинг на популацията и програма за 
реинтро укция след възс вяване н  блатата.  

Аrmoracia macrocarpa – монит

д тано а

оринг на популацията в северозападния край 
Го

нг на популацията на „Червения бряг”.  

южно от Дульова бара. 
Реи от там на „Пчели греда”.  

по 

чване на находището при с. Кулина вода. 

ринг на популацията.  

 на блатата на о-в Белене по проект на 
вя я м  куша

н я
от година в година. 

г. 

ринг. 

G1.11 (91E0) – възстановяване н заливните гори на о-в Белене. 
Лесовъдски системи за възстановяване на такива гори и на другите 
острови. 

G1.7C4 (91Z0) – Лесовъдски системи за възстанояване на такива гори по 
терасите над р. Дунав.  

H3.2A (8210) – мониторинг. Недопускане на дейности по разрушаването на 
варовиковите скали. 

 

на ляма Бързина в тополовата култура.  

Centaurea arenaria – монитори

Аllium angulosum – мониторинг на популацията 
нтродукция 

Trapa natans – мониторинг на популацията в централния отводнителен 
канал. Реинтродукция в блатата на острова след дейностите 
възстановяване на блатата.  

Verbascum dieckianum – проу
Мониторинг на популацията. 

Clematis integrifolia – монито

Хабитати: 

C1.32 (3150) – възстановяване
Световна банка, проект за възстано ване на водни  режи  на Кай . 

C3.5 (3140, 3270) – мо иторинг. Те са с непосто нен характер и се 
променят 

E1.21 (6240) – мониторинг. 

E1.22 (6150) – мониторин

E1.9B (2340) – мониторинг. 

E6.22 (1530) – монито

а 
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Съществуващи проекти, ползвани при отчетите (по т. 1.6. от 
заданието) и имащи отношение към проекта: 

 

Заглавие:  

1. 2001 г. Финален доклад на екипа
за консултанско задание: Планиране
на управлението на защитените
територии, в рамикте на GEF 
проекта: „Намаляване на замърсява-
нето с биогенни елементи и
възстановяване на влажните зони” 

    
   
    

  
 

    
   

  
    

    
  

   
   

    

   
   

   
-

2. 2002 г. Карта на местообитанията
и на находищата на растения от
Червена книга на България на
територията на ПП „Персина” 

3. 2002 г. „Флора и растителност в
Средна Дунавска равнина между
долините на реките Вит и Студена 

4. 2004 г. Начални проучвания на
хабитатите на територията на
Природен парк „Персина” и защитена
местност „Калимок Бръшлен” 

Изготвен от:  

1. Автори: Dister и колектив (екип 

на WWF – Auen – Institute)  

 

 

 

2. Автор: Росен Цонев 

 

 

3. Докторска дисертация на 

Росен Цонев 

 

4. Автор: д-р Росен Цонев 

 

Кратко описание на целите: Изследване на флората, растителността и 

местообитанията на територията във връзка с научни и 

природоконсервационни проблеми. Изготвени са карти на находища на 

растения с консервационен статус и местообитания по класификациите на 

EUNIS и на Палеарктичните местообитания.  

Връзка с настоящия проект: 

В посочените по-горе доклади и научни разработки има подробна 

информация за флората, растителността и са картирани местообитанията 

на територията на ПП „Персина”. Изготвени са флористични и 

синтаксономични списъци. Разгледани са повечето от проблемите с 

опазването на видовете растения и на растителните съобщества, като 

картираните местообитания са оценени по консервационна значимост.  
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Класификационна схема на природните местообитания, установени 
на територията на ПП “Персина”, съгласно Palaearctic Classification 

22 Standing fresh water 
22.411 Duckweed covers  
22.412 Frogbit rafts 
22.415 Salvin a covers  i
22.4312 Water chestnut carpets  
24 Running water 
24.15 Metapotamal and hypotamal streams  
24.22 Vegetated river gravel banks 
24.31 Unvegetated river sand banks  
24.52 Euro-Siberian annual river mud communities 
31 Temperate heath and scrub 
31.8B31 Moesian oriental horn beam thickets 
34 Steppes and dry calcareous grasslands 
34.311 Helleno-Balkanic savory steppes 
34.31612 Moesio-Carpathian andropogonid steppes 
37. Humid grassland and tall herb communities 
37.13 Continental tall herb communities 
38 Mesophile grasslands 
38.114 Continental pastures 
41 Broad-leaved deciduous forests 
41.8411 Moesian silver lime woods 
44 Temperate riverine and swamp forests and brush 
44.128 Continental riverine willow scrub  
44.132 Eastern-European poplar – willow forests + Amorpha fruticosa  
53 Water-fringe vegetation 
53.1111 Freshwater Phragmites beds 
53.1121 Dry Phragmites beds 
53.12 Common clubrush beds 
53.132 Lesser reedmace beds 
53.146 Water dropwort-great yellowcress communities 
53.215 Tufted sedge and sward sedge tussocks 
62 Inland cliffs and exposed rocks  
62.1A Illyro-Balkanic calcareous cliffs 
64 Inland sand dunes 
64.713 Pontic dune pioneer grasslands 
64.715 Pontic dune closed grasslands 
82 Crops 
83 Orchards, groves and tree plantations 
83.1 High-stem orchards 
83.211 Traditional vineyards  
83.3112 Native pine plantations 
83.321 Poplar plantations 
83.324 Locust tree plantations 
86 Town, villages, industrial sites 
86.1 Towns 
86.2 Villages 
86.412 Gravel quarries 
86.3 Active industrial sites 
86.4 Old industrial sites 
86.6 Archeological sites 
87 Fallow land, waste places 
89 Industrial lagoons and reservoirs, canals 
89.22 Ditches and small canals 
89.24 Sewage farms and sewage works 
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Класификационна схема на природните местообитания 
съгласно EUNIS Classifacation, установени на територията на 

ПП “Персина” 

C1.31  Benthic communities of eutrophic waterbodies  

C1.33 Rooted submerged vegetation of eutrophic waterbodies  

C2.3 Permanent non-tidal, smooth-flowing watercourses

C3.21  Common reed ([Phragmites australis]) beds

C3.22  Common clubrush ([Scirpus lacustris]) beds

C3.23  Reedmace ([Typha]) beds

C3.24  Medium-tall non-graminoid waterside communities

C3.51  Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards

C3.52  Bur marigold ([Bidens]) communities (of lake and pond 
shores)

C3.53  Euro-Siberian annual river mud communities

C3.55  Sparsely vegetated river gravel banks

E1.21  Helleno-Balkanic savory steppes

E1.22  Arid subcontinental steppic grassland

E1.9B  Pannonic inland dunes

E5.423 Continental tall-herb communities of humid meadows

E6.22  Ponto-Sarmatic salt steppes and saltmarshes

F3.2431  Moesian oriental hornbeam thickets

F9.128  Continental riverine willow scrub

FB.4  Vineyards

G1.1112  Eastern European poplar-willow forests

G1.7C4  Thermophilous lime woods

G1.C1  Poplar plantations

G1.C3  False acacia ([Robinia]) plantations

G1.C4 Other broadleaved deciduous plantations

G1.D  Fruit and nut tree orchards

G3.F12  Native pine plantations

H3.2A  Illyrio-Helleno-Balkanic cinquefoil cliffs

I1.1  Intensive unmixed crops

I1.5  Bare tilled, fallow or recently abandoned arable land

J1.1 Residential buildings of city and town centres

J1.2  Residential buildings of villages and urban peripheries

J1.4  Urban and suburban industrial and commercial sites still in 
active use
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 От европейска значимост, съгласно Приложение І на Директива 

92/43/ЕЕС са 13 типа природни местообитания. Природните местообитания 

с код 6440 са фрагментарно представени на територията на природния 

парк и не е възможно тяхното детайлно картиране. Други два типа 3130 и 

3270 формират комплекси и са трудно разграничими на терен, затова са 

оформени в обща картируема единица. С приоритет са хабитатите с 

кодове1530, 2340, 6250, 91Е0. Тяхното наличие предопределя територията 

на природния парк и прилежащите и територии като потенциално място от 

Европейската мрежа на НАТУРА 2000 и националната екологична мрежа. 

Природни местообитания от Приложение І на Директива 
92/43/ЕЕС, установени за територията на ПП “Персина” 

Код по 
НАТУРА 

2000 

Наименования на типовете природни 
местообитания 

1530 Панонски солени степи и солени блата 

2340 Панонски вътрешноконтинентални дюни 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с 
растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoe o-
Nanojuncetea 

t

3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни с бентосни 
формации от Chara 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа 
Magnopotamion или Hydrocharition 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention 
p.p. 

6240 Субпанонски степни тревни съобщества 

6250 Панонски льосови степни тревни съобщества 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в 
равнините и в планинския до алпийския пояс 

6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните 
долини 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални 
склонове 

91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus exelsior 
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 
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Легенда на картата на природните местообитания и растителността на ПП “Персина” 

EUNIS Palaearctic NATURA
2000 

Vegetation 

22.411 
22.412 
22.415 

 
Ас. Lemnetum minoris; Ас. Salvinio-Spirodeletum polyrhizae 

 
C1.3 
 

22.4312 

 
3150 
 

Ас. Nymphoidetum peltatae; Ас. Trapetum natantis 
C2.3    24.15   

53.1111   
53.1121   

Ас. Phragmitetum communis; Ас. Sparganietum erecti 
  

 
C3.21+22+23 
 53.132   Ас. Typhetum angustifoliae; Ас. Typhetum latifoliae; Ас. Typhetum laxmanii 
C3.246    53.146 Ас. Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae 

24.31  
C3.51+52+53 24.52 

 
3130, 3270 

  
Кл. Isoeto-Nanojuncetea; Кл. Bidentetea tripartitae 

C3.55 24.22     
E1.21   34.311 6240 Ас. Lino linearifolii-Gypsophyletum glomeratae 
E1.22   34.31612 6250 Ас. Thymo urumovii-Chrysopogonetum; Ас. Bothriochloetum ischaemi 

64.713  
E1.9B 64.715 

 
2340 

 
Ас. Tribulo-Tragetum; Съобщества на Kochia prostrata 

E5.423   37.13 6430 Ас. Euphorbio lucidi-Bolboshoenetum maritimi 
E6.22   38.114 1530 Ас. Trifolio fragiferii-Cynodonetum 
F3.24312  31.8B31  Съобщества с доминиране на Fraxinus ornus и Carpinus orientalis 
F9.128    44.128 Ас. Salicetum triandrae 
FB.4    83.211  
G1.1112   44.132 91E0 Ас. Amorpho-Salicetum albae; Ас. Salici-Populetum 
G1.7C4   41.8411 91Z0 Ас. Staphyleo-Tilietum tomentosae 
G1.C1    83.321   
G1.C3    83.324   
G1.C4    83.325   
G1.D    83.1   
G3.F12    83.3112   
H3.2A   62.A1 8210   
I1.1    82   
J1    86 Ас. Stellarietum mediae; Ас. Onopordetum acanthi; Ас. Artemisietum scopariae; 

Ас. Conietum maculatae; Ас. Sambucetum ebuli; Ас. Glycyrrhizetum echinatae 
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Растителни видове с природозащитен статус за ПП “Персина” 

 

№ Наименование на вида 

1. Allium angulosum L.

2. Chamaecytisus kovacevi (Velen.) Rothm.          

3. Corispermum nitidum Kit. 

4. Dianthus nardiformis Janka 

5. Dianthus pontederae A. Kern ssp. cladovanus (Deg.) Stoj. et Acht.

6. Dichostylis michelianus (L.) Ness.                      

7. Eupho bia lucida Waldst. et Kit.                                        

8. Glycyrrhiza glab a L.

9. Lemna gibba L.

10. Limodorum abor ivum (L.) Schwartz.         

11. Nymphoides pelta a (S. G. Gmel.) O. Kuntze

12. Salvin a natans (L.) All.

13. Stachys arenariformis Rouy                                                 

14. Utricularia vulgaris L.                                                          

15. Verbascum dieckianum Borbas et Degen 

16. Clematis integrifolia L.

17. Leuco um aestivum L.

 

Допълнителна информация за находищата в заливните територии е нанесена в картата 

по проект на Световна банка. 



Природните местообитания на заливните територии са отбелязани на картата по проект на 

Таксономична структура на флората в ПП “Персина” 
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Таксономични 
единици 

бр бр        % бр бр % бр бр % бр бр % бр бр % бр бр. %

Семейства 
Families 

1                  1 100 3 0 0 15 5 33.3 4 0 0 102 75 73.5
 

21 18 85.7

Родове 
Genera 

1                1 100 6 0 0 21 5
 

23.8 6 0 0 644 309 48.0 198 82 41.0
 

Видове 
Species 

7                4 57.1 8 0 0 43 6 14.0 18 0 0 300
9 

576 19.1 739 149 20.0

Подвидове 
Subspecies 

                 689 54 7.8 82 4 4.9
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Растителни видове с природозащитен статус за ПП “Персина” 

 

Червена 
книга ЗБР    BERN IUCN BON CITES Dir 92/43

№ Наименование на вида 
Българско 

наименование 
Енде-
мит категория 

Прило-
жение 
№   1997   App.   

1 Eleocharis carniolica W. Koch. 
Карниолска 
блатница   изчезнал II, III +       II 

2 Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.           Бърдуче   застрашен II, III         

3 Nymphaea alba L.  
Бяла водна 
лилия   застрашен II, III           

4 Euphorbia lucida Waldst. et Kit.          
Лъскаволистна 
млечка   застрашен III           

5 Ruta graveolens L. Седефче   застрашен III           

6 
Verbascum dieckianum Borbas et 
Degen 

Диекиеанов 
лопен 

Бал-
кански застрашен II, III           

7 
Galanthus elwesii Hook fil. ssp. minor 
Welb.    

Елвезиево 
кокиче   застрашен III       II   

8 Trapa natans L. 
Дяволски орех, 
джулюн   рядък II, III +         

9 Lindernia procumbens (Krock.) Philcox 
Полегнала 
линдерния   рядък II +       IV 
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10 Marsilea quadrifolia L. Разковниче   рядък II, III +       II 

11 Dianthus carthusianorum L. 
Картузиански 
карамфил   рядък III           

12 Dianthus nardiformis Janka 
Картъловиден 
карамфил 

Бал-
кански рядък II, III   rare       

13 
Dianthus pontederae A. Kern ssp. 
cladovanus (Deg.) Stoj. et Acht. 

Унгарски 
карамфил   рядък             

14 
Chamaecytisus danubialis (Velen.) 
Rothm.                       

Дунавски 
зановец   рядък III           

15 
Chamaecytisus kovacevi (Velen.) 
Rothm.          Ковачев зановец

Бъл-
гарски рядък III   rare       

16 Glycyrrhiza glabra L. Гол сладник   рядък III           

17 
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. 
Kuntze 

Щитолистни 
какички   рядък II, III           

18 Stachys arenariformis Rouy               
Пясъковиден 
ранилист 

Бал-
кански рядък III           

19 
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht. 

Влакновиден 
ръждавец   рядък III           

20 Fritillaria orientalis Adams.                 Източна ведрица   рядък II, III           

21 Salvinia natans (L.) All. Плаваща лейка     II, III +         

22 Limonium bulgaricum Ancev.              
Българска 
гърлица 

Бъл-
гарски   II, III           

23 Dichostylis michelianus (L.) Ness.        
Михелов 
дихостилис     III           
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24 Leucojum aestivum L.                 Блатно кокиче   застрашен             

25 Corispermum nitidum Kit.  
Блестяща 
камилска трева   рядък             

26 Oenanthe angulosa Griseb. 
Ръбестостъблен 
воден морач   рядък             

27 Utricularia vulgaris L.                        
Обикновена 
мехурка   рядък             

28 Senecio paludosus L.                         Блатен спореж   рядък             

29 Allium angulosum L. 
Ръбестостъблен 
лук   рядък             

30 Limodorum abortivum (L.) Schwartz.   
Недоразвит 
лимодорум   рядък         II   

31 Lemna gibba L. 
Гърбава водна 
леща   рядък             

32 
Armoracia macrocarpa (Waldst. et 
Kit.) Baumg.                          Едроплоден хрян       +         

33 
Sternbergia colchiciflora Waldst. et 
Kit.                    

Мразоцветно 
есенниче             II   

34 
Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce. 

Бял 
главопрашник             II   

35 Achilea clypeolata S.et S.                   Жълт равнец 
Бал-
кански               

36 Pastinaca hirsuta Panc.                     Космат пащернак
Балкан
ски               
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37 Sambucus deborensis (Kos.) Kos.        Дебърски бъз 
Бал-
кански               

38 
Satureja montana L. ssp. kitaibelii 
(Wierzb. ex Heuff.) Ball.                    

Китайбелова 
чубрица 

Бал-
кански               

39 
Thesium simplex Velen. ssp. 
moesiacum (Velen.) Koz. et Kuzm. 

Мизийски 
ленолист 

Бал-
кански               

40 
Linum tauricum Willd. ssp. 
linearifolium (Linderm.) Petrova          Кримски лен 

Бъл-
гарски               

41 Seseli rigidum ssp. hirtulum Peev       Бодлив порезник
Бъл-
гарски               

42 
Thalictrum aquilegifolium L. ssp. 
storgosiacum P. Pan.        

Кандилковолистн
о обичниче 

Бъл-
гарски               

43 Centaurea arenaria Bieb. ex Willd.       
Пясъчна 
метличина     III           

44 Corispermum marschalii Stev.  
Маршалова 
камилска трева   рядък             

45 Isolepis supina (L.) R. Br. 
Полегнал 
изолепис   застрашен III           



Фитогеографска структура на флората на ПП “Персина” 

Типове геоелементи Съкращение Брой % от общия брой
1. Медитерански тип   114 15.41 
Медитерански геоелементи Med 25 3.38 
Медитеранско-азиатски геоелементи Med-As 5 0.68 
Медитеранско-южноазиатски геоелементи Med-Cas 6 0.81 
Медитеранско-ориенталотурански геоелементи Med-OT 1 0.14 
Медитеранско-сисбсирски геоелементи Med-Sib 1 0.14 
Южномедитеранско-азиатски геоелементи sMed-As 2 0.27 
Южномедитеранско-сибирски геоелементи sMed-Sib 1 0.14 
Субмедитерански геоелементи subMed 70 9.46 
Субмедитеранско-азиатски геоелементи subMed-As 3 0.41 
2. Европейски тип   158 21.35 
Европейски геоелементи Eur 38 5.14 
Европейско-медитерански геоелементи Euro-Med 93 12.57 
Европейско-медитерански-северноазиатски геоелементи Euro-Med-CAs 3 0.41 
Европейско-южномедитерански геоелементи Euro-sMed 3 0.41 
Европейско-субмедитерански геоелементи Euro-subMed 13 1.76 
Европейско-ориенталотурански геоелементи Euro-OT 4 0.54 
Европейско-понтийски геоелементи Euro-Pont 4 0.54 
3. Понтийски тип   63 8.51 
Понтийски геоелементи Pont 14 1.89 
Понтийско-централноазиатски геоелементи Pont-CAs 1 0.14 
Понтийско-южноазиатски геоелементи Pont-SAs 1 0.14 
Понтийско-субмедитерански геоелементи Pont-Med 29 3.92 
Понтийско-медитерански геоелементи Pont-subMed 4 0.54 
Понтийско-ориенталотурански геоелементи Pont-OT 1 0.14 
Понтийско-сибирски геоелементи Pont-Sib 5 0.68 
Южнопонтийски геоелементи sPont 8 1.08 
4. Циркумбореален тип   288 38.92 
Евразийски геоелементи Euro-As 146 19.73 
Евросисбсирски геоелементи Euro-Sib 47 6.35 
Южносибирски геоелементи SSib 2 0.27 
Суббореални геоелементи subBoreal 27 3.65 
Бореални геоелементи Boreal 65 8.78 
Европейско-американски геоелементи Euro-Nam 1 0.14 
5. Космополитен тип Kos 52 7.03 
6. Адвентивен тип Adv 33 4.46 
7. Балкански ендемичен и субендемичен тип   32 4.32 
Балкански геоелементи Bal 8 1.08 
Балкано-анатолийски геоелементи Bal-Anat 2 0.27 
Балкано-дакийски геоелементи Bal-Dac 6 0.81 
Балкано-панонски геоелементи Bal-Panon 4 0.54 
Балкано-понтийски геоелементи Bal-Pont 4 0.54 
Апенинско-балкански геоелементи Ap-Bal 2 0.27 
Карпато-балкански геоелементи Carp-Bal 1 0.14 
Български геоелементи Bul 5 0.68 
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Списък на висшите растения установени на територията на ПП 
“Персина” 

POLYPODIOPHYTA ПАПРАТОВИДНИ 

Aspleniaceae Изтравничеви 

Asplenium ruta-muraria L.               Стенно изтравниче  
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Asplenium trichomanes L. Обикновено изтравниче 

Azollaceae Азолови 

Azolla carolin ana Willd. Каролинска азола 

Hypolepidacеae Орловопапратови 

Pteridium aqulinum (L.) Kuhn. Орлова папрат 

Marsileaceae Разковничеви 

Marsilea quadrifolia L. Разковниче 

Salviniaceae Лейкови 

Salvin a natans (L.) All. Плаваща лейка 

EQUISETOPHYTA ХВОЩОБРАЗНИ 

Equisetaceae Хвощови 

Equisetum arvense L. Полски хвощ 

Equisetum palustre L. Блатен хвощ 

Equisetum ramosissimum Desf.                Разклонен хвощ 

Equisetum telmateia Ehrh.                      Голям хвощ 

MAGNOLIOPHYTA ПОКРИТОСЕМЕННИ 

M a g n o l i o p s i d a Двусемеделни 

Aceraceae Кленови 

Acer campestre L.                      Полски клен 

Acer platanoides L.                                         Шестил 

Acer tataricum L. Мекиш 

Amaranthaceae Щирови 

Amaranthus albus L. Бял щир 

Amaranthus c ispus (Lesp. et Thev.) N. Terr. Къдраволистен щир 

Amaranthus hybridus L.                        Хибриден щир 

Amaranthus lividus L. Светъл щир 

Amaranthus retroflexus L.                     Обикновен  щир 

Anacardiaceae Смрадликови 

Cotinus coggygria Scop.                      Смрадлика 

Apiaceae Сенникоцветни 

Angelica sylvestris L.                           Горска пищялка 

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.            Балдаранолистен азмацуг 

Berula erecta (Huds.) Coville                   Изправена берула 

Bupleurum falcatum L.                       Сърповидна урока 
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Bupleurum praealtum L.                      Висока урока  
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Caucalis platycarpos L.                        Плоскоплоден бабинец 

Conium maculatum L.                        Петнист бучиниш 

Daucus carota L.                                         Обикновен морков 

Eryngium campestre L.                         Полски ветрогон 

Falcaria vulgaris Bernh.                      Обикновен дворник 

Ferulago sylvatica (Bess.) Reichenb.      Горска тимянка 

Heracleum sibiricum L.                          Сибирски девесил 

Laser trilobum (L.) Borkh.                        Загърличе 

Myrroides nodosa (L.) Cann.              Възловат мироидес 

Oenanthe angulosa Griseb. Ръбестостъблен воден морач 

Oenanthe aqua ica L.                                 Обикновен воден морач 

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.          Едроцветно срамливче 

Pastinaca hirsuta Panc.                               Космат пащернак 

Peucedanum alsaticum L.           Елзаска самодивска трева 

Pimpinella saxifraga L.                               Каменоломков анасон 

Scand x pecten - veneris L.                           Обикновено чапличе 

Seseli rigidum ssp. hir ulum Peev          Бодлив порезник 

Sesel  tortuosum L. Кривостъблен порезник 

S um lat folium L. Широколистен ручейник 

Tordy ium maximum L.                               Обикновена нузла 

Torilis arvensis (Huds.) Link. ssp. arvensis  Полски турилис 

Torilis arvensis ssp. neglecta ( Schult.) Thell. 

Torilis japonica (Houtt.) DC               Японски турилис 

Trinia glauca (L.) Dum. ssp. glauca  Синкава триния 

Apocynaceae Тойнови 

Vinca herbacea Waldst. et Kit.          Тревист зимзелен 

Araliaceae Бръшлянови 

Hedera helix L.                                           Бръшлян 

Aristolochiaceae Копитникови 

Ar stolochia clematitis L.  Обикновена вълча ябълка 

Asclepiadaceae Устрелови 

Cynanchum acutum L.                             Увивен устрел 

Vincetoxicum hirundinaria L.                           Лечебен винцетоксикум 

Asteraceae Сложноцветни 

Achilea clypeolata S. et S.                               Жълт равнец 

Achilea millefolium L.                                     Бял равнец 

Anthemis arvensis L.                 Угарно подрумиче 

Arc ium lappa L.                    Обикновен репей 
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Arctium minus Bernh.                    Дребен репей  
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Artemisia absinthium L. Горчив пелин 

Artemisia annua L.                              Едногодишен пелин 

Artemisia austriaca Jacq.                     Австрийски пелин 

Artemisia scoparia Waldst. et Kit.                     Метловиден пелин 

Artemisia vulgaris L.             Обикновен пелин 

Aster oleifolius (Lam.) Wagenitz                   Маслинолистен звездел 

Bellis perennis L.                                Многогодишна паричка 

Bidens cernua L.                                       Рогат бутрак 

Bidens frondosa L. 

Bidens tripartita L.                  Триделен бутрак 

Carduus acanthoides L.                                Късодръжков магарешки 
бодил 

Carduus nutans L.                                  Наведен магарешки бодил 

Carduus thoermeri Weinm. Термеров магарешки бодил 

Carlina vulgaris L.                                          Обикновена решетка 

Car hamus lana us L.                                    Жълтоцветен аспрут 

Cen aurea arenaria Bieb. ex Willd.                  Пясъчна метличина 

Cen aurea calcitrapa L.                              Дългоиглеста метличина 

Cen aurea cyanus L.                    Синя метличина 

Cen aurea d fusa Lam.                      Рехава метличина 

Cen aurea orienta is L.                   Източна метличина 

Cen aurea rut folia S. et S. ssp. 

 jurineifolia (Boiss.) Nym.                               Седефчеволистна метличина 

Cen aurea salonitana Vis.                    Солунска метличина 

Centaurea solstitialis L. Средиземноморска метличина 

Cen aurea stereophy la Bess. Клонеста метличина 

Chamomilla recutita (L.) Rausch.             Тръбестоцветна лайка 

Chondrilla juncea L.                                       Обикновен кривец 

Cichorium intybus L.                                       Синя жлъчка 

Cirsium arvense (L.) Scop.           Полска паламида 

Cirsium c eticum (L.) D`Urv.                            Критска метличина 

Cirsium ligulare Bois.              Езичестолистна паламида 

Cirsium vulgare (Savi.) Ten.                    Обикновена паламида 

Conyza canadensis (L.) Cronq. Канадска злолетница 

Crepis foet da L. ssp. foe ida   Смрадлива дрипавка 

Crepis foet da ssp. rhoedifolia (Bieb.) Celak                                      

Crepis sancta (L.) Babcok.                          Свещенна дрипавка 

Crepis setosa Hall.                                         Четинеста дрипавка 
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Crupina vulgaris Cass.                               Обикновена крупина  
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Echinops microcephallus S. et S.                Дребноглав челядник 

Echinops sphaerocepha us L. ssp. 

 Sphaerocephalus                                          Кръглоглав челядник 

Erigeron acer L.  Яворолистна злолетница 

Erigeron anuus (L.) Presl      Бяла злолетница 

Eupatorium cannabinum L.                Див коноп 

Filaginella ulig nosa (L.) Opiz.                      Влажно смилче 

Filago vulgaris Lam.                          Обикновена свещица 

Galinsoga parviflora Cav.                       Дребноцветна перуанска 
лайкучка 

Hieracium hoppeanum Schult.               Миши уши 

Hieracium umbellatum L.                Сенниковидна рунянка 

Inula britanica L.                   Британски оман 

Inula ensifolia L       Успореднонишков оман 

Inula germanica L.           Германски оман 

Jurinea consaguinea DC ssp. neicevii Koz.  Нейчев миск 

Lactuca saligna L                    Соленолюбива салата 

Lactuca serriola L.                                         Компасна салата 

Lapsana communis L.                                     Сгърбун 

Leontodon crispus Vill. ssp. crispus  Гребенеста жълтица 

Leucanthemella serotina (L.) Tzvel.           Маргаритчица 

Matricaria per ora a Merat.                           Коронеста лайкучка 

Matrica ia trichophylla ( Boiss.) Boiss.        Влакнеста лайкучка 

Onopordum acanthium L.                             Жълтеникав онопордум 

Picris hieracioides L. ssp. h e acioides  Рунянковидно горчивче 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.             Блъшница 

Pulicaria vulgaris Gaertn.                Шумкавиче 

Scorzonera hispanica L.                          Испански кокеш 

Scorzonera laciniata L.                               Перестолистен кокеш 

Senecio jacobaea L. ssp. jacobaea Якобов спореж 

Senec o paludosus L.                                  Блатен спореж 

Senecio vernalis Waldst. et Kit.       Пролетен  спореж 

Senec o vulgaris L.                        Обикновен спореж 

Solidago virga-aurea L. Енчец 

Sonchus arvensis L. ssp. arvensis            Полски кострец 

Sonchus arvensis L. ssp. uliginosus (Bieb.) Nym. 

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz-Bib.          Щитоцветна вратига 

Tanacetum vulgare L. Обикновена вратига 
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Taraxacum officinale Web.              Обикновено глухарче  
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Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. Серотинско глухарче 

Tragopogon dubius Scop.                         Голямя козя брада 

Tussilago farfara L. Подбел 

Xanth um ita icum Moret.             Италиански казашки бодил 

Xan hium spinosum L.                                Бодлив казашки бодил 

Xan hium strumarium L.                   Влакнест казашки бодил 

Xeranthemum annum L.                           Едногодишно безсмъртниче 

Xeranthemum cylindraceum S. et S.               Цилиндрично безсмъртниче 

Berberidaceae Киселтрънови 

Berberis vulgaris L. Кисел трън 

Betulaceae Брезови 

Alnus g u inosa (L.) Gaertn.                             Черна елша 

Carpinus betulus L.                            Обикновен габър 

Carpinus orientalis Mill. Келяв габър 

Corylus ave lana L.                               Обикновена леска 

Boraginaceae Граповолистни 

Anchusa officinalis L.                     Лечебно винче 

Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. ssp. arvensis      Полско волско езиче 

Asperugo procumbens L.                              Лежащ острец 

Buglossoides arvensis (L.) Johnst.                   Полска белоочица 

Cerinthe minor L.                                      Малък медник 

Cynoglossum offic nale L.    Лечебна наумка 

Echium italicum L.                 Италианско усойниче 

Echium vulgare L.                             Обикновено усойниче 

Heliotrop um europaeum L.  Обикновена посдунка 

Heliotrop um supinum L.                            Пълзяща подсунка 

Myosotis laxa Lehm. ssp.  

caespi osa (C. F. Schultz.) Hyl. ex Nordhl. Туфеста незабравка 

Myosotis scorpiodes L.                                  Блатна незабравка 

Nonea pulla (L.) DC                                     Тъмноцветна калугерка 

Onosma visianii G. C. Clem.                            Визианиево омразниче 

Pulmonaria officinalis L.                             Лечебна медуница 

Symphytum officinale L.                      Черен оман 

Brassicaceae Кръстоцветни 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande   Чеснова трева, лъжичина 

Alyssum a yssoides L.  Чашков игловръх 

Alyssum corymboso des Form. Сенниковиден игловръх 

Alyssum hi sutum Bieb.                               Космат игловръх 
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Alyssum minutum Schlecht. ex DC.                    Дребен игловръх 

Alyssum saxatile L.                                   Скален игловръх  
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Arabis recta Vill.                     Права гъшарка 

Arabis sagi tata (Bertol.) DC                     Стрелолистна гъшарка 

Armo acia macrocarpa  

(Waldst. et Kit.) Baumg. Едроплоден хрян 

Berteroa incana (L.) DC                              Сива турия 

Brassica nigra (L.) Koch              Черен синап 

Capsella bursa-pas oris (L.) Medic              Обикновена овчарска 
торбичка 

Cardamine hirsuta L.              Влакнеста горва 

Cardaria draba (L.) Desv.                      Родилна трева 

Chorispora tenella (Pall.) DC                    Хориспора 

Descu ainia sofia (L.) Webb. ex Prantl.        Войничица 

Erophila verna (L.) Bess. ssp. verna                  Пролетна гладница 
Erysimum diffusum Ehrh.               Разклонена боянка 

Lepidium campest e (L.) R. Br.        Полска горуха 

Mathiola fruticulosa (L.) Maire   Полухрастовидна матиола 

Nasturtium officinale R. Br.                        Лечебна поточарка 

Raphanus raphanistrum L.                          Дива ряпа 

Rorippa amphibia (L.) Bess.                      Воден пореч 

Rorippa austriaca ( Crantz) Bess.  Австрийски пореч 

Rorippa sylvestr s (L.) Bess.          Горски пореч 

Sinapis arvensis L.  Полски синап 

Sysimbrium strictissimum L.                            Изправена мъдрица 

Sysimbrium officinale (L.) Scop.                 Лечебна мъдрица 

Thlaspi arvense L.                               Полска попова лъжичка 

Thlaspi perfo iatum L.                             Пронизанолистна попова 
лижичка 

Campanulaceae Камбанкови 

Campanula sibirica L.                         Сибирска камбанка 

Campanula trachelium L. ssp. rachelium   Коприволистна камбанка 

Canabaceae Конопови 

Canabis sa iva L. Коноп 

Humulus lupulus L.                             Хмел 

Caprifoliaceae Бъзови 

Sambucus deborensis (Kos.) Kos.                      Дебърски бъз 

Sambucus ebulus L. Бъзак 

Sambucus nigra L.                                     Черен бъз 
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Viburnum opulus L.                                        Червенан калина 

Caryophyllaceae Карамфилови 

Agrostemma g hago L.                               Къклица it
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Arenaria serpyllifolia L.                                Полегнала песъчарка 

Cerastium brachypetalum Pers. Тенориев рожец 

Cerast um glomeratum Thuill.                          Кълбоцветен  рожец 

Cucubalus bacci er L.                             Гушевица 

Dianthus carthusianorum L. Картузиански карамфил 

Dianthus nardiformis Janka Картъловиден карамфил 

Dianthus pallens S. et S. Блед карамфил 

Dianthus pontederae A. Kern ssp. 

c adovanus (Deg.) Stoj. et Acht. Унгарски карамфил 

Dianthus pseudoa meria Bieb.         Лъжеармериовиден карамфил 

Dianthus roseo uteus Velen.         Розовожълт карамфил 

Gypsophilla glomerata Pall. ex Bieb.    Сбита мишорка 

Gypsophilla muralis L.                        Стенна мишорка 

Herniaria hirsuta L.  Космато изсипливче 

Holosteum umbellatum L.                            Чадъреста весларка 

Minuartia glomerata (Bieb.) Deg.     Главеста мишовка 

Minuartia setacea (Thurill) Hay. ssp. setacea  Нишковидна мишовка 

Myosoton aquat cum (L.) Moench.              Водна мокрица 

Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess.                  Главеста паронихия 

Petrorhagia pro ifera Ball. et Heyw.                 Обикновена мантийка 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link.          Каменоломкова мантийка 

Saponaria officinalis L.                        Обикновено сапунче 

Scleranthus perennis L.                       Многогодишна хрущялка 

Silene alba (Mill.) E. Krause Бяло плюскавиче 

Silene dichotoma Ehrh. ssp. dichotoma Дихотомно плюскавиче 

Silene dichotoma ssp. racemosa (Otth.) Grbn.  

Silene otites (L.) Wibel.                              Ушно плюскавиче 

S lene vulgaris (Moench.) Garcke. ssp.  

vulgaris  Обикновено плюскавиче 

Spergula arvensis L.                                 Полска колянка 

Stellaria media (L.) Vill. Средна звездица 

Celastraceae Чашкодрянови 

Euonymus europaeus L.                    Ръбест чашкодрян 

Ceratophyllaceae Роголистникови 

Ceratophyllum demersum L.                       Плаващ роголистник 

Chenopodiaceae Лободови 
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Atriplex hastata L.                                          Копиелистна лобода 

Atriplex hortensis L. Градинска лобода 

Atr plex patula Waldst. et Kit.          Разклонена лобода i
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Chenopodium album L.              Бяла куча лобода 

Chenopodium ambrosioides L.                          Амброзиева куча лобода 

Chenopodium botrys L Огниче 

Chenopodium glaucum L.               Синкава куча лобода 

Chenopodium hybridum L.          Хибридна куча лобода 

Chenopodium multifidum L. Многоделна куча лобода 

Chenopodium murale L.                Стенна куча лобода 

Chenopodium polyspermum L.          Многосеменна куча лобода 

Chenopodium rubrum L.               Червена куча лобода 

Chenopodium vulvaria L.      Миризлива куча лобода 

Corispermum ma schalii Stev. Маршалова камилска трева 

Corispermum nitidum Kit. Блестяща камилска трева 

Kochia laniflora (S. G. Gmel.) Borb.                  Пясъчна метла 
Kochia prostrata (L.) Schrad. Полегнала метла 

Kochia scoparia (L.) Schrad. Обикновена метла 

Salsola ruthenica Iljin                             Руско вълмо 

Cistaceae Лавданови 

Helianthemum numularium (L.) Mill.      Обикновен желтак 

Rodax canus (L.) Fuss.                         Белолистен родакс 

Convolvulaceae Поветицови 

Calystegia sep um (L.) R. Br.                        Дребноцветно чадърче 

Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb.             Горско чадърче 

Convolvulus arvensis L Полска поветица 

Convolvulus can abrica L.                 Кантабрийска поветица 

Cornaceae Дрянови 

Cornus mas L.                                            Обикновен дрян 

Cornus sanguinea L.             Кучи дрян 

Crassulaceae Дебелецови 

Sedum h spanicum L.                                     Испанска тлъстига 

Sedum maximum (L.) Suter.                      Голяма тлъстига 

Cucurbitaceae Тиквови 

Bryonia alba L.                                        Бяла дива тиква 

Echinocystis loba a  (Michx.) Torr.     

Sicyos angulatus L. 

Cuscutaceae Кукувичопреждови 

Cuscuta campestris Yunck.           Полска кукувича прежда 
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Cuscuta europaea L.                      Европейска кукувича прежда  
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Dipsacaceae Лугачкови 

Cephalaria transsilvanica (L.) Roem. et Schult. Трансилванска звездоглавка 

Cephalaria uralens s (Murr.) Roem. et Schult.  Уралска звездоглавка 

Dipsacus laciniatus L.                                   Нарязанолистна лугачка 

Scabiosa argentea L.              Сребриста самогризка 

Scabiosa ochroleuca L. ssp. ochroleuca              Жълтеникава самогризка 

Eleagnaceae Миризливовърбови 

Elaeagnus angustifolia L.                              Миризлива върба 

Euphorbiaceae Млечкови 

Euphorbia agraria Bieb.                      Полска млечка 

Euphorbia amygdaloides L.                            Бадемолистна млечка 

Euphorbia cyparissias L.                     Кипарисова млечка 

Euphorbia esula L. ssp. tommasiniana  

(Bertol.) Nyman Права млечка 

Euphorbia falcata L.                 Сърполистна млечка 

Euphorbia helioscop a L.              Слънчева млечка 

Euphorbia lucida Waldst. et Kit.                   Лъскаволистна млечка 

Euphorbia nicaeensis All. ssp. nicaeensis   Чакълеста млечка 

Euphorbia seguierana Neck.                 Сегиерова млечка 

Mercurialis perennis L.          Многогодишен пролез 

Fabaceae Бобови 

Amorpha fruticosa L.                              Аморфа, черна акация 

Astragalus aust iacus Jacq.                Австрийско клинавче 

Astragalus cicer L.                            Нахутово клинавче 

Astragalus contor uplicatus L.                         Дунавско клинавче 

Astragalus glycyphyllos L.              Сладколистно клинавче 

Astragalus hamosus L.              Извито клинавче 

Astragalus onobrychis L. ssp. onobrychis Еспарзетово клинавче 

Astragalus vesicarius L.           Подутоплодно клинавче 

Chamaecytisus аustriacus (L.) Link. Австрийски зановец 

Chamaecytisus danubialis (Velen.) Rothm. Дунавски зановец 

Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.     Космат зановец 

Chamaecytisus kovacevi (Velen.) Rothm.         Ковачев зановец 

Coronilla varia L.   Пъстроцветна зайчина 

Dorycnium herbaceum Vill.                          Тревисто звездиче 

Galega officinalis L.                                     Лечебен жаблек 

Genista sessili o a DC ssp. trifoliata  

(Janka) Kuzm.                                              Трилистна жълтуга 
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Glycyrrhiza echinata L.                              Бодливоплоден сладник  
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Glycyrrhiza glabra L. Гол сладник 

Lathyrus latifolius L. Широколистно секирче 

Lathyrus nissol a L.                                      Нисолиево секирче 

Lathyrus sativus L.     Посевно секирче 

Lathyrus sphaericus Retz.   Плевелно секирче 

Lembotropis nigricans ( L.) Griseb.                   Лемботропис 
Lens nigricans (Bieb.) Godr.     Черна леща 

Lotus corniculatus L.                               Рогат звездан 

Medicago falcata L.       Сърповидна люцерна 

Medicago lupulina L.     Хмелова люцерна 

Medicago minima (L.) Bartal.    Дребноплподна люцерна 

Medicago rigidula (L.) All.      Твърда люцерна 

Melilotus alba Medic.                           Бяла комунига 

Melilotus officinalis (L.) Pall.         Жълта комунига 

Onobrychis arenaria (Kit.) DC              Пясъчна еспарзета 

Onobrychis vicifolia Scop.                            Фиева еспарзета 

Ononis arvensis L.                              Полски гръмотрън 

Pisum elatius Bieb.                                    Висок грах 

Rob nia pseudoacacia L. Бяла акация, салкъм 

Trifolium arvense L. Плевелна детелина 

Trifolium campestre Schreb.                       Полска детелина 

Trifolium echinatum Bieb.             Бодлива детелина 

Trifolium fragife um L. ssp. Bonannii 
(C. Presl.) Sojak                                            Крехка детелина 

Trifolium pratense L.        Червена детелина 

Trifolium repens L. ssp. repens   Бяла детелина 

Trigonella coerulea (L.) Ser.                             Син сминдух 

Trigonella procumbens (Bess.) Rchb.     Пълзящ сминдух 

Vic a cracca L. Миши грах 

Vicia grandiflora Scop.    Едорцветна глушина 

Vicia hirsu a (L.) S. F. Gery.     Влакнеста глушина 

Vicia narborensis L.                                 Бобовидна глушина 

Vic a pannonica ssp. striata (Bieb.) Nyman  Набраздена глушина 

Vic a pannonica Crantz ssp. panonica Crantz Панонска глушина 

Vicia sativa L.                                               Синя глушина, пролетен фий 

Vic a tenuifolia Roth.          Тънколистна глушина 

Vic a tetrasperma (L.) Schrb.                           Четирисеменна глушина 

Vicia vilosa Roth.                                          Вълнеста глушина 
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Fagaceae Букови 

Quercus brachyphylla Kotschy             Късолистен дъб  
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Quercus cerris L. Цер 

Quercus dalechampii T. Ten. Зимен дъб 

Quercus pubescens Willd Космат дъб 

Quercus robur L. Летен дъб 

Gentianaceae Тинтявови 

Centaurium erythraea Rafn. ssp. erythraea Червен кантарион 

Geraniaceae Здравецови 

Erodium ciconium (L.) L' Her                           Дългочовково часовниче 

Erodium cicutarium (L.) L' Her               Цикутово часовниче 

Geranium columbinum L.                               Гълъбов здравец 

Geranium dissectum L.                                    Насеченолистен здравец 

Geranium pusillum L.                                      Дребен здравец 

Geranium robertianum L.               Зловонен здравец 

Haloragaceae Халорагови 

Myriophyllum verticillatum L.                       Прешленест многолистник 

Myriophyllum spicatum L.               Класовиден многолистник 

Hypericaceae Звъникови 

Hypericum perforatum L.               Жълт кантарион 

Hypericum elegans Stephan. ex Willd.     Изящна  зъвника 

Juglandaceae Орехови 

Juglans regia L.  Обикновен орех 

Lamiaceae Устноцветни 

Acinos alpinus (L.) Moench. ssp.  

hungaricus (Simonk.) Sojak                             Унгарски ацинос 

Ajuga chamaepytis (L.) Schreb. ssp. 

 chia (Schreb.) Arcangeli                                 Хиоско срещниче 

Ajuga genevensis L.    Женевско срещниче 

Ajuga laxmanii (L.) Benth.     Лаксманиево срещниче 

Ajuga reptans L.                        Пълзящо срещниче 

Ballota nigra L. ssp. nigra                Черна капела 

Calamintha nepeta (L.) Savi. ssp.  

g andu osa (Req.) Ball.                                    Кочобилково миризливче 

Clinopodium vulgare L.     Обикновен черновръх 

Galeopsis speciosa Mill.                    Красива бударица 

Galeopsis tetrahit L.                       Обикновена бударица 

Glechoma hederacea L.                                 Бръшляноподобна самобайка 

Glechoma h rsuta Waldst. et Kit.          Космата самобайка 
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Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et  

Polaschek. ssp. galeobdolon                            Жълта мъртва коприва 

Lamium amplexicaule L.    Стъблеобхващаща мъртва 
коприва 
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Lamium purpureum L.        Червена мъртва коприва 

Leonurus cardiaca L.                      Обикновени дяволска уста 

Leonurus marrubiastrum L.         Пчелникова дяволска уста 

Lycopus europaeus L.                 Европейска катушка 

Lycopus exaltatus L.                 Висока катушка 

Marrubium peregrinum L.               Сусерка 

Marrubium vulgare L.                       Оикновен пчелник 

Melissa officinalis L. ssp. officinalis                Маточина 

Mentha aqua ica L.              Водна мента 

Mentha arvensis L.       Полска мента 

Mentha longifolia (L.) Huds Дълголистна  мента 

Mentha pulegium L.       Блатна мента 

Nepeta cataria L.     Котешка мента 

Origanum vulgare L. ssp. vulgare    Обикновен риган 

Phlom s tuberosa L.                 Грудеста руница 

Prunella vulgaris L.                  Обикновена прищница 

Salvia aethiop s L.                                          Етиопска какула 

Salvia argentea L.                  Сребриста какула 

Salvia nemorosa L.                Горска какула 

Salvia nutans L.                    Наведена какула 

Salvia vertic a a L. Прещленеста какула 

Satureja montana L. ssp. kitaibelii  
(Wierzb. ex Heuff.) Ball.                                 Китайбелова чубрица 

Scutellaria altissima L. Висока превара 

Scutellaria hast olia L.               Копиелистна превара 

Scutellaria orientalis L. ssp. p nna i ida  

(Reichenb.) Edmondson                                  Източна превара 

Sideritis montana L.                                     Обикновен миризлив бурен 

Stachys arenariformis Rouy    Пясъковиден ранилист 

Stachys germanica L.      Германски ранилист 

Stachys palustris L.          Блатен ранилист 

Teucrium chamaedrys L. Обикновено подъбиче 

Teucrium montanum L. ssp. montanum    Планинско подъбиче 

Teucrium polium L. ssp.  

cap tatum (L.) Arcangeli Бяло подъбиче 
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Teucrium polium ssp. Vincentinum 
 (Rouy) D. Wood                                       

 

t
l

 
t i

 
 

r

t  

 

t  
 

 
r  

 

Teucrium scordium L. ssp. scordioides  

(Schreb.) Majre et Petitmengin.                       Луково подъбиче 

Thymus callierii Borb. ex Velen. ssp. 

 urumovii Velen.                                            Калиерова мащерка 

Thymus panonicus All. Панонска мащерка 

Lentibulariaceae Лентибулариеви 

Utricularia vulgaris L.              Обикновена мехурка 

Linaceae Ленови 

Linum austriacum L. ssp. austriacum Австрийски лен 

Linum hirsu um L. ssp. hirsutum Влакнест лен 

Linum tauricum Willd. ssp. Linearifo ium 
 (Linderm.) Petrova                                       Кримски лен 

Lythraceae Блатиеви 

Lythrum salicaria L. Обикновена блатия 

Ly hrum v rgatum L.                                     Пръстена блатия 

Malvaceae Слезови 

Abutilon theophrastii Medic.                    Просфорник 

Alcea rosea L.                                             Градинска ружа 

Althaea hirsuta L. Четинеста ружа 

Althaea officinalis L.                                       Лечебна ружа 

Hibiscus trionum L.                                         Обикновено грънче 

Malva sylvest is L.                                         Горски слез 

Menyanthaceae Воднодетелинови 

Nymphoides pelta a (S. G. Gmel.) O. Kuntze Щитолистни какички 

Molluginaceae Молугинови 

Glinus lotoides L. Глинус 

Moraceae Черничеви 

Morus alba L.  Бяла черница 

Nympheaceae Блатни рози 

Nuphar lu ea (L.) Sibth. et Sm.    Бърдуче 

Nymphaea alba L. Бяла водна лилия 

Oleaceae Маслинови 

Fraxinus ornus L.  Мъждрян 

Fraxinus oxycarpa  Bieb. ex Willd.  Полски ясен 

Ligust um vulgare L.                                    Обикновено птиче грозде 

Syringa vulgaris L.                          Обикновен люляк 

Onagraceae Върбовкови 
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Epilobium hirsu um L.                                Влакнеста върбовка t  
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Epilobium parviflorum Schreb. Дребноцветна върбовка 

Oenothera bienn s L.            Дребноцветна пупалка 

Orobanchaceae Воловодецови 

Orobanche alba Steph. ex Willd.           Бял воловодец 

Orobanche cernua Loefl. Наведен воловодец 

Orobanche minor Sm. Малък воловодец 

Orobanche nana ( Reut.) Noe ex G.Beck.    Дребен воловодец 

Papaveraceae Макови 

Chelidonium majus L.                                Змийско мляко 

Corydalis bulbosa ( L.) DC                           Кухогрудеста лисичина 

Corydalis solida ( L.) Swartz.                         Плътногрудеста лисичина 

Fumaria officinalis L.                             Лечебен росопас 

Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph.    Обикновен рогатец 

Papaver dubium L.                                 Дългоплоден 

Papaver rhoeas L.                     Полски мак 

Phytolaccaceae Лаконосни 

Phytolacca ame icana L.  Американски лаконос 

Plantaginaceae Живовлекови 

Plantago altissima L.                       Висок живовлек 

P antago lanceolata L. Ланцетнолистен живовлек 

Plantago major L. Едролистен живовлек 

Plantago media L.                  Среднолистен живовлек 

Plantago scabra Moench. Пясъчен живовлек 

Plumbaginaceae Саркофаеви 

Limonium bulgaricum Ancev.      Българска гърлица 

Polygalaceae Телчаркови 

Polygala major Jacq.              Голяма телчарка 

Polygonaceae Лападови 

Bilderdykia aubertii (Louis Henry) Moldenke   Градинско фасулче 

Bilderdykia convolvulus (L.) Dum. Поветицовидно фасулче 

Pe sicaria amphibia (L.) S. F. Gray.              Земноводно пипериче 

Pe sicaria hydropipe  (L.)  Opiz.                     Водно пипериче 

Pe sicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray.     Лопатолистно пипериче 

Pe sicaria macu a a (Raf.) S. F. Gray  Петнисто пипериче 

Pe sicaria mi is (Schrank) Assen.                      Меко пиперича 

Polygonum avicu are L.                         Обикновена пача трева 

Polygonum patulum Bieb.                                Разперена пача трева 

Polygonum rurivagum Boreau.           Теснолистна пача трева 
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Rumex conglomeratus Murr.  Кълбест лапад 

Rumex crispus L. Къдрав лапад  
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Rumex hydrolapathum Huds.              Крайводен лапад 

Rumex marit mus L.                             Морски лапад 

Rumex palustris Sm. Блатен лапад 

Rumex pulcher L.                                    Красив лапад 

Portulacaceae Тученицови 

Portulaca oleracea L.                        Тученица 

Primulaceae Игликови 

Anagalis arvensis L. ssp. arvensis                   Полско огнивче 

Lys machia nummularia L.                             Пълзящо ленивче 

Lysimachia vulgaris L. ssp. glandulo-villosa (Beck.) Peev                                                
Обикновено ленивче 

Ranunculaceae Лютикови 

Adonis aes ivalis L. Летен горицвет 

Anemone ranunculo des L.                            Жълта съсънка 

Clematis integrifolia L.                                  Целолистен повет 

Clematis vitalba L.                                 Обикновен повет 

Consolida hispan ca (Costa) Greut. et Burd.  Испанска ралица 

Consolida regalis S. F. Gray.                 Полска ралица 

Helleborus odorus Waldst. et Kit.            Кукуряк 

Isopyrum thalictroides L.                               Оибкновена кокошчица 

Nigella arvensis L.                                  Полска челебитка 

Ranuncu us acris L. Ливадно лютиче 

Ranuncu us ficaria L.                              Жълтурче 

Ranunculus illyricus L.                             Испанска ралица 

Ranuncu us millefoliatus Vahl.                   Хилядолистно лютиче 

Ranuncu us polyanthemos L.      Илирийско лютиче 

Ranunculus repens L.                                   Пълзящо лютиче 

Ranunculus sceleratus L.   Отровно лютиче 

Ranunculus trichophyllus Chaix.             Нишколистно лютиче 

Thalictrum aquilegifolium L. ssp.  

storgosiacum P. Pan.                                      Кандилковолистно обичниче 

Thalictrum lucidum L.     Теснолистно обичниче 

Thalictrum minus L. Малко обичниче 

Rhamnaceae Зърникови 

Paliurus spina-christ  Mill.                             Драка 

Rhamnus saxat lis Jacq. ssp. saxatilis     Скална зърника 

Resedaceae Резедови 
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Reseda inodora Reichenb.      Неароматна резеда 

Reseda lutea L. Жълта резеда  
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Rosaceae Розоцветни 

Agrimonia eupatoria L. ssp. eupa oria    Лечебен камшик 

Crataegus monogyna Jacq.                           Обикновен глог 

Filipendula vulgaris Moench.                      Ливадно орехче 

Fragaria moschata Duch.               Суница 

Fragaria vesca L.         Горска ягода 

Fragaria v rid s Duch.                                 Планица 

Geum urbanum L.                                     Градско омайниче 

Potentilla anserina L.                  Гъши очиболец 

Potentilla argentea L.         Сребролистен очиболец 

Potentilla astracanica Jacq. Астрахански очиболец 

Potentilla micrantha Ramond ex DC.    Ягодовиден очиболец 

Potentilla pilosa Willd.                      Влакнест очиболец 

Potentilla reptans L.                        Пълзящ очиболец 

Potentilla supina L.                          Лежащ очиболец 

Prunus avium L.                                Череша 

Prunus machaleb L. Махалебка 

Prunus spinosa L.                                        Трънка 

Pyrus eleagri olia Pall. ssp. eleag ifolia      Маслинолистна круша 

Pyrus pyraster Burgsd.                            Дива круша 

Rosa canina L.                                            Обикновена шипка 

Rosa micrantha Borrer ex Sm.              Дребноцветна шипка 

Rosa myriacantha DC ex Lam. et DC. Бодлива шипка 

Rubus caesius L.                                         Полска къпина 

Sanguisorba m nor Scop. ssp. minor      Малко динче 

Rubiaceae Брошови 

Asperula cynanchica L.                         Розова лазаркиня 

Cruciata laevipes Opiz.                                 Обикновена гергевка 

Cruciata pedemontana (Bell.) Ehrend.    Лепкава гергевка 

Galium aparine L.                                        Лепка 

Galium flavescens Borb.                       Жълтеникаво еньовче 

Galium humifusum Bieb.                             Лежащо еньовче 

Galium octonarium (Klokov) Soo.         Осемлистно еньовче 

Galium palustre L.          Блатно еньовче 

Galium verum L.         Същинско еньовче 

Rutaceae Седефчеви 

Haplophyllum suaveolens (DC) G. Don.       Ароматен целолист 
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Ruta graveolens L. Седефче  
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Salicaceae Върбови 

Populus alba L. Бяла топола, кавак 

Populus canescens (Ait.) Sm. Сива топола 

Populus nigra L. Черна топола 

Salix alba L.                                               Бяла върба 

Salix fragilis L. Трошлива върба 

Salix purpurea L.                              Ракита 

Salix triandra L.                                          Тритичинкова върба 

Salix vim nalis L.                                  Кошничарска върба 

Santalaceae Санталови 

Comandra elegans (Roch. et Rchb.) Reichenb. Изящна командра 

Thesium dollineri Murb. Долинеров ленолист 

Thesium simplex Velen. ssp. Moesiacum 
 (Velen.) Koz. et Kuzm.                                  Мизийски ленолист 

Scrophulariaceae Живеничеви 

Cymbalaria muralis Gaertner  Стенна цимбалария 

Digitalis lanata Ehrh.          Вълнест напръстник 

Gratiola officinalis L. Лечебна сиротица 

Kickxia spuria (L.) Dum.                          Сърцелистно трескавиче 

Linaria genistifolia (L.) Mill. ssp.linifolia  

(Boiss.)  Davis.                                             Ленолистна луличка 

Linaria genistifolia ssp.genistifolia Жълтуговолистна луличка 

Linaria vulgaris Mill.                                        Обикновена луличка 

Lindernia dubia (L.) Pennell. Съмнителна линдерния 

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox   Полегнала линдерния 

Melampy um arvense ssp. pseudobarbatum  

(Schur.) Wettst.                                            Лъжебрадата гайтаника 

Odontites verna (Bell.) Dum ssp.  

serotina (Dum) Corb.                                     Червено зъбарче 

Odontites lutea (L.) Clairv.             Жълто зъбарче 

Verbascum banaticum Schrad.           Банатски лопен 

Verbascum blattaria L.                             Хлебарков лопен 

Verbascum dieckianum Borbas et Degen Диекиеанов лопен 

Verbascum lychnitis L.        Брашнест лопен 

Verbascum phlomoides L.              Лечебен лопен 

Verbascum phoeniceum L.                 Виолетов лопен 

Veronica anagalis-aquatica L. 

 ssp.anagalidiformis (Boreau.) Jav. et Soo         Водно великденче 
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Veronica arvensis L. Полско великденче  
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Veronica austriaca L. ssp. jaquinii  
(Baugm.) Maly                                              Жаквиниево великденче 

Veronica barrelieri Schott ex Roem.  

et Schult. ssp. Barre ieri                                 Ресничесто великденче 

Veronica beccabunga L.    Поточно великденче 

Veronica hederifolia L.                                    Бъшлянолистно великденче 

Veronica peregrina L. 

Veronica persica Poir.                                 Персийско великденче 

Veronica polita Fries    Изящно великденче 

Veronica prost ata L.                                   Полегнало великденче 

Veronica triloba (Opiz.) Kern.                          Триделно великденче 

Simaroubaceae Айлантови 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle               Айлант 

Solanaceae Картофови 

Datura s ramonium L.                                  Татул 

Hyoscyamus niger L.                     Блян 

Lyc um barbatum L.                                    Мерджан 

Physalis alkekengi L.                                       Мехурка 
Solanum dulcamara L.                                     Червено куче горзде 

Solanum nigrum L.              Черно куче грозде 

Solanum schultesii Opiz.     Шултесово куче грозде 

Staphyleaceae Клокочкови 

Staphylea p nnata L.                                  Клокочка 

Tamaricaceae Ракитовицови 

Tamarix ramosissima Ledeb.                  Петтичинкова ракитовица 

Tiliaceae Липови 

Tilia tomentosa Moench.                             Сребролистна липа 

Trapaceae Джулюнови 

Trapa natans L. Дяволски орех, джулюн 

Ulmaceae Брястови 

Ulmus laevis Pall. Бял бряст 

Ulmus minor L Полски бряст 

Urticaceae Копривови 

Parietaria lusitanica L. ssp. lusitanica Лузитанска разваленка 

Parietaria officinalis L.             Лековита разваленка 

Urtica  u ens L.                                     Гръцка коприва 

Urtica dioica L. Обикновена коприва 

Valerianaceae Дилянкови 
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Valeriana officinalis L. ssp. officinalis   Лечебна дилянка 

Valerianella carinata Loisel. Ръбеста мотовилка  
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Valerianella coronata (L.) DC                    Увенчана мотовилка 

Verbenaceae Върбинкови 

Verbena offic nalis L.                      Лечебна върбинка 

Violaceae Теменугови 

Viola alba L.                     Бяла теменуга 

Viola arvensis Murr.                                       Полска теменуга 

Viola hir a L.                   Влакнеста теменуга 

Viola odora a L.             Миризлива теменуга 

Viola suavis Bieb.               Приятна теменуга 

Vitaceae Лозови 

Vitis vini era L. ssp. sylvestris  

(C.C.Gmel.) Hegi Горска лоза 

Zygophyllaceae Чифтолистникови 

Tribulus teres ris L.                                     Трабузан, бабини зъби 

L i l i o p s i d a Едносемеделни 

Alismataceae Лаваницови 

Alisma lanceolatum With.             Ланцетолистна лаваница 

Alisma plantago-aquatica L.                         Живолекова лаваница 

Amaryllidaceae Кокичеви 

Galanthus elwesii Hook fil. ssp. minor Welb.   Елвезиево кокиче 

Leuco um aestivum L.                Блатно кокиче 

Sternbergia colch ciflora Waldst. et Kit.    Мразоцветно есенниче 

Araceae Змиярникови 

Arum maculatum L.                               Петнист змиярник 

Butomaceae Водолюбови 

Butomus umbelatus L.                           Обикновен водолюб 

Cyperaceae Острицови 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Морски болбосхьонус 

Carex acuta L.                                               Остра острица 

Carex acutiformis Ehrh.                     Възостра острица 

Carex caryophyllea Latourr.                          Пролетна острица 

Carex dis ans L.                                          Разделнокласова острица 

Carex divisa Huds. Разделена острица 

Carex h rta L.                                                Твърдовлакнеста острица 

Carex muricata L.                                        Бодлива острица 

Carex pilosa Scop. Ресничеста острица 

Carex praecox Schreb. Ранна острица 
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Carex riparia Curt.                           Брегова острица  
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Carex tomentosa L.                             Наплъстена острица 

Cyperus fuscus L. Кафяв циперус 

Cyperus strigosus L.  

Dichostylis michelianus (L.) Ness.     Михелов дихостилис 

Eleocha is acicularis (L.) Roem. et Schult. Иглеста блатница 

Eleocharis carniolica W. Koch. Карниолска блатница 

Eleocharis palus ris (L.) R. Br. Обикновена блатница 

Holoschoenus vulgaris Link. Обикновен холосхьонус 

Isolepis supina (L.) R. Br. Полегнал изолепис 

Pycreus glaber (L.) Hay.                              Гол пикреус 

Pycreus glomeratus (L.) Hay Топчест пикреус 

Pycreus longus (L.) Hay.               Дълъг пикреус 

Schoenoplectus lacustris (L.) Pall.                Езерен камъш 

Dioscoreaceae Брейови 

Tamus communis L.                                   Брей 

Hydrocharitaceae Водянкови 

Elodea canadensis Michx. Канадска водна чума 

Hydrocharis morsus-ranae L. Жабешка водянка 

Iridaceae Перуникови 

Crocus flavus West.                     Жълт минзухар 

Crocus pallasii Bieb.                                   Паласов минзухар 

Crocus reticulatus Stev.          Пъстър минзухар 

Iris pseudacorus L.                     Блатно перуника 

Iris pumila L.                                             Дребна перуника 

Juncaceae Дзукови 

Juncus compressus Jacq.                 Сплескана дзука 

Juncus conglomeratus L.                 Сбита дзука 

Juncus effusus L.                                           Разперена дзука 

Juncus gerardii Loisel.                  Жерардова дзука 

Juncus inf exus L.                             Сиво-зелена дзука 

Lemnaceae  Водни лещи 

Lemna gibba L. Гърбава водна леща 

Lemna minor L. Малка водна леща 

Lemna trisulca L. Триделна водна леща 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  Многокоренова спиродела 

Liliaceae Кремови 

Allium angulosum L. Ръбестостъблен лук 

Allium flavum L.                                            Жълт лук 
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Allium moschatum L.                                      Мускатов лук 
Allium rotundum L. Кръгъл лук  
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Asparagus maritimus (L.) Miller.  Морска зайча сянка 

Asparagus of icinalis L.                                Лечебна зайча сянка 

Asparagus tenuifolius Lam.                       Тънколистна зайча сянка 

Colchiucum turcicum Janka Турски мразовец 

Fritillaria orientalis Adams.                        Източна ведрица 

Gagea minima (L.) Ker-Gaw.                         Малък жълт гарвански лук 

Gagea pratensis (Pers.) Dum.                      Ливаден гарвански лук 

Hyacinthella leucophaea (Stev. ) Shur Див зюмбюл 

Lilium martagon L. Петров кръст 

Musca i racemosum (L.) Lam. et DC.          Гроздовидно кукувиче грозде 

Musca i tenui lorum Tausch.                Тесноцветно кукувиче грозде 

Ornithogalum na bonense L.                       Нарбонски гарвански лук 

Ornithogalum nutans L. ssp. nutans  Наведен гаравански лук 

Ornithogalum umbelatum L.      Сенниковиден гарвански лук 

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.                 Широколистна момкова сълза 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.            Лечебна момкова сълза 

Ruscus aculeatus L. Бодлив залист 

Ruscus hypoglossum L.                         Подезичест залист 

Scilla bifolia L.                                           Двулистен синчец 

Najadaceae Русалкови 

Najas marina L. Морска русалка 

Orchidaceae Салепови 

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce. Бял главопрашник 

Limodorum abor ivum (L.) Schwartz.         Недоразвит лимодорум 

Poaceae Житни 

Aegilops cylindrica Host.                                 Цилиндрично диво жито 

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.                Гребенест житняк 

Agrostis sto oni era L.                                   Издънкова полевица 

Alopecurus geniculatus L.             Коленчата класица 

Alopecurus myosuroides Huds.  Плоска класица 

Alopecurus pratensis L.                                Ливадна класица 

Anthoxanthum odoratum L.                         Обикновена миризливка 

Arrhena herum elatius (L.)  

Beauv ex J. et C. Presl.                                  Френски райграс 

Brachipodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Горски късокрак 

Bromus arvensis L.         Полска овсига 

Bromus inermis Leyss.        Безосилеста овсига 
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Bromus mollis L.                 Меща овсига  
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Bromus racemosus L.              Гроздовидна овсига 

Bromus squarrosus L.              Разперена овсига 

Bromus s erilis L.                                        Дългоосилеста овсига 

Bromus tectorum L.                                        Наведена овсига 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.                  Приземен вейник 

Catabrosa aquatica (L.) Beauv.                      Ручейница 

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.                Садина 

Cleistogenes serotina (L.) Keng.                       Плетеничест клейстогенес 

Crypsis schoeno des (L.) Lam.      Камъшова скритокласица 

Cynodon dacty on (L.) Pers.                       Троскот 

Cynosurus echinatus L.                               Четинест сеноклас 

Dactylis glomerata L. ssp. glomerata  Сборна главица 

Dasypyrum villosum (L.) Caud.                    Космата латица 

Dichantium ischaemum (L.) Roberty.             Белизма 

Dig taria ischaemum (Schreb.) Muhl.    Белизмова росичка 

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.               Петльово просо 

Elymus elongatus (Host.) Greut. ssp. elongatus  Длъгнест пирей 

Elymus repens (L.) Gould.              Пълзящ пирей 

Eragrostis minor Host.    Дребна власица 

Eragrost s p losa (L.) Beauv. Влакнеста власица 

Fes uca arundinacea Schreb. Тръстикова власатка 

Fes uca pratensis L. Ливадна власатка 

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaud.   Валезийска власатка 

Glyceria fluitans R. Br.                                Речна росица 

Holcus lanatus L.                               Вълнеста медовица 

Koeleria macrantha (Ladab.) Schult. et Schult. Едроклас тънкокрак 

Lo um multiflorum Lam. Италиански райграс 

Lolium perenne L. Английски райграс 

Lolium temulentum L.                     Пиявец 

Melica cil a a L. Ресничеста бисерка 

Melica transsilvanica Schur.                            Трансилванска бисерка 

Melica uniflora Reutz.                Едноцветна бисерка 

Pha aris arundinacea L.                               Разклонено кушево 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Stend.      Оибкновена тръстика 

Piptatherum v rescens (Trin.) Boiss. Зеленикава оризовка 

Poa angus ifolia L.                    Теснолистна ливадина 

Poa annua L.                              Едногодишна ливадина 

Poa bulbosa L.                                  Луковична ливадина 
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Poa compressa L.                           Сплескана ливадина  
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Poa nemoralis L.                         Горска ливадина 

Poa palustris L.                                Блатна ливадина 

Poa pratensis L. Ливадна ливадина 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.                Монпелийски полипогон 

Puccinellia distans (L.) Parl.                          Разперен изворник 

Puccinellia limosa (Schur.) Holmb. Тинест изворник 

Sclerochloa dura (L.) Beauv.                      Склерохлоа 

Setaria ver icillata (L.) Beauv.                     Прешленеста кощрява 

Setaria viridis (L.) Beauv.                     Зелена кощрява 

Sorghum halepense (L.) Pers.                  Балур 

Stipa capillata L.                                        Голоосилесто коило 

Stipa tirsa Stev.                            Тирзово коило 

Tragus racemosus (L.) Desf.                          Ягло 

Vulpia myu us (L.) C. C. Gmel.                    Обикновена вулпия 

Potamogetonaceae Ръждавецови 

Potamogeton crispus L.                                  Къдрав ръждавец 

Potamogeton gramineus L.                             Тревистолистен ръждавец 

Potamogeton lucens L. Блестящ ръждавец 

Potamogeton nodosus Poir. Възловат ръждавец 

Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. Влакновиден ръждавец 

Sparganiaceae Ежоглавичкови 

Sparganium erectum L. ssp.  
neglectum (Beeby) Schinz. et Thell. Пренебрегната ежова 
главица 

Sparganium erectum ssp. erectum  Изправена ежова главица 

Typhaceae Папурови 

Typha angustifolia L.                    Теснолист папур 

Typha latifolia L.                          Широколистен папур 

Typha laxmanii Lepech.                 Лаксманиев пупур 

Zannichelliaceae Цанихелиеви 

Zannichellia palustris L. ssp. pedicelata  

Wahl. et Rosen                                                    Блатна цаникелия
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Мъховете в ПП “Персина” 

 

1. Увод 

Досегашните проучвания на видовото разнообразие на мъховете в 

България показват, че на територията на страната са разпространени 706 

вида мъхове (Ganeva & Natcheva, 2003; Natcheva & Ganeva, 2005). По-

изчерпателни са познанията за планинските райони и сравнително по-

малко са хорологичните съобщения, засягащи низините и равнините в 

България. По литературни и хербарийни данни от Дунавската равнина са 

известни само 23 вида мъхове (Ковачев, 1903; Петков, 1908; Хербариум на 

Института по ботаника, БАН, SOM). 

 

2. Съществуващи проектни разработки и предхождащи проучвания 

Няма проектни разработки и предхождащи проучвания, отнасящи се до 

мъховата флора на ПП “Персина”. Настоящата информация е събрана по 

време на теренната работа за целите на Плана за управление на ПП 

“Персина”. (информация към Част 1, т. 1.6. от Заданието) 

 

3. Методичен подход 

За да се инвентаризира разнообразието от мъхове в ПП “Персина”, бяха 

събрани проби от почвени и скални видове, от епифити и от растящи по 

гниеща дървесина. Видовата принадлежност беше определена в 

лабораторни условия с помощта на микроскоп. 

 

4. Резултати 

4.1. Таксономично разнообразие (информация към Част 1, т. 
1.14.1.2. от Заданието) 

В резултат на теренните проучвания на територията на ПП “Персина” 

бяха установени 19 вида мъхове (2.7% от мъховата флора на България), 7 

от които са нови за Дунавската равнина, тъй като досега не са съобщавани 

от този флористичен район. Бъдещи сборове биха допринесли за 

намирането на още видове. В крайдунавските райони върху льоса растат 

ефемери и ефемероиди, които могат да се регистрират през ранна пролет. 

Таксономичният списък е представен в Приложение 1. Таблицата по-долу 

включва обобщена информация за богатството на таксоните, 

природозащитния статус и проруските в познанието. 
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Брой видове 
и богатство 
на таксоните 

Брой видове с 
природозащит

ен статус 

Видове, които 
трябва да бъдат 

предмет на 
специални мерки 

Пропуски в познанията 

19 вида 
15 рода,  
11 семейства 
и 
6 разреда 

Почти 
застрашен – 1 
вид 
(Orthotrichum 
pumilum) 

Няма мъхове, за 
които са необходими 
специални мерки за 
опазване. В бъдеще 
е добре да се търсят 
още находища на 
Orthotrichum pumilum 
на територията на 
парка 

Настоящото проучване на 
видовото богатство на 
мъховете в парка не 
изчерпва възможностите в 
бъдеще да продължи 
инвентаризацията. Ранно 
пролетните сборове биха 
добавили нови видове, 
които имат кратък период на 
развитие. В година с по-
малко валежи и по-ниски 
води е възможно да се 
съберат повече образци от 
епифити (достъпът до 
дърветата в заливните 
райони е затруднен по 
време на обилни валежи). 

 
Един вид – Orthotr chum pumi um е с категория Почти застрашен (Near 

threatened) в България. Беше намерен в гора от сребрлистна липа край с. 

Драгаш войвода. Видът е епифит. 

i l

 
t

4.2. Екологична оценка, заплахи, бъдещи проекти (информация към Част 1. 

т. 1.21., Част 2 и Част 4 от Заданието) 

Голяма част от мъховете имат широка екологична амплитуда по 

отношение абиотичните фактори на околната среда, но редица видове са 

по-тясно привързани към определени субстрати и предпочитат 

местообитания с по-слаби промени в условията. Уязвимостта много често е 

свързана с промените в местообитанията. На територията на ПП “Персина” 

се срещат видове като Ceratadon purpureus, Syntrichia ruralis, Bryum
argen eum, които са широко разпространени, издържат на засушаване и 

антропогенен натиск. Във влажните зони в низините и равнините мъховото 

разнообразие е по-голямо сред епифитите (в преовлажнените места те не 

могат да се конкурират с хигрофилната тревна растителност). Наличието на 

епифити зависи от наличието на дървесна растителност и достатъчно 

въздушна влага, т.е. уязвимостта и разнообразието им е пряко свързано 

със състоянието на хабитата. Възстановяването на заливните гори и 
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съществуващите влажни зони с влошено състояние би довело до оптимални 

условия за растежа на мъховете-епифити. В тази връзка от значение е и 

запазването на горските масиви, които са по-далеч от заливните зони. В 

горските местообитания условията за развитие на мъховете са по-добри в 

сравнение с откритите тревни и храстови съобщества. 

Почвените мъхове се срещат на места, където отсъства плътна 

тревна покривка. Откритите голи почви край канали, рибарници и диги са 

подходящ субстрат, ако не са подложени на ерозия или някакъв вид 

човешка намеса (разкопаване, циментиране, натрупване на земна маса). 

Мъховете могат да прекарват неблагоприятни сухи години под формата на 

спори в почвата и да се развиват отново във влажни години, стига 

субстратът да е стабилен. 

Поради малните размери, мъховете често остават “незабележими” и 

извън вниманието в сравнение с другите растения. Познанията за тях сред 

по-широката общественост са оскъдни. За по-добрата осведоменост биха 

допринесли всякакви информационни илюстративни материали (брошури, 

дипляни), посветени на ПП “Персина”, които да включват и представители 

на мъховете.  

При подготовката на програми и проекти, свързани с флората и 

растителността в парка, допълнителното проучване на мъховете (като 

елемент на растителното разнообразие) също трябва да се включи.  

Мъховете успешно се използват като индикатори на атмосферното 

замърсяване. Предвид случаите на далечни преноси на замърсители в 

района, възможни са проекти за оценка на състоянието на атмосферата 

чрез използване на индикаторни видове растения, вкл. и мъхове. 
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Приложение 1. Списък на мъховете от ПП “Персина” 

 
№ Таксони Бележки 
 Отдел Bryophyta (Листнати мъхове)  
 Разред Grimmiales  
 Сем. Grimmiaceae  
1. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. нов за Дунавска равнина 
 Разред Dicranales  
 Сем. Fissidentaceae  
2. Fissidens bryoides Hedw. нов за Дунавска равнина 
 Сем. Ditrichaceae  
3. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.  
 Разред Pottiales  
 Сем. Pottiaceae  
4. Tortula atherodes H.R.Zander  
5. Tortula muralis Hedw.  
6. Didymodon rigidulus Hedw. нов за Дунавска равнина 
7. Barbula unguiculata Hedw. нов за Дунавска равнина 
8. Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr нов за Дунавска равнина 
 Разред Orthotrichales  
 Сем. Orthotrichaceae  
9. Orthotrichum affine Brid.  
10. Orthotrichum pumilum Sw. NT (почти застрашен) 
 Разред Bryales  
 Сем. Bryaceae  
11. Bryum subelegans Kindb. нов за Дунавска равнина 
12. Bryum argenteum Hedw.  
 Сем. Mniaceae  
13. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. нов за Дунавска равнина 
 Разред Hypnales  
 Сем. Amblystegiaceae  
14. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.  
15. Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp.  
 Сем. Leskeaceae  
16. Leskea polycarpa Hedw.  
 Сем. Brachytheciaceae  
17. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.  
18. Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac.  
 Сем. Hypnaceae  
19. Hypnum cupressiforme Hedw.  
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ПРОУЧВАНЕ НА ВОДОРАСЛОВАТА ФЛОРА НА ПРИРОДЕН ПАРК  
“ПЕРСИНА” 

 

1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ   

1.6.1. Съществуващи предишни проекти: 

Водорасловата флора на територията на парка е много слабо проучена и 

съществуваща информация по отношение на съвременното състояние на 

екосистемите има само часточно за фитопланктона на блата на о-в Белене 

по проект В 633, финансиран от Националния Фонд за Научни Изследвания. 

(Beshkova M. B. & I. S. Botev, 2004: Phytoplankton community structure of 

three temporary wetlands on Belene Island (Bulgarian sector of Danube River). 

Phy o ogia Balcanica 10(1):11-19,Sofia.). t l
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1.14. ФЛОРА 

Резултатите от теренните проучвания на водорасли проведени в периода 

14-17.06.2005: 

- Установени са 112 вида, вариетета и форми от 5 отдела. По брой на 

видовете в отделите преобладават кремъчните водорасли (отдел 

Bacillariophyta) – 71 вида, вариетета и форми. 

- Видове и местообитания, включени в Директива 92/43 на Съвета на  

Европейска икономическа общност за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна: 

местообитаниe: 3140 - Твърди олиготрофни до мезотрофни води с 

бентосни формации от Chara. 

вид:  Chara vulgaris L.  

 

Таблица 1. Списък с установените видове водорасли 

 
 отдел CYANOPROKARYOTA 

1 Anabaena cf. var abilis Kuetz. 
2 Anabaena sp. st.

3 Aphanocapsa cf. e achista W. et G. S. West 

4 Aphanocapsa sp. 
5 Calothrix braunii Born. et Flah.

6 Chrooccus limneticus Lemm.

7 Chrooccus turgidus (Kuetz.) Naeg.

8 Cylindrospe mum stagnale (Kuetz.) Born. et Flah.

9 Gloeotrichia echinulata (G. M. Sm.) P. Richt.
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10 Nodularia cf. harveyana (Thwait.) Thur. 
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11 Oscillatoria sp.

12 Phormidium lividum Naeg. in Kuetz. 

 отдел EUGLENOPHYTA 

13 Euglena cf. acus Ehrenb.

14 Euglena oxyuris Schmarda

15 Euglena cf. variabilis Klebs 
 отдел XANTHOPHYTA 

16 Vaucheria sessilis (Vauch.) DC 
17 Vaucheria sp. st.

 отдел BACILLARIOPHYTA 

18 Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 

19 Adlafia minuscula (Grunow) Lange-Bertalot 

20 Amphora montana Krasske 

21 Amphora sp. 

22 Ampho a veneta Kützing 

23 Anomoeoneis sphae ophora (Ehrenberg) Pfitzer 

24 Aulacoseira cf. subarctica f. rec a (O. Müller) Krammer                        

25 Aulacoseira crenulata (Ehrenberg) Thwaites                                

26 Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen  
27 Caloneis bacillum (Grunow) Cleve  

28 Craticu a accomoda (Hustedt) D. G. Mann 

29 Craticula buderi (Hustedt) Lange-Bertalot                                  
30 Cra icula cuspidata (Kützing) D. G. Mann  
31 Cymbella excisa Kützing 

32 Encyonema minutum (Hilse in Rabenhorst) D. G. Mann 

33 Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Mills 

34 Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle et D. G. Mann 

35 Fragilaria capuc na var. rumpens (Kützing) Lange-Bertalot ex Bukhtiyarova 

36 Fragilaria ulna Nitzsch

37 Fragilaria ulna var. acus (Kützing) Lange-Bertalot 

38 Gomphonema angusta um (Kützing) Rabenhorst 

39 Gomphonema clavatum Ehrenberg 

40 Gomphonema gracile Ehrenberg                                               
41 Gomphonema micropus Kützing 

42 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 

43 Gomphonema sp.

44 Hippodonta cap ta a (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Mtzeltin et Witkowski 
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45 Hippodonta hunga ica (Grunow) Lange-Bertalot Metzeltin et Witkowski         r
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46 Lemnicola hungarica (Grunow) Round et Basson  

47 Luticola ventricosa (Kützing) D.G. Mann                                   

48 Navicula cryptocepha a Kützing 

49 Navicula ge mainii Wallace 

50 Navicula gregaria Donkin 

51 Navicula kotschyi Grunow                                                  

52 Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg 

53 Navicula phyllep osoma Lange-Bertalot                                     

54 Navicula recens (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot  

55 Navicula reichardtiana Lange-Bertalot 

56 Navicula trivialis var. trivialis Lange-Bertalot  
57 Navicula veneta Kützing 

58 Nitzschia amphibia Grunow 

59 Nitzsch a angustata (W. Smith) Grunow 

60 Nitzsch a aurariae Cholnoky                                               

61 Nitzschia calida Grunow in Cleve et Grunow 

62 Nitzschia capi ella a Hustedt in A.Schmidt et al. 

63 Nitzschia cf. gracilis Hantzsch 

64 Nitzschia cf. paleacea (Grunow) Grunow in Van Heurck 

65 Nitzschia communis Rabenhorst                                             

66 Nitzschia desertorum Hustedt                                              

67 Nitzsch a filiform s(W. Smith) Van Heurck 

68 Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith  
69 Nitzschia pa ea (Kützing) W. M. Smith  
70 Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow in Van Heurck 

71 Nitzsch a perminuta (Grunow) M. Peragallo   

72 Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow   
73 Nitzschia sp. 1 
74 Nitzschia sp. 2 
75 Nitzschia tubicola Grunow in Cleve et Grunow 

76 Nitzsch a umbonata (Ehrenberg) Lange-Bertalot 

77 Pinnularia brebisson i (Kützing) Rabenhorst        

78 Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve 

79 Pinnularia sp.

80 Placoneis elginensis (Gregory) Cox 

81 Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot 

82 Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. F. Müller 
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83 Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowksy  
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84 Sp. 1 

85 Stauroneis anceps Ehrenberg                                               

86 Stauroneis phoenicente on (Nitzsch) Ehrenberg 

87 Surirella angusta Kützing 

88 Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer et Lange-Bertalot 

 отдел CHLOROPHYTA 

 разред VOLVOCALES 

89 Chlamydomonadas cf. pseudopertusa Ettl

90 Chlamydomonas sp.

91 Eudorina elegans Ehrenb.

 разред CHLOROCOCCALES 

92 Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs

93 Chlorella vulgaris Beij. 
94 Pediastrum biradiatum Meyen

95 Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh.

96 Scenedesmus commun s Hegew.

97 Scenedesmus obtusus Meyen

 разред OEDOGIONIALES 

98 Bulbochaete sp. 
99 Oedogonium sp. 

 разред ULOTRICHALES 

100 Mic ospora quadrata Hazen

101 Mic ospora stagnorum (Kuetz.) Lagerh.

102 Microspora sp. 
103 Ulothrix subtilis Kuetz.

104 Ulothrix sp.

 разред ZYGNEMALES 

105 Mougeotia sp. st.

106 Spirogyra communis (Hass.) Kuetz. 

107 Spirogyra sp. st. 
108 Zygnema sp. st.

 разред DESMIDIALES 

109 Closterium ehrenbe gii Menegh. Ex ralfs

110 Closterium lunula (Muell.) Nitzsch.

111 Cosmarium vexatum West

 разред CHARALES 

112 Chara vulgaris L.
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1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

 

1.21.1. Уязвимост – висока за видовете и местообитанията им (плитки и 

често временно заляти и пресъхващи територии) 

 

1.21.2. Рядкост - Таксоните от всички отдели с изключение на някои от 

отдел Bacillariophyta са съобщавани за страната. Някои видове, вариетети и 

форми водорасли от отдел Bacillariophyta са установени за пръв път в 

България (напр. Aulacoseira crenulata (Ehrenberg) Thwaites и Nitzschia
desertorum Hustedt - редки за Европа, но доминиращи в някои от заливните 

територии на парка). Като цяло подобни влажни зони у нас са слабо 

проучени по отношение на  кремъчните водорасли и било спекулативно да 

се определят редки, ендемични и застрашени видове. Това е възможно 

след провеждане на повече проучвания и съпоставка с подобни други 

територии. Сред установените таксони е възможно откриване на нови за 

науката вариетети и форми, а дори и видове (напр. Gomphonema sp., Sp. 1 

и др.), което налага по-задълбочено проучване на алгофлората на парка. 

 

 

ЧАСТ  4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
ПОЛЗВАНЕ 

 

4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

- Видът Chara vulgaris L. както и местообитанията му (включени в 

Директива 92/43) следва да са обект на специални мерки: ежегоден 

мониторинг и опазване (картиране на местообитанията, установяване на 

нови, поне частично ненарушаване и запазване на съществуващите 

местообитания, които много често възникват и върху временно заливаеми 

територии). При следващи проучвания е възможно откриване и на други 

видове харови водорасли (всички те включени в Директива 92/43) на 

територията на парка. 

- По-задълбочено проучване на алгофлората на парка: видов състав, 

доминантна структура, сезонна динамика, биоиндикаторни видове за 

степен на еутрофикация и замърсяване, установяване на нови видове.  
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Биологичното разнообразие и природозащитния статус на гъбите 
макромицети в защитената местност “Персина” 

 

Целта на настоящето проучване е да бъде определено биологичното 

разнообразие и природозащитния статус на гъбите макромицети в ПП “Персина”. 

Проучването на гъбите макромицети се прави в контекста на проучването на 

общото биологично разнообразие и природните ресурси с цел възстановяването 

на влажните зони и заливните гори, определяне на перспективите за развитието 

на общините включени в проучвания район. 

За краткото време на проучването са установени  двадесет и един вида гъби 

макромицети от четири еколого-трофични групи. Не са установени видове с 

природозащитен статус (принадлежащи към списъка на редките и застрашени 

гъби макромицети или към червения списък на редките и застрашени гъби 

макромицети в Европа). Поради харктера на горските съобщества не са 

установени гъби от групата на симбиотрофите. Основната група видове 

принадлежат към ксилотрофите развиващи се по мъртвата дървесина на върбите 

и тополите – 13 вида. Установени са пет вида сапротрофи развиващи се в 

почвения хумус по пасищата и три вида гъби от групата на копротрофите в 

органични отпадъци и екскремени от пашуващите животни. 

    В сравнение със ЗМ “Калимок-Бръшлен” е установено по-голямо биологично 

разнообразие на гъби макромицети дължащо се на по-големите групи сапротрофи 

и копротрофи. Това се дължи на характера на площите и по-точно на по-голямото 

разнообразие на селскостопански площи и пасища. 
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Биологичното разнообразие, ресурсите, възможностите за 
ползване и природозащитния статус на лечебните растения в 

Природен парк  “Персина” 

 

Целта на настоящето проучване е да бъде определено биологичното 

разнообразие, ресурсите, възможностите за ползване и природо-защитния 

статус на лечебните растения в Природен парк  “Персина”. 

Проучването на лечебните растения се прави в контекста на 

проучването на общото биологично разнообразие и природните ресурси с 

цел възстановяването на влажните зони и заливните гори, определяне на 

перспективите за развитието на общините включени в проучвания район. 

Този доклад е изготвен на базата на списък – приложение на видовете 
включени в Закона за Лечебните Растения (2000) и някой видове намиращи 
широко приложение като лечебни , но невключени в този закон като 
коприва, шипка, дива лоза и др. 

Богатство на таксони 

На територията на ПП “Персина ” са установени 283 вида лечебни 

растения според приложението на Закона за лечебните растения от 75 

семейства (приложение) . Папратови са 5 вида от 3 семейства, 

покритосеменни са 278 вида от които двусемеделни са 258 вида от 61 

семейства и едносемеделни са 20 вида от 11 семейства Най многобройни са 

видовете от Asteraceae 32 вида и Lamiaceae 30 вида. На най голяма площ е 

представен видът теснолистен папур T pha la ifolia L. от дървесните видове 

на най-голяма площ са представени черната топола Popu us nigra L. и 

бялата върба Salix alba L., от храстите  глог Crataegus monogina (L.) Jasc., 

къпина Rubus caesius L. и тревистите ветрогон Eringium campesrte L.  
блатна мента Mentha pulegium, пълзящо лютиче Ranunculus repens L  и др. 

i t  
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От всички установени видове по малко от половината намират реално  

приложение за лични нужди от местното население. Със стопанско 

значение са видовете жълт кантарион Hipericum perforatum L., липи Tilia sp. 
Полски хвощ Equ setum arvense L. и др. 

Видове с природозащитен статус 

От установените общо 283 вида лечебни растения три вида (Nymphea 
alba L. , Leuco um aestivum L., Nuphar lutea (L.) S et S.) са включени в 

червената книга на България и са защитени от закона за биологичното 

разнообразие и един вид (Najas ma ina L.)  е включен в Бернската 

конвенция. Под специален режим  на ползване са 5 вида: лечебна ружа 
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Althea officinalis, божур Paeonia peregrina, решетка Carlina vulgaris, дилянка 

Valeriana officinalis и бодлив залист Ruscus aculeatus. Според закона за 

лечебните растения това са видове чието разнообразие и ресурси 

проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от 

появаване на такава тенденция. Тези видове в последните години попадат 

и в двата типа специални режими на ползване, а имено временна забрана 

за събиране и годишна квота. Според ЗЛР тези видове се нуждаят от 

разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и 

техните местообитания. 

Характерно за природен парк Персина е по-голямото многообразие на 

местообитания на лечебните растения, което води до по-богат видов 

състав. Основните типове растителност в които се срещат лечебните 

растения са мезофитни тревни формации (ливади) при които основни 

видове са ливадната власатка Festuka pratensis и други видове от 

семейство житни от Poaceae. Друг тип разпространени растителни 

формации са – горските съставени предимно от хибридната топола Populus 
hibridus. Обработваемите земи заемат най-голяма площ и представляват 

местообитание характерно за голяма група лечебни растения – плевели и 

рудерали. В тази връзка достъпноста до находищата в обработваемите 

площи е много добра, по-малка при мезофитните тревни формации и 

горските съобщества. С ограничен достъп са находищата на лечебните 

растения в дългосрочните и периодично заливани площи. Основните 

заплахи от естествен характер са заливанто на площите и бреговата 

ерозия. 

Заплахи от антропогенен характер са отводняването, просушаването,  

повреди по дигите, монокултурното залесяване и неконтролирана паша.  

Основните пропуски в познанията за видовете с природозащитен статус 

са точното локализиране на находищата на блатното кокиче, бялата водна 

лилия, жълтата водна лилия и морската русалка. 
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Приложение  на лечебните растения в Природен парк  “Персина” 

  
Черв. 
книга ЗБР 

 POLYPODIOPHYTA   
 EQUISETOPHYTA   
 Equisetaceae   
Полски хвощ Equisetum arvense L .    
Блатен хвощ Equisetum palustre L    
Голям хвощ Equisetum telmateia Ehrh     
 MAGNOLIOPHYTA   
 M a g n o l i o p s i d a   
 Salicaceae   
Черна топола Populus nigra L    
Бяла върба Salix alba L.   
 Betulaceae   
Черна елша Alnus glutinosa L.   
 Fagaceae   
Летен дъб Quercus robur L.   
 Ulmaceae   
Полски бряст Ulmus minor L    
 Urticaceae   
Лековита разваленка Parietaria officinalis L.              
Обикновена коприва Urtica dioica L .                       
Гръцка коприва Urtica urens L.                        
 Polygonaceae   

Водно пипериче 
Persicaria hydropiper (L.) 
Spach.                        

Обикновена пача трева 
Persicaria mitis (Schrank) 
Assen.                        

Къдрав лапад Rumex crispus L.                     
Красив лапад Rumex pulcher L.                    
 Portulacaceae   
Тученица Portulaca oleraceae L.              
 Caryophyllaceae                    
Обикновено сапунче Saponaria officinalis L.              
Средна звездица Stellaria media (L.) Vill.           
 Chenopodiaceae   
Огниче Chenopodium botrys L           
Хибридна куча лобода Chenopodium hybridum L.         

Многосеменна куча лобода 
Chenopodium polyspermum 
L.                                  

Червена куча лобода Chenopodium rubrum L.            
Руско вълмо Salsola ruthenica Iljin               
 Ranunculaceae                      
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Летен горицвет Adonis aestivalis L.                  
Обикновен повет Clematis vitalba L.                   
Полска ралица Consolida regalis S. F. Gray.      
Полска челебитка Nigella arvensis L.                    
Пълзящо лютиче Ranunculus repens L.               
Отровно лютиче Ranunculus sceleratus L.           
Жълто обичниче Thalictrum  flavum L.     
 Nympheaceae   
Бяла водна лилия Nymphaea alba L. застрашен защитен 
 Aristolochiaceae   
Обикновена вълча ябълка Aristolochia clematitis L.           
 Hypericaceae                         
Жълт кантарион Hypericum  perforatum L.         
 Papaveraceae   
Змийско мляко Chelidonium majus L.               
Лечебен росопас Fumaria  officinalis L.               
 Brassicaceae   

Чеснова трева, лъжичина 
Alliaria petiolata (M.B.) 
Cavara et Grande   

Чашков игловръх Alyssum alyssoides (L.) L.         
Сарептска горчица Brassica  juncea (L.) Czern.       
Черен синап Brassica  nigra L. Koch.    
Обикновена овчарска 
торбичка 

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medic                 

Родилна трева Cardaria draba (L.) Desv.          

Войничица 
Descurainia sofia (L.) Webb 
ex Prantl.   

Полска горуха 
Lepidium  campestre (L.) R. 
Br.                                        

Лечебна поточарка Nasturtium officinalis R.Br.   
Дива ряпа Raphanus raphanistrum L.         

Лечебна мъдрица 
Sysimbrium officinale (L.) 
Scop.                                     

Полска попова лъжичка Thlaspi arvense L.                    
 Resedaceae                            
Жълта резеда Reseda lutea L.                       
 Rosaceae                        
Лечебен камшик Agrimonia eupatoria L.             
Обикновен глог Crataegus monogyna Jacq.        
Градско омайниче Geum urbanum L.     
Сребролистен очиболец Potentilla argentea L.              
Пълзящ очиболец Potentilla reptans L.   
Трънка Prunus  spinosa L.                   
Дива круша Pyrus pyraster Burgsd.             
Обикновена шипка Rosa canina L.                         
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Полска къпина Rubus caesius L.                      
 Fabaceae   
Пъстроцветна зайчина Coronilla varia L.   
Лечебен жаблек Galega officinalis L.                  
Грудесто секирче Lathyrus tuberosus L.   
Рогат звездан Lotus corniculatus L.                
Бяла комунига Melilotus alba Med.                  
Жълта комунига Melilotus officinalis (L.) Pall.      
Бодлив гръмотрън Ononis spinosa L.                    
Плевелна детелина Trifolium arvense L.   
Червена детелина Trifolium pratense L.                

Бяла детелина 
Trifolium repens L. ssp. 
repens                                   

Едроцветна глушина Vicia grandiflora Scop.              
Синя глушина, пролетен 
фий Vicia sativa L.                          
 Geraniaceae   

Цикутово часовниче 
Erodium cicutarium (L.) L' 
Her                                       

Зловонен здравец Geranium  robertianum L.       
Пиренейски здравец Geranium pyrenaicum Burmf.   
 Zygophyllaceae   
Трабузан, бабини зъби Tribulus terestris L.                  
 Euphorbiaceae   
Кипарисова млечка Euphorbia cyparissias L.            
 Simaroubaceae   

Айлант 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle.   

 Celastraceae   
Ръбест чашкодрян Euonymus europaeus L.            
 Vitaceae   

Горска лоза 
Vitis vinifera L.  ssp. 
sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi        

 Malvaceae   
Градинска ружа Alcea rosea L.                         
Лечебна ружа Althaea officinalis L.   
Горски слез Malva sylvestris L.   
 Tamaricaceae   
Петтичинкова ракитовица Tamarix  ramosissima Ledeb.     
 Cucurbitaceae   
Бяла дива тиква Bryonia alba L.                        
 Lythraceae   
Обикновена блатия Lythrum salicaria L.   
Пръстена блатия Lythrum virgatum L.                 
 Haloragaceae                       
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Класовиден многолистник Myriophyllum verticillatum L.     
 Cornaceae   
Обикновен дрян Cornus mas L.                         
 Apiaceae   
Горска пищялка Angelica sylvestris L.                

Балдаранолистен азмацуг 
Anthriscus  cerefolium (L.) 
Hoffm.                                   

Петнист бучиниш Conium maculatum L.               
Полски ветрогон Eryngium campestre L.             
Сибирски девесил Heracleum  sibiricum L.            
Обикновен воден морач Oenanthe   aquatica L.             
Обикновена нузла Tordylium maximum L.             
Полски торилис Torilis arvensis (Huds.) Link.     
 Primulaceae   
Полско огнивче Anagalis arvensis L.                 
 Oleaceae   

Полски ясен 
Fraxinus  oxycarpa M.B. ex 
Willd.                                    

 Convolvulaceae   
Дребноцветно чадърче Calystegia sepium (L.) R. Br.     
Полска поветица Convolvulus arvensis L              
 Boraginaceae   
Лечебно винче Anchusa  officinalis L.               
Малък меднинк Cerinthe minor L.   
Лечебна наумка Cynoglossum officinale L.          
Обикновено усойниче Echium vulgare J. F. Gmel.        
Обикновена подсунка Heliotropium europaeum L.       
Черен оман Symphytum  officinale L.    
 Verbenaceae   
Лечебна върбинка Verbena officinalis L.                
 Lamiaceae   

Хиоско срещниче 

Ajuga chamaepytis (L.) 
Schreb.  ssp. chia (Schreb.) 
Arcangeli                               

Черна капела Ballota nigra L. ssp. nigra         
Обикновен черновръх Clinopodium vulgare L.             
Червена мъртва коприва Lamium  purpureum L.             
Обикновени дяволски уста Leonurus cardiaca L.                
Европейска катушка Lycopus europaeus L.               
Сусерка Marrubium peregrinum L.          
Оикновен пчелинок Marrubium vulgare L.               
Водна мента Mentha aquatica L.                  
Дълголистна мента Mentha longifolia (L.) Huds.      
Блатна мента Mentha pulegium L.   
Класовидна мента, Mentha spicata L. ssp.   
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джоджен spicata                                
Обикновен риган Origanum vulgare L.   
Обикновена прищница Prunella vulgaris L.                  
Горска какула Salvia nemorosa L.                   
Прешленеста какула Salvia verticillata L.   
Обикновена превара Scutellaria galericulata L.          

Луково подъбиче 

Teucrium scordium L. ssp. 
scordioides (Schreb.) Majre 
et Petitm.                               

Калиерова мащерка Thymus callieri Borb.    
 Solanaceae                            
Мехунка Physalis alkekengi L.                
Червено кучешко горзде Solanum dulcamara L.              
Черно кучешко грозде Solanum nigrum L.                   
 Scrophulariaceae   
Лечебна сиротица Gratiola officinalis L.    
Обикновена луличка Linaria vulgaris Mill.                
Черен лопен Verbascum nigrum L.    
Лечебен лопен Verbascum phlomoides L.          

Водно великденче 

Veronica anagalis-aquatica L. 
ssp. anagalidiformis 
(Boreau.) Jav. et Soo              

Полско великденче Veronica arvensis L.                 
 Plantaginaceae                      
Ланцетнолистен живовлек Plantago lanceolata L.   
Едролистен живовлек Plantago major L.                    
 Caprifoliaceae   
Бъзак Sambucus ebulus L.                 
Черен бъз Sambucus nigra L.                   
 Asteraceae   
Бял равнец Achillea  millefolium L.              
Обикновен репей Arctium lappa L.                      
Дребен репей Arctium minus Bernh.               
Горчив пелин Artemisia absinthium L.            
Едногодишен пелин Artemisia annua L.    
Обикновен пелин Artemisia vulgaris L.                 
Триделен бутрак Bidens tripartita L.                   
Късодръжков магарешки 
бодил Carduus acanthoides L.             
Дългоиглеста метличина Centaurea calcitrapa L.             
Синя жлъчка Cichorium intybus L.                 
Влажно смилче Filaginella uliginosa (L.) Opiz.    
Компасна салата Lactuca serriola L.                  
Влакнеста лайкучка Matricaria  trichophylla   
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(Boiss.) Boiss.                       

Жълтеникав онопордум Onopordum acanthium L.          

Блъшница 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Gartn.                                    

Блатен спореж Senecio paludosus L.              рядък  
Обикновен спореж Senecio vulgaris L.                   
Обикновена вратига Tanacetum vulgare L.   
Обикновено глухарче Taraxacum officinale Web.        
Бодлив казашки бодил Xanthium spinosum L.              
Влакнест казашки бодил Xanthium strumarium L.            
Едногодишно безсмъртниче Xeranthemum annum L.            
 L i l i o p s i d a   
 Butomaceae   
Оибкновен водолюб Butomus umbelatus L.              
 Alismataceae   
Живолекова лаваница Alisma plantago-aquatica L.       
 Hydrocharitaceae   
Жабешка водянка Hydrocharis morsus-ranae L.     
 Liliaceae                           
Рокамбол Allium scordoprasum L.             
Лечебна зайча сянка Asparagus officinalis L.             
 Amaryllidaceae   
Блатно кокиче Leucojum aestivum L.             застрашен  
 Iridaceae                               
Блатна перуника Iris  pseudacorus L.              
 Juncaceae   
Сиво-зелена дзука Juncus inflexus L.                    
 Poaceae                             
Склерохлоа Sclerochloa dura (L.) Beauv.      
 Lemnaceae   
Малка водна леща Lemna minor L.   
 Typhaceae   
Теснолист папур Typha angustifolia L.    
 Sparganiaceae   

Изправена ежова главица 
Sparganium erectum L. ssp. 
erectum    

Пренебрегната ежова 
главица 

Sparganium erectum L. ssp. 
neglectum (Beeby) Schinz et 
Thell.    
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РЕЧНИК 
А Автохтонен вид - съществуващ вид в ареала на видообразуването 
Адвентивен вид – вид, пренесен от хората или животните от други географски райони 
Алувиални наноси – почвени материали, пренесени от водни течения и подложени на 
периодични заливания 
Андигиране – изграждане на диги 
Асоциация – основна синтаксономична единица при класификация на растителността 
Б Биологичен спектър – процентно съотношение на жизнените форми по Раункиер 
Биотичните фактори - фактори на живата природа 
В Видове с консервационна значимост – виж Приоритетни видове 
Г Геофити – растения, чиито възобновителните пъпки се намират в почвата 
Д Диагностични видове – група от видове с оптимално развитие в рамките на 
определен синтаксон; група от характерни и диференциални видове характеризиращи 
дадена фитоценоза 
Доминанти – видове организми, които в борбата за съществуване са достигнали до 
господстващо положение във фитоценозите или екосистемите 
Е Едификатори - доминиращи растителни видове, които имат определяща роля при 
формирането на микробиотичния комплекс; видове с най-високо обилие в господстващия 
етаж. 
Екологични групи растения – групи от растения, които се образуват предимно под 
виляние на еднин доминиращ фактор в дадените условия (влажност, температура, 
светлина, механичен и химичен състав на почвата и др.) 
Екосистема - съвкупност от биоценоза и условията на средата,  в която съществуват 
изграждащите я видове 
Ендемични видове - видове с ограничен ареал на разпространение 
Еутрофен вид – растение, развиващо се на богати на хранителни вещества почви 
Еутрофен водоем – водоем, чиито води са богати на органика 
Ж Жизнена форма – външния облик на растенията, отразяваща тяхната 
приспособеност към условията на средата. 
К Константност – срещаемост изразена в бални оценки 
Криптофити – растения, чиито възобновителни пъпки се намират в почвата или във 
водата 
Ксеротермен вид – вид, развиващ се при висока температура и ниска влажност 
Ксерофити – растения, развиващи се на сухи местообитания, които могат да преживяват 
продължително атмосферно и почвено засушаване, като запазват физиологичната си 
активност 
М Медитерански вид - средиземноморски вид 
Мезоксерофити – мезофити, които могат да понасят по-голямо или по-малко 
засушаване 
Мезофилна растителност - умерено влаголюбива растителност 
Мезофити, мезотрофи – растения, растящи на средно влажни почви 
Местообитание – пространствено ограничена съвкупност от условията на абиотичната и 
биотичната среда, които осигуряват пълния цикъл на развитие на индивида, популацията 
или дадени вид като цяло 
О Обилие – показател за количественото участие на вида, изразен пряко или косвено 
Олиготрофен - развиващ се на бедни на хранителни вещества почви 
П Приоритетни видове – видове с особено важно значение за статута на 
местообитанието или защитената територия; видове с природозащитен статус (третирани 
от националното и международно природозащитно законодателство); видове включени в 
Червена Книга на България; ендемични видове; реликтни видове. 
Приоритетни съобщества – съобщества, в състава на които участват приоритетни 
видове 
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Псамофит – растителен вид растящ върху пясъци 
Първични местообитания - естествени, непроменени местообитания  
Р Растителност – съвкупност от всички растителни съобщества (фитоценози) на дадена 
територия или акватория 
Реликти – стари във филогенетично отношение таксони, които са имали в миналото 
много по-широко разпространение 
Рудрални растения – растения, развиващи се върху смет, боклук, остатъци, 
съпътстващи човека, характерни с високо съдържание на органични вещества, азотни 
съединения и др. 
С Синтаксон – тип фитоценоз от определена синтаксономична категория; основна 
синтаксономична категория е асоциацията 
Синтаксономична категория – сувкупност от всички синтаксони на съответно равнище 
от иерерхичната класификация 
Срещаемост – показател, оценяващ характерът на разпространението на индивидите на 
отделните ценопулации; изчислява се в проценти 
Субендемит – таксон, които освен в дадена област има изолирани находища и в друга 
близка географска област 
Сукцесия – изменения на растителните съобщества, които се проявяват в смяната на 
една фитоценоза с друга; развитие на екосистемата, смяна на една екосистема с друга 
Сциофити – сенколюбиви растения, които не понасят пълно осветление и техният 
оптимум е при по-слаба интензивност на светлината 
Т Таксон – наименование на класификационните единици, показващи тяхното място в 
системата; съвкупност от организми, разглеждани като формални обединения на 
съответните нива от йерархичната класификация; основна таксономична единица е видът 
Термофилни растениия – растения, развиващи се при високи температури 
Терофити – едногодишни растения 
Ф Фанерофити – растения с пъпки, разположени над 25 см от повърхността на земята 
Фитоценоза – растително съобщество 
Флора – съкупност от видове, които се срещат на определена територия или акватория 
Флористично богатство – съвкупността от всички растителни таксони, влизащи в 
състава на екосистемата 
Флорни елементи – група видове, произлизащи от един и същ флорен район 
Х Хабитат – виж местообитание 
Хазмофити – растения, развиващи се в скални пукнатини 
Халофит – растение, обитаващо влажни засолени почви 
Хамефити- растения с ниско разположени възобновителни пъпки (до 25 см) 
Хелиофити – светлолюбиви растения, които се развиват оптимално при пълна слънчева 
светлина 
Хелофити – възобновителните пъпки са разположени във вода, като летораслите се 
издигат над повърхността на водата 
Хемикриптофити – растения, на които възобновителните пъпки са разположени върху 
почвата 
Хемисциофити – сенкоиздръжливи растения, които се развиват при пълна слънчева 
светлина, но могат да понасят и голямо засенчване 
Хигрофилна растителност - растителност, развиваща се при висока влажност на 
средата. 
Хигрофит – сухоземно растение, развиващо се при постоянен или периодичен излишък 
на влага; влаголюбиво растение 
Хидрофити – водни растения, чиито възобновителни пъпки са разположени във вода, 
като летораслите са покрити с вода 
Ц Ценопопулация – група индивиди на даден вид, развиващи се в определена 
фитоценоза 
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                       Управление на Дунавски влажни зони 
 

Пламен Нинов 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие със 
структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за 
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 
13/15.02.2000 г. 
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1.2.2 Главни и второстепенни цели, ограничения и заплахи 

Главна цел е съхраняване и подобряване качеството на повърхностните и 
подземни води  в Природен Парк “Персина” с оглед опазване и възстановяване 
на биоразнообразието, както и  на свързаното с това общо състояние на 
околната среда и условия на живот. Второстепенни цели биха могли да бъдат 
някои стопански дейности в района свързани с доброто качество на водите 
като добива на риба или земеделието.  

Понастоящем не съществуват съществени заплахи за влошаване качеството 
на водите в Природен Парк “Персина” като резултат на очаквана промяна в 
качеството на водите на р.Дунав или нови антропогенни въздействие на 
територията на влажните зони. Единствено аварийните залпови замърсявания 
– главно нефтени разливи или от типа на цианидното замърсяване на река 
Тиса и Дунав от Румънската мина Бая Маре могат да предизвикат негативна 
промяна. Разбира се известна заплаха представляват местните източници на 
замърсяване като отпадъчни води от главния градски колектор на гр. Белене и 
някои селскостопански дейности на територията на Природен Парк «Персина».     

1.2.3 Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на 
дейности 

Нормативните документи регламентиращи качеството на повърхностните, 
подземни и отпадни води, действащи понастоящем и използвани при оценка 
на качеството на водите във влажните зони са: Наредба №7/08.08.1986 за 
показатели и норми за определяне качеството на течащи повърхностни води, 
Чл. 1 (2) указаните норми могат  да се прилагат за езера и водохранилища;  
Наредба № 1/07.07.2000  на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ за проучването ползването 
и опазването на подземните води; Наредба № 6 /09.11.2000 г. за емисионни 
норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 
води.  

Препоръки свързани с подобряване качеството на водите в Природен Парк 
“Персина” могат да засягат единствено местните източници на замърсяване на 
водите, тъй като трансграничния пренос и дейността на промишлени 
предприятия разположени на чужди територии са обект на международен 
контрол и взаимоотношения. Пречистването на отпадъчните води от главния 
градски колектор на гр. Белене и ограничаването на селскостопанската 
дейност на територията ще подобри качеството на водите по отношение 
съдържанието на органика и биогенни елементи. Най-същественото обаче е 
недопускане развитието на нови замърсяващи производства и дейности в 
Природен Парк “Персина” 

1.2.4 Определяне на приоритети, програми и оперативни задачи  
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Основен е въпросът за контрола на качеството на водите. Необходимо е 
изграждането на постоянно действаща мониторингова мрежа за качество на 
повърхностните и подземни води, чийто гъстота и регулярност зависят както 
спецификата на разгледаните водни обекти, така и от финансовите 
възможности за това. Минималната гъстота на пробовземания трябва да 
следва сезонен ход (4 годишно). При доказана необходимост или при 
аварийни ситуации може да се извършва и сгъстен контрол. С оглед 
направения анализ на качеството на водите, задължителни показатели за 
качеството са тези свързани с органичното съдържание и биогенните 
елементи. Останалите хидрохимични параметри за качеството на водите 
включително съдържанието на тежки метали и нефтопродукти могат да бъдат 
периодично контролирани. Географски е желателно всички споменати водни 
обекти да бъдат включени в мониторинга.   

1.6 Съществуващи проектни разработки /качество на водите/ 

Заглавие: Проект за възстановява-
не на влажните зони и намаляване 
на замърсяването – екологична 
оценка  2001 

 
   
 

,

Изработен от: Аналитична група 
LTD - Стела Иванова, Мирослава 
Николова, Сийка Георгиева, Стоян 
Михов 

Информация за проекта:  Представена е екологична оценка на Проект за 
възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването в района на 
Персинските блата на о-в Белене. Цел на Проекта е чрез възстановяване на 
влажните зони да се намали биогенното натоварване (с азотни и фосфорни 
съединения) на дунавските води и се  увеличи уникалното биоразнообразие. В 
екологичната оценка са включени: анализ на съществуващото положение, 
анализ на предложените варианти за възстановяване с техните положителни и 
отрицателни въздействия; препоръки за приемливи алтернативи както и мерки 
за намаляване на негативните ефекти от възстановителните работи. 
Представена е прогноза за предполагаемото въздействие на реализацията на 
проекта върху различни компоненти на околната среда включително водите, 
като тя е за умерено въздействие. 
Връзка с настоящия проект: В екологичната оценка се съдържа обобщена 
информация за качеството на водите на р. Дунав въз основа на Националната 
мониторингова система за разглеждания район. Допълнително тази 
информация е обогатена с експедиционно обследване в района на проектната 
територия – август 2001. Обобщената оценка е извършена по основни 
макропараметри на качеството на водите така и по  съдържание на тежки 
метали във водите и седиментите от гледна точка на проектната категория 
водоприемник за р.Дунав. Описани са основните дифузионни и точкови 
източници на замърсяване в разглежданата територия.  Наличната 
информация в екологичната оценка може да се ползва при разработване на 
План за Интегрирано Управление на Природен Парк “Персина” 
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Заглавие: Финален доклад на екипа за 
консултанско задание - Планиране на 
управлението на защитените територии 
- в рамките на GEF проекта "Намаляване 
на замърсяването с биогенни елементи и 
възстановяване на влажните зони", 2001 

   
  

 
  
     

   

Изработен от: WWF-Auen-Institut 
Institute for Foodplains Ecology,  
Dr. Erika Schneider 
Detlef Günther-Diringer, MSc 
 

Информация за проекта: Разгледан е въпросът за възстановяването на 
влажните зони и техните предимства, както и екологичните основи за 
възстановяването и улавянето на биогенните елементи. Съдържа много богата и 
детайлна информация за биоразнообразите в разглежданата територия – флора 
и фауна и проектна методология за мониторинг на биоразнообразието. 
Връзка с настоящия проект: Основно докладът има голямо значение от 
гледна точка на биоразнообразието и инвентаризацията на съществуващите 
биологични видове в Природен Парк “Персина”. 
 

Заглавие: Документ за оценка на 
проект за Предложена безвъзмездна 
помощ от Глобалния фонд за околна 
среда на стойност 7,5 милиона US$ за 
Република България за Проект за 
възстановяване на влажни зони и 
намаляване на замърсяването, 2002 

 
  
     

  
    

    
 

Изработен от: Документ на 
Световна Банка, Отдел за екологично 
и социално устойчиво развитие 
Звено за южна Централна Европа 
Регион Европа и Централна Азия 

Информация за проекта: Оценен е проект целящ да демонстрира и 
предостави модел за намаляването на трансграничните биогенни товари и 
други замърсители от земеделието в басейните на река Дунав, като 
същевременно се опазват ключови застрашени видове в защитените територии 
посредством: възстановяване на влажни зони и програми за управление на 
защитени територии и подпомагане на заинтересованите страни да усвояват 
екологосъобразни икономически дейности в проектната област. Дискутирани са 
икономическите, финансови, техническите, институционални, екологични и 
социални аспекти на проекта. Липсва конкретна информация за качеството на 
водите в разглежданата зона, а влиянието на влажните зони върху намаляване 
на биогенните товари е дискутиран в теоретичен аспект. Общата оценка на 
улавянето на азот и фосфор от влажни зони се базира на литературни 
проучвания, като се изтъква тяхната икономическата ефективност сравнена с 
разходите за технологии за отстраняване на биогенните елементи от точкови 
източници. 
Връзка с настоящия проект: По отношение качеството на водите документът 
съдържа обща информация за ползата от възстановяването на влажните зони 
върху намаляване на биогенните товари в р. Дунав и развитието и опазване на 
защитените територии. 

 5



Заглавие: Wetland Restoration and 
Pollution Reduction Project, Design of 
Nutrient Trapping Monitoring System, 2002

Изработен от: Environmental 
Resources Management, London 
 

Информация за проекта: Проектът разработва мониторингов план базиран на 
предишно изследване за възстановяване на влажните зони и улавяне на 
биогените разработен от HCP-България ЕООД. Изброяват се препоръчваните 
параметри за качеството на водите (повърхностни и подземни) разделени в две 
групи: абиотични и биологични, измерителните методи, честота на 
пробонабиране и брой на мониторинговите точки. Горните въпроси се 
дискутират. Има кратни препоръки за необходима екипировка. Липсва 
конкретна информация за качеството на водите. 
Връзка с настоящия проект: Има полезни съвети по отношение изграждането 
и функционирането на мониторингова система за качеството ба водите, които 
могат да се ползват при Плановете за Интегрирано Управление на Природен 
Парк «Персина» 
 
Заглавие: План за интегриран
мониторинг на Природен парк Персина, 
Техническа помощ към проекта на 
Министерството на Околната Среда и 
Водите (МОСВ)– BG 0201.11, 2004 

    
   

   
    

Изработен от: Tractebel 
Development Engineering  

Информация за проекта: Представен е препоръчителен план представляващ 
списък и описание на качествени елементи и параметри изисквани да бъдат 
обект на мониторинг от национални и международни законови норми; и 
предлага мониторингови точки, както и честота за пробонабиране за целия 
проект съобразно международното и национално законодателства, както и 
съобразно нуждите и изискванията на проект GEF TF 050706 BUL Целите на 
мониторинга попадат в три основни категории: мониторинг на измененията в 
пространствената структура и разположение във времето; проследяване на 
тенденциите в промяната на биотични и абиотични качествени елементи върху 
цялата защитена територия, и особено в зоните на възстановяване на влажните 
зони; и мониторинг на успеха на възстановяване на влажните зони и 
намаляване на замърсяването. 
Целта на мониторинга на водите е да се получат данни за физическите, 
химическите и биологичните характеристики на водите на територията на 
парка, да се определи капацитета на влажната зона за редуциране на 
биогените, набраната информация за спомогне взимането на управленски 
решения. Предложен е  списък от параметри на качеството на повърхностните 
водите: 1. физико-химични параметри отразяващи термалните условия, 
кислородните условия (разтворен кислород и насищане), киселинен статус, 
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биогенен статус (общ азот, нитрани, нитрити, амоний, общ фосфор, фосфати), 
органично замърсяване (ХПК, БПК5), суспендирани вещества, общ органичен 
въглерод и др.; 2. съдържание на петролни продукти; 3. Замърсители (тежки 
метали; пестициди); 4. биологични индикатори (фитопланктон, зоопланктон, 
зообентос и др.); 5. микробиологични индикатори (колиформи, бактерии и др.). 
При подземните води списъкът е редуциран до: температура, pH, проводимост, 
редокс потенциал, фосфати, нитрати и разтворени вещества.Разгледана е 
методологията на мониторинга, станциите и честотата на пробонабиране, 
обработката и контрола на данните. На картен материал са онагледени местата 
за пробонабиране в разглежданата територия..   
Връзка с настоящия проект: Предложения мониторингов план е амбициозен 
и широкоспектърен. При осигурено финансиране успешно може да се използва 
при Плановете за Интегрирано Управление на Природен Парк «Персина» 
 

Заглавие Доклад “Хидрохимичен и 
хидробиологичен локален  мониторинг

:  
 

    
  

 -
 

 

на водите, почвите и седиментите на 
двете проектни територии ПП 
“Персина” и ЗМ “Калимок Бръшлен” 
преди извършване на 
възстановителните работи”, 2005 

Изработен от: Стела Иванова 

Информация за проекта: Цел на доклада е установяване на базовото 
състояние на екологичния статус на повърхностните води, подземни води  и 
почви  преди възстановяване на заливаемия режим на крайдунавските влажни 
зони в ПП Персина и ЗМ Калимок-Бръшлен чрез провеждане на хидрохимичен 
локален  мониторинг на водите, почвите и седиментите, както и 
хидробиологичен мониторинг. В доклада е разгледан въпроса за избор на 
пунктове за базовия локален мониторинг и за провеждане на периодичните 
наблюдения за качествата на повърхностните и подземни води, както и за 
събиране на данни за замърсителите в района за периода юни 2004 г. до март 
2005 г. Резултатите от хидрохимичните и хидробиологичните анализи са 
обобщение за пунктоветете: разположени по р.Дунав, разположени на 
съществуващите блата, разположени на отводнителни канали, за отпадъчни 
води с принос в замърсителния товар от точкови източници в района и 
пунктове за мониторинг на подземни води.  Поставените цели на мониторинга 
са успешно реализирани и получените резултати са актуални. 
Връзка с настоящия проект: Докладът съдържа най-богата емпирична 
информация за качеството на водите - повърхностни и подземни по много 
широк кръг от параметри на качеството на водите. Представената информация 
е детайлна и възможно най-актуална за съществуващото състояние в на 
разглеждания район и успешно може да се използва при разработване на 
Планове за Интегрирано Управление на Природен Парк «Персина» 
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1.10.2 Хидрохимия 

Пунктове за мониторинг и анализ: Систематизирана и оценена е 

информация за качество на водите от 13 пункта за хидрохимичен анализ на 

повърхностни води и 1 на подземни в района на Природен Парк «Персина». Те 

са групирани в зависимост от тяхното месторазположение както следва – пет 

пунктове разположени на р.Дунав преди и след влажните зони, както и от 

двете страни на остров Персин, пунктове разположени на отводнителни 

канали - четири на остров Персин и един на ГОК (Главен отводнителен канал)  

в близост до заустването му в река Дунав преди гр. Белене, пунктове 

разположени на съществуващи блата - Писченско блато и Мъртво блато, 

пунктове за отпадъчни води с принос в замърсителния товар от точкови 

източници в района  - Главен канализационен колектор на град Белене, 

пунктове за подземни води - пиезометър при Писченското блато. Периодите, 

за който има набрана информация за качеството на водите е юни-юли и 

септември 2004, като те отразяват края на пролетното пълноводие и началото 

на есенното маловодие. Хидрохимичният мониторинг, предварителната 

обработка и лабораторен анализ е извършен от Регионална Лаборатория – 

Плевен към Изпълнителна Агенция по Околна Среда (МОСВ). 

 

  

        
   

Резултати от хидрохимичния мониторинг: Резултатите са представени 

в табличен вид като Обобщена информация за качество на водите на 

територията на Природен Парк “Персина” по основни хидрохимични 

показатели (2004 г.) 

 
Таблица 1 Обобщена информация за качество на водите на територията на
Природен Парк “Персина” по основни хидрохимични показатели
 

Показател период Река Дунав 
– осреднена 
информация

Мъртво блато 
остров - 
Персин 

Писченско 
блато- 
остров 
Персин 

юни-юли 25.3 25.5 25.5 Температура, 
 0С септември 19.8   

юни-юли 4.5 3.2 2.3 Разтворен  О2, 
mg/l септември 3.7   

юни-юли 54.8 37.8 29.1 Наситеност на 
О2, % септември 40.1   
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юни-юли 361.5 - - Електропрово
димост, µS/cm септември 349.0   

юни-юли 14.2 38.0 40.0 Неразтворени 
вещества, mg/l септември 15.5   

юни-юли 0.21 0.19 0.26 Амониев азот, 
N-NH4, mg/l септември 0.24   

юни-юли 0.020 0.003 0.004 Нитритен азот,  
N-NO2, mg/l септември 0.024   

юни-юли 0.60 0.05 0.07 Нитрaтен азот,  
N-NO3, mg/l септември 0.38   

юни-юли 0.12 1.35 2.44 N орг / Орг.азот 
, mg/l септември 0.54   

юни-юли 1.07 1.73 2.73 Общ  азот / 
Nt, mg/l септември 1.17   

юни-юли 0.10 0.27 0.02 Фосфати, PO4, 
mg/l септември 0.20   

юни-юли 5.1 13.2 22.9 БПК5, mg/dm3

септември 4.9   
юни-юли 16.4 44.4 71.8 ХПК, mg/l 
септември 15.3   
юни-юли 10.4 28.2 44.8 Перманганатн

а окисл., mg/l септември 8.0   
юни-юли 8.0 7.5 8.4 pH 
септември 8.1   

 

Таблица  – Продължение 

Показател период Отводнителн
и канали - 
осреднена 
информация 

Градски 
колектор за 
отпадни 
води -  гр. 
Белене 

Подземни води  
- пиезометър  
Писченско 
блато 

юни-юли 24.5 24.7 18.9 Температура, 
0С септември 19.3 22.0 - 

юни-юли 3.6 - 2.7 Разтворен  О2, 
mg/l септември 3.8 - - 

юни-юли 45.0 - - Наситеност на 
О2  
% 

септември 43.2 - - 
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юни-юли - - 1160 Електропровод
и-мост, mg/l септември - - - 

юни-юли 24.8 44.0 13 Неразтворени 
вещества, mg/l септември 44.0 51.0 - 

юни-юли 0.21 - 4.1 Амониев азот, 
N-NH4, mg/l септември 0.40 37.2 - 

юни-юли 0.040 0.031 0.006 Нитритен азот,  
N-NO2, mg/l септември 0.020 0.036 - 

юни-юли 1.01 0.02 0.09 Нитрaтен азот,  
N-NO3, mg/l септември 0.48 <0.20 - 

юни-юли 0.94 - - N орг / Орг.азот , 
mg/l септември 1.35 3.4 - 

юни-юли 2.02 20.5 - Общ  азот / Nt, 
mg/l септември 2.47 40.8 - 

юни-юли 0.54 1.7 0.13 Фосфати, PO4, 
mg/l септември 1.40 - - 

юни-юли 10.5 149.5 - БПК5, mg/l 
септември 12.8 110.0 - 
юни-юли 33.9 296.4 - ХПК, mg/l 
септември 39.9 241.0 - 
юни-юли 12.0 192.0 - Перманганатна 

окисл., mg/l септември 17.7 184.0 - 
юни-юли 8.0 8.4 6.8 pH 
септември 8.4 7.6 - 

 

Съдържанието на разтворен кислород (О 

   

2) в р. Дунав не е високо и варира 

в границите 2.5-4.9 mg/l. То е по-ниско в двете изследвано блата – 2.3-3.2 

mg/l, поради стационарноста на водата, липсата на аерация и повишената 

консумация. В този порядък е концентрацията на разтворен кислород и в 

останалите изследвани водни обекти.   

Има голяма разлика в стойностите на БПК5 (биохимична потребност от 

кислород), ХПК (химична потребност от кислород) и Перманганатната
окисляемост - Ox между водите на р. Дунав и изследваните блата – няколко 

пъти. Съдържанието на органика в речните води не е високо, за разлика от 

застоялите блатни води. Що се отнася до изключително високите стойности на 

горните параметри за водите от градския колектор на гр. Белене, то тези 

стойности са обичайни за битови отпадни води, замърсени с органична 

материя (БПК5max - 149.5 mg/l, ХПКmax – 296.4 mg/l, Oxmax – 192.0 mg/l).    
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Съдържанието на неразтворени вещества в р. Дунав е ниско и варира в 

границите 7.7-19 mg/l. То съществено нараства в блатата 38-40 mg/l поради 

тинестото дъно, в отводнителната система варира между 10 и до 49 mg/l, а 

при единичната проба за подземни води е 13 mg/l. Най-високо е съдържанието 

на неразтворени вещества в градския колектор на гр. Белене – 44-51 mg/l. 

Никоя от споменатите концентрации не е много висока и те са в рамките на 

нормални стойности за подобен тип водни обекти.  

 

 

Що се отнася до диференцираното съдържание на биогенни елементи то 

картината е по-разнообразна. Съдържанието на нитратен азот (N-NО3) е ниско 

във всички водни обекти, като малко по-високо е то в дунавските води 

основно поради трансграничния пренос и локалното дифузионно замърсяване 

и най-вече в отводните канали заради земеделските дейности – до 2.81 mg/l. 

Съдържанието на нитритен азот (N-NО2) също е в нормалните граници за 

подобни водни обекти (максимална измерена стойност 0.066 mg/l в един от 

отводнителните канали, а за р.Дунав – 0.026 mg/l), като по-ниски с един 

порядък са стойностите в блатата 0.003-0.004 mg/l. Концентрациите на 

амониев азот (N-NH4) варират в сравнително тесни граници 0.19-0.25 mg/l до 

0.4 mg/l в някои от отводнителните канали. Изключение правят отпадните 

води от Градския колектор на гр. Белене – 37 mg/l, където има силно 

замърсяване с амониев азот. Съдържанието на органичен азот в дунавските 

води не е високо и варира - 0.05-1.1 mg/l но то нараства в блатните води – 

1.35-2.44 mg/l. От този порядък е и в останалите водни обекти. 

Концентрацията на разтворими фосфати (PO4) в р. Дунав и блатата не е 

високо до 0.27 mg/l, но заради земеделските дейности то е значително по 

високо в отводнителните канали – до 2.2 mg/l  

 11



1.10.3 Хидробиология 

Пунктове за мониторинг и анализ:  Обследвани са 10 пункта в ПП 
Персина.. Те са групирани в зависимост от тяхното месторазположение както 
следва – пет пунктове за хидробиологичен мониторинг са разположени на 
самата река Дунав – преди и след влажните зони, три от пунктовете за 
мониторинг са разположени на отводнителни канали: два на остров Персин и 
един на ГОК в близост до заустването му в река Дунав преди гр. Белене, два 
от пунктовете за мониторинг са разположени в двете съществуващи блата на 
остров Персин – Писченско блато и Мъртво блато. В периода 14.09 – 
29.09.2004 г. е извършено пробонабиране за анализ на съобществата от дънни 
макроорганизми (макрозообентос) в района на ПП Персина. Биологичният 
мониторинг на повърхностни води в частта анализ на дънните съобщества от 
макробезгръбначни (макрозообентос) е извършен като пробонобиране, 
предварителна обработка и лабораторен анализ от специалисти от Регионална 
Лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна Агенция по Околна Среда 
(МОСВ).  

 

 

  

 

  

Резултати от хидробиологичен  мониторинг: 

Не са открити никакви макробезгръбначни (макрозообентос) в 
обследваните пункта разположени на отводнителните канали на остров 
Белене и в Мъртвото блато. В Писченското блато на остров Белене са открити 
само два вида молюски (водни охлюви Planorbarius/Coretus corneus и Lymnaea 
stagnalis). Причина за загиването на на дънните съобщества от 
макроорганизми е изчерпването на кислорода през лятото, както и 
натрупването на гниеща органика. Пресъхването на двете блата Мъртво блато 
и Песчинското блато (последното е по-дълго оводнено) обяснява липсата или 
бедния видов състав. В останалите не дунавски пунктове за мониторинг има 
нормално развити съобщества от дънни макробезгръбначни. В петте дунавски 
мониторингови пункта има типичните за тази част от реката съобщества от 
дънни макробезгръбначни. Преобладават видове характерни за тинесто дъно, 
като обикновено преобладава инвазивния вид мида-зебра (Dreissena
polymorpha). 

1.20.2 Състояние на повърхностни и подземни води /качество на 
водите/ 

Инвентаризация на източниците на замърсяване: 

Липсват големи източници на замърсяване с директно и съществено 
въздействие върху качеството на водите. На остров Белене има овчарник 
(около 200 овце) с открито депониране на земята разположен между трите 
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блата - Мъртвото, Песчина и Дульова бара. Въпросният обект може да бъде 
източник на органично замърсяване. Отделно се отглеждат малък брой кози, 
зайци и патици, има кравеферма (около 200 крави), които заедно с битово-
фекални води от затвора и дифузно замърсяване от селскостопанските площи 
се изливат пряко или се филтрират в отводнителните канали, свързани с ОПС 
Персин 1 и 2. 

Голям източник на замърсяване, извън нашата територия, може да бъде 
торовия завод в гр. Турну Мъгуреле. По данни на Изпълнителна Агенция по 
Околна Среда, гр. София през 2000 г. е регистрирано сериозно замърсяване на 
водите на река Дунав по следните показатели: амониев азот (NH4-N) - 21.7 
mg/l; нитритен азот (NО2-N) - 0.15 mg/l; нитратен азот (NО3-N) - 19.7 mg/l. 
Поради голямото разреждане и самопречиствателните процеси в реката обаче 
натоварването с азот от торовия завод на повече от 20 км нагоре по 
течението силно се редуцира и този източник е само потенциален по 
отношение на влажната зона. При остров Белене няма измервани високи 
концентрации на азот и фосфор в р. Дунав.     

Отпадъчни води от главния градски колектор на гр. Белене са основен 
точков източник на замърсяване – органично и биогенно - с локално 
въздействие в рамките на разглежданата зона. Индустриалните и битови 
отпадни води при гр. Свищов, намиращ се на 10 под остров Белене, не могат 
да имат отношение към качеството на водите във района на Природен Парк 
«Персина».  

Състояние на водите съобразно действащите норми   

•  Водите на р.Дунав в района на Природен Парк «Персина» по основни 
хидрохимични показатели отговарят по всички изследвани показатели на 
изискванията за приемник ІІІ категория (Наредба №7/08.08.1986). Река Дунав 
е водоприемник III категория на отпадъчните води според българското 
законодателство – Заповед № РД-272/03.05.2001 г. МОСВ - Категоризация на 
водите в повърхностните водни обекти в Р. България. Данните от последните 
години (Национална Система за Екологичен Мониторинг, Международна 
Програма за река Дунав) показват известна тенденция към подобряване на 
качеството на водите на река Дунав. При пункта при гр. Свищов, като част от 
международната мониторингова мрежа на река Дунав, са регистрирани 
концентрациите през 1999 г. по основните показатели в следните граници (в 
мг/л): неразтворени вещества  18 – 38 , амониев азот 0.01 – 0.28, нитратен 
азот 1.0 - 2.59, фосфати (като Р) 0.08 – 0.36, общ фосфор 0.14 – 1.36, БПК5 
2.55 – 5.4, ХПК 10.7 – 21.5. Нивото на замърсяване е сравнително ниско. През 
летните месеци обаче, при намален дебит на водите в р. Дунав, стойностите 
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на основните показатели, характеризиращи органичното замърсяване (БПК5, 
ХПК, Перманганатна окислемост) и съдържанието на биогенни елементи 
нараства (Таблица 1).  

Качеството на водата във влажните зони са пряко свързани с това на 
р.Дунав, който ги подхранва, като то основно се формира преди навлизането 
си на българска територия. Поради своите размери реката е носител на 
значителен замърсителен товар. Отделно част от локалните източници на 
замърсяване – като Заводите за изкуствени торове при гр. Турну Мъгурели - 
също могат да бъдат определени като трансгранични поради географското 
разположение. Макар и с локално значение, известно влияние оказват и 
българските източници на замърсяване като канализационни и речни 
зауствания.  

•  Качеството на водите в Мъртво блато и Писченско блато отговарят на 
нормативните изисквания за всички изследвани показатели за води ІІІ 
категория. Нивото на замърсяване не е високо. През лятото блатата 
пресъхват. Водите в отводнителните канали са с ниско ниво на замърсяване и 
също отговарят по отношение на всички изследвани показатели на 
нормативните изисквания за повърхностни течащи води  ІІІ категория 
(Наредба №7/08.08.1986). Единична проба е показала малко повишена 
стойност за БПК5, което подсказва възможността за периодично повишаване 
на органично съдържание.  

• Отпадъчни води от главния градски колектор на гр. Белене са с 
специфичната характеристика на отпадъчни води от населени места. 
Съществено са завишени измерените стойности на показателите 
характеризиращи органичното замърсяване (БПК5, ХПК, Перманганатна 
окислемост) и съдържанието на биогенни елементи – общ азот и фосфор (Nt и 
Pt). Може да се говори за органично замърсяване и биогенно замърсяване на 
отпадъчните води. (Наредба № 6 /09.11.2000 г. за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води).  

•  Наличната информация за подземните води – единична проба от 
пиезометър в Писченско блато е крайно недостатъчна за оценка на качеството 
на подземните води в района. В конкретното изследване е установено 
завишено съдържание на амониев азот, фосфати, хлориди и сулфати (Наредба 
№ 1/07.07.2000  на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ за проучването ползването и 
опазването на подземните води). 
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Приложение 
Към 1.6 

Списък на проекти, в които въпросът за качеството на водите в разглеждания 

район не е третиран. 

1. Технически изследвания за проект за възстановяване на влажни зони и 

улавяне на биогени - окончателен отчет, ХПК-България EOOД и АКВАТЕСТ а.д, 

2001  

2. Проект за възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването 

хидрогеоложки и водобалансови модели, Колектив назначен от световната 

банка с Ръководител И.Начков, 2002 

Към 1.10.2 и 1.20.2 

Протоколи от химически анализи за качеството на водите (ако е необходимо) 

....................................................................................................................

..................................... 

....................................................................................................................

..................................... 

....................................................................................................................
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                       Управление на Дунавски влажни зони 
 

Доц.д-р Стефан Модев 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие със 
структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за 
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 
13/15.02.2000 г. 
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1.10.1. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОГРАФИЯ 
 
Изследването и онагледяването на защитените територии се провежда на основата 
на актуални топографски карти. За разработването на тази част от заданието бе 
проведено посещение и оглед на защитените територии през м.юли 2005. Освен това 
са използвани материали от предходните етапи на изследване – Предварителни 
проучвания и Работен проект за влажните зони. 
 
На фиг. 3б и 4б е представена основната хидрографска мрежа съответно: 
• Фиг.3б – влажни зони от Природен парк “Персина” в М 1:50000, където с “1” е 

означена влажната зона на остров Белене, а с “2” – влажна зона “Кайкуша” 
• Фиг.4б – влажна зона “Калимок-Бръшлян”. 
Посредством нланиметриране са определени и следните характерни площи, 
разделени според преобладаващото покритие, което е от съществена важност за 
оценка на изпарението: 
• За влажна зона Персина – таблица 1; 

Таблица 1. 
Влажна зона “Персина” Влажна зона “Кайкуша” 
Площи с 
обикновена 
растителност 

 
Km2

20.1 Площи с 
обикновена 
растителност

 
Km2

2.15 

Водни 
повърхности 

Km2 0.8 Водни 
повърхности 

Km2 0.1 

Площи с 
тръстика 

Km2 1.6 Площи с 
тръстика 

Km2 0.2 

Обща площ Km2 22.5 Обща площ Km2 2.45 
 
• За влажна зона “Калимок-Бръшлян” – таблица 2. 

Таблица 2. 
Влажна зона “Калимок-Бръшлян” Рибарници 
Площи с 
обикновена 
растителност 

 
Km2

4.1 Площи с 
обикновена 
растителност

 
Km2

- 

Водни 
повърхности 

Km2 2.1 Водни 
повърхности 

Km2 4.5 

Площи с 
тръстика 

Km2 4.2 Площи с 
тръстика 

Km2 1.55 

Обща площ Km2 10.4 Обща площ Km2 6.05 
Обща площ Km2 16.45 
 

През територията на влажна зона “Калимок-Бръшлян протича р.Стара 
(Сенкьовчица). Площта на водосборния басейн на реката е 553 Km2 при средна 
надморска височина от 180 m. 
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1.10.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ПО ХИДРОЛОЖКИ 
УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕ 
 
Обект на изследване е повърхностния отток – стичане по земната повърхност и по 
речните легла.  
Основното балансово уравнение за елементарен интервал от време dT се представя, 
както следва: 
 
DV=(Qavin – Qavout)xdT 
 
Където: 
DV e изменението на обема вода задържан във влажната зона за интервал от нреме 
dT в m3

Qavin e притокът на вода във влажната зона по повърхностен път (валеж и отток от 
съседни територии) в m3/s; 
Qavout е оттокът заедно със загубите на вода от влажната зона, вкл. и изпарението в 
m3/s. 
 
Като се има предвид, че всички изследвани влажни зони – о-в Белене, блато Кайкуша 
и Калимок-Бръшлян на практика са територии до които не достига повърхностен 
отток от съседни територии то балансовото уравнение за постоянни интервали от 
време, например месец, може да се запише: 
 
DV = Ao*(P-Eo) + Al*(P-El) + Ar*(P-Er) 
 
Където: 
Ao e площ заета от вода km2; 
Al е площ заета от почва и растителност km2; 
Ar  е площ заета с тръстика km2; 
Еo e изпарение от водна повърхност в mm; 
Еl е сумарно изпарение (изпарение от почва и растителност) в mm; 
Er е изпарение от тръстика в mm; 
DV e в m3x103

 
Изчисленията последователно са проведени за следните влажни зони: 
• О-в Белене, вл.зона Персина (таблица 3 и 4); 
• Блато Кайкуша (таблица 5 и 6) 
• Влажна зона Калимок-Бръшлян (таблица 7 и 8) 
Изследвани са две характерни по водност години – година с обезпеченост на 
годишния валеж 50% (средна по водност година) и година с обезпеченост на 
годишния отток 95% (силно маловодна година). 
 
Освен това е разработен годишния и месечния отток за р.Сенкьовчица (Стара река), 
която зауства в дренажния канал на влажна зона Калимок-Бръшлян. 
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На основата на получените резултати могат да се направят следните изводи: 
• Влажна зона Персина – на о-в Белене има положителен баланс за средна по 

водност година и отрицателен за силно маловодна година, което означава, че в 
силно маловодна година блатата на острова пресъхват без допълнително 
подхранване; 

• Влажна зона Кайкуша може да задържа води даже и в много маловодна година, но 
вероятно площта на блатото силно ще бъде редуцирана. Без допълнително 
подхранване с води и тази влажна зона неможе да съществува; 

• Влажна зона Калимок-Бръшлян неможе да съществува даже и в средна година без 
допълнително подхранване. Отвеждането на водите на р.Сенкьовчица 
посредством дренежната система от канали подпомага осушаването на влажната 
зона. Даже в силно маловодна година оттокът на реката не е в състояние да 
поддържа водно огледало във влажната зона. 

 
От изложеното следва, че възстановяването на влажните зони е възможно само и 
единствено посредством оводняване с води от р.Дунав. Влажна зона Кайкуша също 
може да бъде възстановена, но е необходимо специализирано изследване, което да 
оцени възможностите за гравитачно довеждане на води от р.Дунав. Съществуват 
възможности за оводняване на тази територия с помпено издигани води, но това 
решение едва ли ще бъде иконочически целесъобразно. 
 
Воден баланс на влажни зони Персина и Калимок-Бръшлян при 
реализирането на работния проект на WMH. 
 
По проект се предвижда изграждане на входно-изходни съоръжения и за двете 
влажни зони. Одновна задача на тези съоръжения е да осъществяват обмен на вода с 
р.Дунав. Тяхната пропускна способнаст е определена така, че да реализират 
постоянно водно огледало на територията на влажната зона, което да осигурява 
минимална дълбочина от 1.00 m върху площ не по-малко от 100 ha, което няма да 
позволи неконтролирано развитие на тръстиката. Предвижда се изграждане на 
следните входно изходни съоръжения: 
 
Влажна зона Белене. 

Размери и пропускна способност на входно изходните съоръжения  -   
   за влажна зона Белене 

Означение Вид Размери 
B/H 
m 

Кота дъно 
 
m 

Макс.водно 
количество 
m3/s 

Средно водно 
количество 
m3/s 

B Входно 2.0/1.5 18,00 17.3 9.8 
F Входно 2.0/1.5 18,00 17.3 9.8 
G Входно 2.0/1.5 18,00 17.3 9.8 
D Изходно 2x2.0/1.5 18.00 34.6 19.6 
 

Съоръженията ще работят при променлив напор. На практика две от входните 
съоръжения и изходното съоръжение могат да осигурят непрекъснато опресняване на 
водите във влажната зона. Минималното водно количество за всяко едно от 
съоръженията на практика е 0.00 m3/s. 

 5



Съоръженията ще позволят надеждно и продължително оводняване на влажната 
зона даже и в силно маловодна година. Съществува опасност при неправилно 
управление на съоръженията завирения воден обем да се изпусне и влажната зона да 
се осуши, както и опасност по време на висока вълна в р.Дунав да се допусне 
преливане на вътрешните диги и залеят обработваеми площи. 

 От съществена важност за управлението на съоръженията е проектирането и 
изграждането на специализирана хидрологична мониторингова система. Необходимо 
е да се изгради и поне една метеорологична станция. Тя ще осигури възможност не 
само за надеждно управление на работата на съоръженията, но и непрекъснат 
контрол върху ефективността на действие на влажната зона по отношение на 
основната цел на проекта - редуциране на замърсяването на р.Дунав с хранителни 
вещества. 
 

Необходимо е да се отбележи, че след  изграждането на съоръженията и 
съставянето на екзекутивни чертежи трябва: 
• Да се проведат проверочни хидравлични изчисления и изследване на работата на 

съоръженията и изготви специален план за тяхното управление; 
• По време на експлоатацията на системата от съоръжение и на основа на реалните 

данни от мониторинговите системи планът за управление на съоръженията трябва 
периодично да се актуализира; 

• Необходимо е да се разработи и план за управление на съоръженията в аварийни 
ситуации. 

 
 

Балансовите елементи за влажната зона при проектно изпълнание на 
съоръженията и за характерни по водност години с оглед на р.Дунавса дадени в 
таблица 11. 
        Влажна зона Кайкуша изисква специализирани хидравлични и хидрологични 
изследвания преди преминаване към реално проектиране. 
 
Влажна зона Калимок-Бръшлян. 

 
Размери и пропускна способност на входно изходните съоръжения  -   

   за влажна зона Калимок-Бръшлян
 
Означение Вид Размери 

B/H 
m 

Кота дъно 
 
m 

Макс.водно 
количество 
m3/s 

Средно водно 
количество 
m3/s 

K Входно 2x1.5/1.00 13.00 18.6 12.0 
F Входно-

изходно 
2.0/1.5 12.00 20.5 11.97 

L Изходно 2x2.0/1.5 12.00 37.3 24.0 
 

Съоръженията ще работят при променлив напор. На практика две от входните 
съоръжения и изхиднити съоръжение могат да осигурят непрекъснато опресняване на 
водите във влажната зона. Минималното водно количество за всяко едно от 
съоръженията на практика е 0.00 m3/s. 
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Съоръженията ще позволят надеждно и продължително оводняване на 
влажната зона даже и в силно маловодна година. Съществува опасност при 
неправилно управление на съоръженията завирения воден обем да се изпусне и 
влажната зона да се осуши, както и опасност по време на висока вълна в р.Дунав да 
се допусне преливане на вътрешните диги и залеят обработваеми площи. 

От съществена важност за управлението на съоръженията е проектирането и 
изграждането на специализирана хидрологична мониторингова система. Необходимо 
е да се изгради и поне една метеорологична станция. Тя ще осигури възможност не 
само за надеждно управление на работата на съоръженията, но и непрекъснат 
контрол върху ефективността на действие на влажната зона по отношение на 
основната цел на проекта - редуциране на замърсяването на р.Дунав с хранителни 
вещества. 
 

Необходимо е да се отбележи, че след  изграждането на съоръженията и 
съставянето на екзекутивни чертежи трябва: 
• Да се проведат проверочни хидравлични изчисления и изследване на работата на 

съоръженията и изготви специален план за тяхното управление; 
• По време на експлоатацията на системата от съоръжение и на основа на реалните 

данни от мониторинговите системи планът за управление на съоръженията трябва 
периодично да се актуализира; 

• Необходимо е да се разработи и план за управление на съоръженията в аварийни 
ситуации. 

 
Балансовите елементи за влажната зона при проектно изпълнание на 

съоръженията и за характерни по водност години с оглед на р.Дунавса дадени в 
таблица 12. 

 
Таблица 3. 

 Воден баланс на влажна зона Персина (о в Белене) – повърхностни води в
средна година 

     -    
 

 
Месец Вид 

покритие 
Площ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 

година

Валеж 95% 
[mm] 

  48 40 42 50 67 76 55 45 35 42 51 52 605 

Eо [mm] вода  9.3 11.2 46.5 81 105.4 126 161.2 167.4 108 52.7 27 9.3 905 

El [mm] Почва  6 7 28 48 63 75 96 100 64 31 16 6 540 

Er [mm] тръстика  11 13 56 97 126 151 193 201 130 63 32 11 1086 

Повърхностни 
води m3x103

почва 20.1 0.853 0.670 0.286 0.033 0.082 0.016 -
0.829

-
1.104 

-
0.592 

0.212 0.701 0.934 1.301

m3x103 Водна 
повърхност 

0.8 0.031 0.023 -
0.004

-
0.025

-
0.031

-
0.040

-
0.085

-
0.098 

-
0.058 

-
0.009

0.019 0.034 -0.240

m3x103 тръстика 1.6 0.059 0.042 -
0.022

-
0.076

-
0.095

-
0.120

-
0.222

-
0.249 

-
0.151 

-
0.034

0.030 0.065 -0.770

m3x103 общо 22.5 0.943 0.735 0.261 -
0.067

-
0.044

-
0.145

-
1.135

-
1.452 

-
0.802 

0.169 0.750 1.033 0.291
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Таблица 4.   

Воден баланс на влажна зона Персина (о в Белене) – повърхностни води в силно 
маловодна година

     -   
  

 
Месец Вид 

покритие 
Площ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 

година

Валеж 95% 
[mm] 

  34 28 30 35 47 54 39 32 25 30 36 37 426 

Eо [mm] вода  9.3 11.2 46.5 81 105.4 126 161.2 167.4 108 52.7 27 9.3 905 

El [mm] Почва  6 7 28 48 63 75 96 100 64 31 16 6 540 

Er [mm] тръстика  11 13 56 97 126 151 193 201 130 63 32 11 1086 

Повърхностни 
води m3x103

почва 20.1 0.568 0.432 0.036 -0.264 -0.317 -0.437 -1.156 -1.372 -0.801 -0.038 0.398 0.624 -2.299

m3x103 Водна 
повърхност 

0.8 0.020 0.014 -0.014 -0.037 -0.047 -0.058 -0.098 -0.109 -0.067 -0.019 0.007 0.022 -0.383

m3x103 тръстика 1.6 0.036 0.024 -0.042 -0.099 -0.127 -0.156 -0.248 -0.271 -0.168 -0.054 0.006 0.041 -1.056

m3x103 общо 22.5 0.623 0.469 -0.019 -0.400 -0.490 -0.651 -1.502 -1.751 -1.035 -0.110 0.410 0.687 -3.738

 
 
 
 
 

Таблица 5.   
Воден баланс на влажна зона Кайкуша  – повърхностни води в средна по водност

година
         

 
 

Месец Вид 
покритие 

Площ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 
година

Валеж 50% 
[mm] 

  48 40 42 50 67 76 55 45 35 42 51 52 605 

Eо [mm] вода  9.3 11.2 46.5 81 105.4 126 161.2 167.4 108 52.7 27 9.3 905 

El [mm] Почва  6 7 28 48 63 75 96 100 64 31 16 6 540 

Er [mm] тръстика  11 13 56 97 126 151 193 201 130 63 32 11 1086 

Повърхностни 
води m3x103

почва 2.15 0.091 0.072 0.031 0.004 0.009 0.002 -0.089 -0.118 -0.063 0.023 0.075 0.100 0.139

m3x103 Водна 
повърхност 

0.1 0.004 0.003 0.000 -0.003 -0.004 -0.005 -0.011 -0.012 -0.007 -0.001 0.002 0.004 -0.030

m3x103 тръстика 0.2 0.007 0.005 -0.003 -0.009 -0.012 -0.015 -0.028 -0.031 -0.019 -0.004 0.004 0.008 -0.096

m3x103 общо 2.45 0.103 0.080 0.027 -0.009 -0.007 -0.018 -0.127 -0.162 -0.090 0.017 0.081 0.112 0.013
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Таблица 6.   

Воден баланс на влажна зона Кайкуша  – повърхностни води в силно маловодна 
година

      
 

 
Месец Вид 

покритие 
Площ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 

година

Валеж 95% 
[mm] 

  34 28 30 35 47 54 39 32 25 30 36 37 426 

Eо [mm] вода  9.3 11.2 46.5 81 105.4 126 161.2 167.4 108 52.7 27 9.3 905 

El [mm] Почва  6 7 28 48 63 75 96 100 64 31 16 6 540 

Er [mm] тръстика  11 13 56 97 126 151 193 201 130 63 32 11 1086 

Повърхностни 
води m3x103

почва 2.15 0.061 0.046 0.004 -0.028 -0.034 -0.047 -0.124 -0.147 -0.086 -0.004 0.043 0.067 -0.246

m3x103 Водна 
повърхно

ст 

0.1 0.002 0.002 -0.002 -0.005 -0.006 -0.007 -0.012 -0.014 -0.008 -0.002 0.001 0.003 -0.048

m3x103 тръстика 0.2 0.005 0.003 -0.005 -0.012 -0.016 -0.020 -0.031 -0.034 -0.021 -0.007 0.001 0.005 -0.132

m3x103 общо 2.45 0.068 0.051 -0.003 -0.045 -0.056 -0.073 -0.167 -0.194 -0.115 -0.013 0.044 0.075 -0.426

 
 
 

Таблица 7.   
Воден баланс на влажна зона Калимок Бръшлян  – повърхностни води в 

средна по водност година
   -

   
 

Месец Вид 
покритие 

Площ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 
година

Валеж 50% 
[mm] 

  39 33 35 52 66 76 62 51 46 42 49 47 595 

Eо [mm] вода  9 11 47 81 105 126 161 167 108 53 27 9 905 

El [mm] Почва  6 7 31 53 69 83 106 110 71 35 18 6 594 

Er [mm] тръстика  11 13 56 97 126 151 193 201 130 63 32 11 1086 

Повърхностни 
води m3x103

почва 4.1 0.135 0.105 0.018 -0.005 -0.013 -0.028 -0.180 -0.242 -0.102 0.030 0.128 0.168 0.001 

m3x103 Водна 
повърхно

ст 

2.1 0.062 0.046 -0.024 -0.061 -0.083 -0.105 -0.208 -0.244 -0.130 -0.022 0.046 0.079 -0.031

m3x103 тръстика 4.2 0.117 0.082 -0.087 -0.190 -0.254 -0.316 -0.552 -0.629 -0.351 -0.089 0.070 0.151 -0.098

m3x103 общо 10.4 0.314 0.233 -0.093 -0.256 -0.350 -0.448 -0.940 -1.116 -0.584 -0.081 0.244 0.397 -0.128
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Таблица 8.   
Воден баланс на влажна зона Калимок Блъшлян  – повърхностни води в силно

маловодна година
    -    

  
 

Месец Вид 
покритие 

Площ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 
година

Валеж 95% 
[mm] 

  27 23 25 36 46 53 43 36 32 29 34 33 417 

Eо [mm] вода  9 11 47 81 105 126 161 167 108 53 27 9 905 

El [mm] Почва  10 12 51 89 116 139 177 184 119 58 30 10 996 

Er [mm] тръстика  11 13 56 97 126 151 193 201 130 63 32 11 1086 

Повърхностни 
води m3x103

почва 4.1 0.070 0.044 -0.109 -0.216 -0.286 -0.350 -0.549 -0.609 -0.355 -0.117 0.019 0.093 -1.245

m3x103 Водна 
повърхно

ст 

2.1 0.038 0.025 -0.046 -0.094 -0.124 -0.153 -0.247 -0.277 -0.159 -0.049 0.015 0.050 -0.049

m3x103 тръстика 4.2 0.068 0.041 -0.131 -0.255 -0.337 -0.412 -0.630 -0.694 -0.409 -0.142 0.008 0.091 -0.134

m3x103 общо 10.4 0.176 0.110 -0.287 -0.565 -0.747 -0.915 -1.427 -1.579 -0.923 -0.308 0.042 0.234 -1.428

 
 

 
Таблица 9.   

Годишен отток и месечно разпределение на оттока в m     .  3x106  на р Сенкьовчица (Стара
река) 

 
Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За 

година
p% 8.8 11.2 15.2 14.5 8.8 9.7 6.2 4.2 4 4.6 4.9 7.9 100 

Обем на 
оттока с 
Р=20% 

0.924 1.176 1.596 1.523 0.924 1.019 0.651 0.441 0.420 0.483 0.515 0.830 10.501

Обем на 
оттока с 
Р=50% 

0.549 0.699 0.949 0.905 0.549 0.606 0.387 0.262 0.250 0.287 0.306 0.493 6.244 

Обем на 
оттока с 
Р=75% 

0.314 0.399 0.542 0.517 0.314 0.346 0.221 0.150 0.143 0.164 0.175 0.282 3.564 

Обем на 
оттока с 
Р=90% 

0.180 0.230 0.312 0.297 0.180 0.199 0.127 0.086 0.082 0.094 0.100 0.162 2.050 

Обем на 
оттока с 
Р=95% 

0.139 0.177 0.240 0.229 0.139 0.153 0.098 0.066 0.063 0.073 0.077 0.125 1.577 
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        Таблица 10    
Елементи на водния баланс на влажна зона Белене      

      .за характерни по водност години за р Дунав 
 
Water balance Воден баланс Измерение   
Typical Year (Danube River) Характерна Година (за р.Дунав) 1977 1997 1989 1990
Probab. of Exedence Обезпеченост [ % ] 20 50 80 95
Initial water level Начално водно ниво [ m ] 18.3 18.3 18.3 18.3
Initial Volume Начален обем [Th.m^3] 93.6 93.6 93.6 93.6
Inflow from the Danube Приток от реката [Th.m^3] 22769.7 84903.4 31408 8785.3
Outflow to  the Danube River Отток към реката [Th.m^3] 11987.4 65456.6 20121.2 0
Pumping Inflow Приток от помпи [Th.m^3] 1545.4 1273 696.4 377
Pumping Outflow Отток от помпи [Th.m^3] 0 0 0 0
Infiltration-Filtration Volume Обеми от Инфилтрация/Филтрация [Th.m^3] -6796.4 -13631.8 -7995.8 -3675.6
Precipit.- Evaporation Обеми от Валеж-изпарение [Th.m^3] -2405.9 -3422.9 -2598 -1106.2
Final   Volume Краен обем [Th.m^3] 1925 3033 908 4600.2
Marsh Life-Time Продължителност на живот на [Days  ] 365 365 358 331

   
Precipitation Валеж [mm] 537.4 481.9 481.9 356
Evaporation Изпарение [mm] 740.5 721.3 806.8 857.1
Average Air Temperature Средна температура на въздуха [oC] 12.5 11.5 12.9 13.1
Average Water Temperature Средна температура на водата [oC] 13.1 13 13.6 14.3
Sediment balance: Баланс на седименти   
Average concentration Средна концентрация [Kg/m^3] 0.135 0.103 0.085 0.135
Volumetric Density Обемна плътност [t/m^3] 1.65 1.65 1.65 1.65
Transition Coefficient Коефициент на транзитност [ - ] 0.11 0.11 0.11 0.11
Inflow  Susp.Sediments Приток плаващи наноси [ m^3 ] 1863 5300 1618 719
Outflow Susp.Sediments Отток плаващи наноси [ m^3 ] 108 449 114 0
Silted   Sediments Отложени седименти [ m^3 ] 1755 4851 1504 719
Water level characteristics Характеристики на водното ниво   
For the Danube River: За р.Дунав   
Maximum Максимум [ m ] 22.73 20.8 20.87 19.65
Average Средно [ m ] 19.35 18.81 18.31 17.9
Minimum Минимум [ m ] 16.88 16.83 16.65 16.38
For the Wetland: За влажната зона   
Maximum Максимум [ m ] 20.5 20.49 20.47 19.65
Average Средно [ m ] 19.66 19.69 19.23 18.8
Minimum Минимум [ m ] 18.67 18.96 18.1 18.1
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Таблица 11    
Елементи на водния баланс на влажна зона Калимок-Бръшлян      

      .  за характерни по водност години за р Дунав
 

Year Година [ - ]   : 1977 1997 1989 1990
Probability of exceedence(Dan.River) Обезпеченост (за р.Дунав) [ % ]   : 20 50 80 95
Initial water level Начално водно ниво [ m ]   : 12.3 12.3 12.3 12.3
Initial Volume Начален обем [Th.m^3]: 2.7 2.7 2.7 2.7
Inflow from the Danube River Приток от Дунав [Th.m^3]: 26043.4 49914.8 30383.5 13598.4
Outflow to  the Danube River Отток към р.Дунав [Th.m^3]: 10699 26816.6 15631.1 0
Filtration to the Side Chennel Филтрация към периферния [Th.m^3]: 7691.5 7486.9 5739.9 4166.3
Infiltration-Filtration Volume Обем от инфилтрация- [Th.m^3]: -2603.2 -6885.6 -2935.5 -945.1
Precipit.- Evaporation  Volume Обем от валеж-изпарение [Th.m^3]: -3020.6 -1520.3 -1629.1 -1202.3
Final   Volume Краен обем [Th.m^3]: 2014.3 3568.1 807.6 6440.5
Marsh Life-Time Продължителност на залеване [Days  ]: 365 365 320 262

  
Side Slope Runoff Страничен приток [Th.m^3]: 16140 14592 9960.8 6853.3
Side Pump Station Outflow Отток през помп.станция [Th.m^3]: 23831.5 22078.9 15700.7 11019.5
Side Pump Station Discharge Водно колич.помпи [m^3/s ]: 0.756 0.7 0.498 0.349
Precipitation Валеж [mm]    : 421.9 613.6 557 360.7
Evaporation Изпарение [mm]    : 726.6 643.7 742.1 871.2
Average Air Temperature Средна температура на въздуха [oC]    : 12.2 11.4 13.1 12.9
Average Water Temperature Средна температура на водата [oC]    : 13.1 12.8 13.4 14
Sediment balance: Баланс наноси   
Average concentration Средна концентрация [Kg/m^3]: 0.151 0.151 0.151 0.151
Volumetric Density Обемна плътност [t/m^3] : 1.65 1.65 1.65 1.65
Transition Coefficient Коефициент на транзитност [ - ]   : 0.11 0.11 0.11 0.11
Inflow  Susp.Sediments Приток плаващи наноси [ m^3 ] : 2383 4568 2781 1244
Outflow Susp.Sediments Отток плаващи наноси [ m^3 ] : 108 270 157 0
Silted   Sediments Утаени наноси [ m^3 ] : 2276 4298 2623 1244
Water level characteristics Характеристики на водните   
For the Danube River: За р.Дунав   
Maximum Максимум [ m ]   : 17.08 15.27 15.33 14.13
Average Средно [ m ]   : 13.78 13.26 12.74 12.31
Minimum Минимум [ m ]   : 11.23 11.18 10.98 10.68
For the Wetland: За влажната зона   
Maximum Максимум [ m ]   : 14.5 14.5 14.5 14.13
Average Средно [ m ]   : 13.94 14.08 13.53 12.96
Minimum Минимум [ m ]   : 12.4 13.42 12.1 12.10   �
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GROUNDWATER MONITORING 

 

Мониторингът на подземните води включва обикновено две части: 

• мониторинг върху нивото (режима) на подземните води; 

• мониторинг върху качеството (химизма) на подземните води. 

Съгласно работното задание, предмет на тази разработка са преди 
всичко наблюденията върху нивото на подземните води в рамките на ППП, 
с оглед оценката на възможните изменения на нивото в резултат на 
периодичното заливане на “влажната зона” и на измененията на нивото в 
р.Дунав. На този въпрос е посветена основно настоящата записка. 

Разгледан е и мониторинга на качеството (химизма) на подзeмните 
води, като се излагат препоръки относно мониторинговата 
(наблюдателната) мрежа и някои съображения за необходимите 
изследвания и тяхното изпълнение. 

Бележка. Въпросът за хидрохимичния мониторинг има отношение и към 
разделите, засягащи хидрохимията на водите (т.т. 1.10.2 и 1.20.2). Поради 
това, този въпрос е съгласуван с автора на тези раздели д-р Пл.Нинов. 

 

1. Groundwater level monitoring 

1.1. Общи бележки. 

а. За факторите, обуславящи режима на подземните води в ППП.Би следвало 
да се разграничат два района на ППП, в които режимът на подземните води ще е 
принципно различен, а именно: 

• Остров Белене, където режимът на подземните води ще се обуславя 
в бъдеще главно от периодичното заливане (наводняване) на “влажната 
зона” в източната половина на острова. 

• Белене-Свищовската низина, където режимът ще се определя, както 
и досега, от естествените нива в р.Дунав и съществуващата отводнителна 
система. 

б. За досегашните изследвания върху нивата (режима) на подземните 
води.  

На остров Белене никога не са провеждани режимни наблюдения върху нивото 
на подземните води. Това се обяснява със специалния статут на тази територия в 
миналото, както и с липсата на наблюдателни кладенци там. 

В Белене-Свищовската низина са извършвани множество изследвания 
върху нивото на подземните води, особено във връзка с водоснабдителни 
хидротехнически и хидромелиоративни проекти, разработвани между 50-те 
и 80-години на миналия век. Най-пълното и обобщително изследване по 
този въпрос представлява публикацията на инж. Цочо Петков от 1965 г. 
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(вж. Ц Петков, Режим на подземните води в Беленската низина, Год. на
“Енергопроект”, ДИ Техника, 1965).  

.       
 

 

В низината се разграничават три ивици с различен режим на нивото и посока 
на движение на подземните води: 

• Прибрежна ивица – обхваща пояс от 800-1100 метра край реката. 
Движението на подземните води е двупосочно (при ниски и при високи 
води в р.Дунав). Колебанията на нивото са значителни и са изцяло 
обусловени от измененията на речното ниво. 

• Междинна ивица – разположена между прибрежната ивица и главния 
отводнителен канал (ГОК). В нея има влияние и на реката и на 
отводнителния канал, като направлението на подземния поток и винаги към 
ГОК. 

• Вътрешна ивица – южно от ГОК. Подземните води се формират 
изключително под влияние на склоновия приток откъм юг, като потокът е 
насочен изцяло и непрекъснато към ГОК. 

1.2. Настоящо състояние на наблюденията върху подземните води. 
За съжаление, почти цялата система от наблюдателни кладенци е 

понастоящем ликвидирана. Единствените режимни наблюдения са тези, 
които се водят от Националния институт по метеорология и хидрология 
(НИМХ) в рамките на Опорната хидрогеоложка мрежа на страната. Това са 
3 тръбни кладенеца, разположени в профил север-юг по линия 
непосредствено до площадката на бъдещата АЕЦ “Беленe”. Те са посочени 
в долната таблица. 

Пореден номер в Справочника на 

НИМХ, 1999 г. 

Номер на водния пункт 

(наблюдателния кладенец) 

346 1713 

347 1714 (970б) 

348 1715 

Местата на тези кладенци са показани на картата на мониторинговата 
система на подземните води – Приложение 1. 

      
   

 

1.3. Предлагана система за наблюдения върху нивото на 
подземните води в ППП. 

Според нас, системата за наблюдения върху нивото на подземните води 
в ППП трябва да включва общо 12 пункта (12 пиезометрични кладенеца), 
от които 7 на територията на остров Белене и 5 – на територията на 
Беленската низина. 

В тази система са включени: 
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• трите сондажа от Опорната хидрогеоложка мрежа на НИМХ, намиращи 
се в източната част на низината; 

• четирите сондажа, направени от “Транспроект” през 2003 г. в 
пределите на “влажната зона” на острова; 

• пет нови наблюдателни сондажа, от които 3 на остров Белене (извън 
границите на “влажната зона”) и 2 в западната част на Беленската низина. 

Разположението на всички мониторингови кладенци е показано на карта 
в мащаб 1:70000 (Приложение 1). Кладенците за изградени във водоносния 
хоризонт от алувиалната тераса на р.Дунав.  

 Пиезометрите на остров Белене имат задачата да следят  нивото на 
подземните води в района на “влажната зона” и най-вече ефекта от 
нейното заливане, когато се очаква най-съществено покачване на нивата 
във водоносния пласт.  

Пиезометрите в Беленската низина са разположени в зоната с най-
значителни колебания на водното ниво (“прибрежната зона”). Във 
вътрешността на низината водните нива са изцяло контролирани от 
дренажната система и се характеризират с незначителни колебания. 

1.4. Конструкция на новите пиезометрични кладенци. 

Окончателната конструкция на пиезометричните кладенци и технологията на 
изграждането им ще бъдат уточнени, разбира се, с бъдещия изпълнител на 
сондажните работи. Предварително можем да формулираме следните 
препоръчителни конструктивни характеристики на кладенците. 

• дълбочина: до 20 - 25 метра - в зависимост от дълбочината на 
водоупора ; 

• диаметър на сондиране: 200 mm; 

• диаметър на филтърната колона (филтъра) – 110 mm; 

• засипка от филц в пространството между филтъра и стените на 
сондажа; 

• устието на сондажа да е надеждно затворено с капак и заключено. 

 

1.5. Провеждане на измерванията. 

а. Технически средства. 

Измерванията на водното ниво в кладенците ще се осъществява чрез 
електролот – фабрично произведен или изготвен ръчно (направата му е 
елементарна и изисква само два електрода, проводник и реагиращ прибор). 
Може, разбира се да се монтират при кладенците самопишещи нивомери 
(лимниграфи), но според нас това са скъпи и уязвими прибори, изискващи 
съответна охрана. В същото време, подобна детайлност в наблюденията не 
е наложителна. 
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б. Честота на измерванията. 

Нормалната честота на измерванията на водните нива е целесъобразно 
да бъде два пъти месечно. Само в периодите на заливане на “влажната 
зона” измерванията в кладенците на остров Белене могат да се сгъстят до 2 
пъти седмично. 

 

в. Изпълнител на измерванията. 

Мониторинговите наблюдения върху нивото на подземните води са 
изцяло във възможностите на ЛЗМ (локалното звено за мониторинг   ) при 
Администрацията на ППП. Технологията на измерванията е много проста и 
не изисква особена квалификация на персонала. 

 

2. Хидрохимичен мониторинг на подземните води. 

2.1. Общи бележки 

Този въпрос, както се каза по-горе, се третира отчасти и в раздел 
“Хидрохимия” (т. 1.10.2), където се разглеждат проблемите на качеството 
на водите (повърхностни и подземни). Това е естествено, тъй като тези 
води са взаимно свързани.  

Тук ще отбележим следното важно обстоятелство: предложената мрежа  
от пиезометрични сондажи за мониторинг на нивата може да бъде         
използвана и за хидрохимично опробване на подземните води.       
Конструкцията на кладенците позволява спускане на прибор за вземане на 
водни проби (“пробовземач”). 

2.2. Настоящи наблюдения върху химизма на подземните води 

Наблюдения върху състава на подземните води понастоящем се 
осъществяват единствено в кладенците за питейно-битово водоснабдяване. 
От Опорната мониторингова мрежа на МОСВ в района попадат 2 кладенеца: 
кладенецът тип “Раней”, работещ за нуждите на гр.Свищов (понастоящем 
същият се заменя с друг кладенец, разположен в индустриалната зона на 
гр.Свищов) и кладенеца за допълнително водоснабдяване на гр.Белене. 
Тези кладенци нямат никаква връзка с “влажната зона” на остров Белене. 

 

2.3. Предлагана система за мониторингови хидрохимични 
наблюдения 

а. Наблюдавани точки. 

Предлага се хидрохимичното опробване да обхваща същата мрежа от 12 
кладенеца, в които ще се измерва и нивото на подземните води – местата на 
кладенците са показани на Приложение 1. Паралелно с тях биха могли да бъдат 
използвани и наблюденията, водени от “В и К” (респ. МОСВ) в споменатите 
кладенци на гр.Свищов и гр.Белене. 

б. Честота и техника на опробването. 
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Обичайната честота да бъде 4 пъти годишно (по сезони), като в 
периодите на заливане на flooded area и един месец след това, 
опробването на кладенците на остров Белене да се сгъсти до един път 
седмично. 

Вземането на пробите ще се извършва с “пробовземач”, чиято 
конструкция и начин на действие ще бъдат предложени на 
Администрацията на ППП. 

в. Обхват на изследванията. 

Препоръчват се следните видове анализи на качеството (състава) на водата: 

• “in situ” анализи - температура, рН, редокс потенциал, проводимост; 

• лабораторни анализи – фосфати (P–PО4), азот (N-NO2 – нитритен 
азот, N-NH4 – амониев азот), разтворени твърди вещества (TDS).  

• Веднъж годишно, през сухия период да се извършва пълен химичен 
анализ с оглед евентуални съществени промени в химическия състав на 
подземните води (минерален състав, биогенни елементи, тежки метали, 
биологични показатели). Този анализ може да се прави само за половината 
от наблюдаваните точки. 

г. Изпълнител на изследванията. 

Хидрохимичният мониторинг според нас може да се възложи на двама 
изпълнители: 

• Администрацията на ППП (ЛЗМ) – за вземането на пробите и за 
основните “in situ” анализи (температура, рН, редокс потенциал и 
проводимост), за които Администрацията разполага с необходимата 
апаратура (термометър, рН-метър и кондуктометър); 

• Регионалната лаборатория при ИАОС във Велико Търново – за 
останалите компоненти (показатели), включени в мониторингоните 
наблюдения. Тази лаборатория има капацитет за изпълнение на 
необходимите анализи. 

 

 

3. Необходим персонал за изпълнение на мониторинга на 
подземните води. 

За извършване на описаните по-горе полеви дейности (измерване на 
нивата, вземане на водните проби и “in situ” анализите) на 
Администрацията на ППП (ЛЗМ) са необходими 2 души. (Тук не се 
включват лабораторните анализи в РЛ на ИАОС). Тъй като мониторинговите 
измервания на подземните води не са ежедневни (непрекъснати), то 
същите лица могат да бъдат ангажирани и с други дейности на 
Администрацията (съчетани по подходящ начин с мониторинга на 
подземните води). 
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Проф. Михаил Гълъбов 
 

Към мониторинг на подземните води в ПП “Персина”  
и ЗМ “Калимок-Бръшлен” 

 
Идентифициране на изискванията за оборудване в допълнение  

към вече съществуващото 
За изпълнение на мониторинговите наблюдения върху подземните води са 
необходими следните видове оборудване: 
1. Наблюдателни сондажни кладенци, в които ще се измерват водните нива и ще 
се вземат водни проби за анализ; 
2. Прибор за измерване водното ниво в сондажите (нивомер - level gauge); 
3. Прибор за вземане на водни проби – пробовземач (sampler); 
4. Прибори (апаратура) за химични анализи. 
 
Наблюдателни сондажи (observation wells).  
 Към съществуващите 9 броя сондажи (7 в района на ПП “Персина” и 2 в 
района на ЗМ”Калимок-Бръшлен”) трябва да се изградят още 8 нови сондажа (2 в 
ПП “Персина” и 6 в ЗМ “Калимок”). 
 Местоположението и конструкцията на новите наблюдателни сондажи са 
посочени в записката, предадена в края на м.юни. 
 За направата на сондажите Администрацията на всяка от двете влажни 
зони следва да сключи договор с фирма, занимаваща се със сондажна дейност 
(такива фирми има десетки в страната). 
 
  Нивомер и пробовземач (level gauge and sampler)
 Има две възможности: 
• закупуване на фабрично произведени прибори – такива прибори, в т.ч. и 
много качествени, се предлагат от различни чуждестранни фирми (напр. от 
Eijkelkamp Agrisearch Equipment – Холандия и др.); 
• “ръчна” направа на електролот (electric gauge), изискващ елементарни 
материали (2 електрода, кабел и реагиращ уред), както и на пробовземач 
(groundwater sampler) със съвсем проста конструкция (една тръба с клапан). 
Като се има предвид, че измерванията на нивата и пробовземанията ще се 
извършват сравнително рядко, а също и това, че водните нива в сондажите са 
много плитки, то нашата категорична препоръка е да се използва втората 
възможност. Тя позволява много евтино, с минимални средства да се осигурят 
прибори, които напълно да задоволят изискванията на хидрогеоложкия 
мониторинг. Те могат да бъдат конструирани и от самата Администрация, но могат 
(срещу минимално заплащане) да се направят и от други лица.  
 
Прибори за химични анализи.  
 Съгласно нашите препоръки, от Администрацията (ЛЗМ) ще се поемат само 
“in situ” анализите на качеството на водата – температура, pH, Редокс потенциал и 
Проводимост. 
 От списъка на доставените от Италия апаратури се вижда, че 
Администрацията разполага с прибори (РН-метър и кондуктометър) за определяне 
на последните три показатели. Следователно, остава най-простото – закупуването 
на подходящ термометър с обхват до 20-25 оС (напълно достатъчен при 
обичайните температури на водата в Дунавските тераси). 
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 Останалите  химически анализи ще се извършват в регионалните 
лаборатории на МОСВ в Русе и Велико Търново, които разполагат с необходимата 
апаратура. 
 
 

Обучителна програма за персонала по groundwater monitoring. 
 
Обучението на персонала за измерване нивото на подземните води в 
наблюдателните сондажи и за вземане на водните проби не изисква никаква 
теоретична подготовка.  
Практическото обучение за изпълнение на горните дейности ще се заключава в 
еднодневна демонстрация на работата с измервателните и пробовземащи 
устройства (нивомер и пробовземач – level gauge and sampler). Тази демонстрация 
ще се направи на място от автора или от посочено от него лице. 
 Работата с кондуктометър и с рН-метър може да бъде обяснена на 
изпълнителите от специалист на Регионалната лаборатория на МОСВ (която ще 
извършва химичните анализи). Това може да стане и от химик на 
Администрацията (ако има такъв), следвайки приложената към съответния прибор 
инструкция. 
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Управление на Дунавски влажни зони 
                                           

Живко Богдано в 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 
План за управление на Природен Парк “ПЕРСИНА”,  2005 г. 

1 



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие със структурата, 
определена в Наредба  за разработване на планове за управление на защитени
територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 13/15.02.2000 г. 

    

2 



 
 

1.6.  СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ 

При разработването на настоящия доклад бяха проучени и направени 

анализи на следните програми, планове и проекти, касаещи разработвани в 

момента или правени преди проучвания в района на Защитената територия: 

 А)  

Заглавие:  
Финален доклад на екипа за 
консултанско задание "Планиране на 
управлението на защитените 
територии" в рамките на GEF проекта 
"Намаляване на замърсяването с 
биогенни елементи и възстановяване 
на влажните зони" 

Изготвен от:  
WWF-Auen-Institut 

(Institute for Foodplains Ecology) 

Josefstr. 1 

76437 Rastatt 

Germany 

 

Кратко описание на целите:  
Планирането на управление на защитени територии е насочено към две от 
тях в бившите заливни низини на река Дунав: Природен парк Персина (22000 
хa) и Защитена местност Калимок-Бръшлен (6000 хa). То е част от GEF- 
проекта „Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването с 
биогенни елементи" (GEF TF 024837). Основната цел на този GEF-проект е 
„да помогне на България да изпълни своите национални и международни 
ангажименти за намаляване на трансграничните товари от биогенни 
елементи и съхрани биологичното разнообразие в басейните на река Дунав и 
Черно море чрез възстановяване на влажните зони и подобрено управление 
и устойчиво използване на водните ресурси".  
Поради тази главна цел в тази разработка се разискват историческото 
развитие на двете територии от естествените заливни низини към 
андигирането им през последния век, придружено със загуба на важните 
функции и ценности на заливните низини. Това цели ясно да се опишат 
бившите естествени условия и функции на този тип ландшафт, за да бъде 
възможно да се създаде визия/представа за развитието на двете защитени 
територии. 
Връзка с настоящия проект: 
- Проучванията и предложения доклад за планиране управлението на 
защитени територии се провежда в рамките на проектите от GEF-(Global 
Environment Facilities), целящи намаляване на замърсяването, които от 
своя страна са част на така наречения GEF-focal area: международни води 
и биологично разнообразие. Докладът „План за управление на защитени 
територии" се отнася за две територии в България на Долен Дунав 
(природен парк Персина - между Никопол и Свищов и Калимок- 
Бръшленски блатен комплекс - западно от Тутракан). Обхвата на 
материала съвпада териториално с обхвата на разработваните планове за 
управление на Защитени територии Природен парк Персина и Защитена 
местност Калимок-Бръшлен. Докладът дава основни данни инасоки за 
работата по разработването на плановете за управление по настоящия 
проект. 

Б) 

3 



Заглавие:  
Екологична оценка към 
Предварителен технически проект на 
Проект за възстановяване на влажни 
зони и намаляване на замърсяването  
в Дунавския регион, финансиран от 
GEF/Световна Банка 

Изготвен от:  
ХПЦ-България 
Analytical Creative Group LTD 
 

Кратко описание на целите:  
Целите на програмата, по която се финансира проекта са: Редуциране на 
въздействието от замърсяването на река Дунав върху екосистемите в 
Дунавския басейн и Черно  море; Подобряване на качеството на водите в 
басейна на река Дунав; Съдаване на механизъм за контрол на аварийните 
замърсявания; Развитие на регионално сътрудничество в областта на 
управлението на водите в страните от Дунавския басейн.  
Възстановителните работи ще включат два района: Персинските блата на о-в 
Белене и блатата Калимок-Бръшлен, западно от гр. Тутракан. Очаква се 
възстановяването да доведе до намаляване на биогенното натоварване (с 
азотни и фосфорни съединения) на дунавските води, увеличаване на 
уникалното биоразнообразие и най-вече на рибните популации, което ще 
има локални икономически ползи. 
Връзка с настоящия проект: 
- Екологична оценка по Предварителния технически проект, описан по-
горе, представя анализ на съществуващото положение, анализ на 
предложените варианти за възстановяване с техните положителни и 
отрицателни въздействия; препоръки за приемливи алтернативи както и 
мерки за намаляване на негативните ефекти от възстановителните работи, 
където е необходимо. Обхвата на проекта и екологичната оценка съвпадат 
териториално с обхвата на разработваните планове за управление на 
Защитени територии Природен парк Персина и Защитена местност 
Калимок-Бръшлен. Данните по тази оценка могат да служат за 
първоначални анализи по подготовката на настоящия проект. 

В) При подготовката на предложението за обявяване на защитена 
територия „Защитена местност Калимок-Бръшлен”, съществени проучвания 
на района са извършени от ФПС „Зелени Балкани”. Резултатите от 
проучванията относно фауната в защитената територия показват 
разнообразие от местообитания на територията на Природен парк Персина, 
което е предпоставка за богато биоразнообразие. В предложението за 
обявяване на ЗМ  Калимок-Бръшлен се представят данни за 63 вида риби 
описани за този участък на река Дунав. Тези видове са записани с техния 
защитен статус, което включва Червената книга на България, списъка на 
CITES, Бернската конвенция и IUCN Red list. Освен това в материалите 
съществуват и сведения за рибната фауна на остров Белене (20 вида).  

Само в крайдунавските блата и по долното течение на дунавските 
притоци се срещат рибите: Cobitis bulgarica  (дунавски щипок субендемит), 
Barbus barbus (дунавска мряна), Alburnoides bipunktatus (говедарка), Abramis
ballerus (косат), Vimba vimba (морунаш), Pe ecus cultra us (сабица), Aspro 
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streber (малка вретенарка), Aspro zingel (голяма вретенарка), Acerina cernua 
(бибан). 

Река Дунав в изследвания район е значимо местообитание на някои редки 
в европейски мащаб видове риби като: Eudon omyzon dan ordii,  Ac penser 
nudiwentris, Acipenser ruthenus, Acipenser sturio, Acipenser stelatus, Acipenser 
guldenstaed ii, Husho husho, Lota lota и др. 

t f i

t

 

Относно консервационния статус на територията проучванията показват, 
че територията на парка, със сигурност ще представлява част от изгражда-
щата се Европейска екологична мрежа – NATURA 2000 в границите на 
Република България. 

Основната консервационна стойност на територията се обуславя от 
наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. 
Тези изключително дефицитни за България местообитания в комбинация с 
изкуствено създадените водни площи, отводнителни и напоителни канали 
заемат над 5 % от общата територия и са местообитание на голям брой 
редки в национален и европейски мащаб растителни и животински видове. 
Тези местообитания съхраняват популациите на видове включени в 
приложение I и II на Бернската конвенция, в Червената книга на Р България 
и други. 

Беленският комплекс от острови е вписан като site N F 00011400 в 
програмата CORINE – BIOTOPS. Авторите определят комплекса, като един от 
най-важните за региона местообитания на есетровите видове риби, както и 
на видовете:  Chalcalburnus chalcoides, Cobitis elongata, Lota lota, 
Gymnocephalus baloni, Proterorhinus  marmoratus.  

1.12.5. Настъпили промени в исторически план в екосистемите 
вследствие строителство на диги, дренажни системи, рибарници и 
други 

В миналото Свищовско-Беленската заливна низина е била една от най-
големите заливни низини на българския Дунав. Тя е представлявала комп-
лекс от по-големи и по-малки блатни езера, малки рекички, наречени гърла, 
временно залети площи както и естествени брегови валове, които са били 
обикновено покрити с гора. Голяма част от Свищовско - Беленската низина е 
била заливана ежегодно, както и цялото крайбрежие на река Дунав и 
островите в района - Бескудско блато, остров Шувен, остров Вратинца, 
Беленско блато (2000 ха), Свищовско блато или езеро Балта, блатните 
комплекси Деков, Татар (179,3 ха) и Кайкуша (около 300 ха), остров Белене 
с Песчанското и Мъртвото блата. Влажните зони – постоянни блата с открити 
водни площи и периодично заливаните терени са обхващали голям процент 
от територията. Основни стопански дейности са били риболов, животно-
въдство, земеделие в по-високите части на низината. 

Значителни промени на естествения хидрологичен режим на 
територията са настъпили вследствие на андигирането на Свищовско - 
Беленската низина от река Дунав със завършената през 1947 година 41 км 
крайбрежна дига. Дига е изградена и около целия остров Белене (Персина). 
Чрез дигите се прекъсва пряката връзка на блатата в низината с река Дунав, 
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което води до тяхното изплитняване и пресъхване. Дигата прекъсва и 
ежегодните заливания на низината от високите черешови води на р. Дунав. 
Тези деструктивни за дивата природа на низината последствия се усилват и 
от изграждането на Беленската напоителна и отводнителна система. Тя 
допълнително осушава над 150 000 дка бивши заливни земи и блата. 
Системата е съставена от 2 зони с 2 отводнителни, 3 напоителни и 7 зонални 
помпени станции и система от отводнителни и напоителни канали. 

Това рязко повлиява на състоянието на рибните запаси и възможнос-
тите за размножаване на рибите, не само в заливаемите територии, но и в р. 
Дунав. В следствие намаляването или липсата на подходящи места за разм-
ножаване, състоянието на популациите на видовете риби се влошават. Осо-
бено това се отнася за видовете от сем. Шаранови, зависещи изцяло за 
успешното си размножаване от наличието за достатъчно дълъг период през 
годината на разливи и заливаеми територии със съществуваща мека расти-
телност и спокойни води. 

През последните 30-40 години, преди 1990 г., са построени няколко 
рибарници в западната част от територията на парка, както и рибарника 
край резерват Кайкуша. Обезпечаването дейността на рибарниците е било 
много енергоемко. Захранването на басейните с вода и отводняването им се 
е извършвало чрез помпи и системата от напоителни канали в низината. 
Поради финансови проблеми и поради реституцията на земите, понастоящем 
рибарниците не се използват. Част от басейните се ползват като 
обработваеми земи. 

1.12.7. Съществуващи изследвания на биологичното разнообразие 

  Сведения за рибната фауна от участъка на река Дунав, който е включен 
в ПП Перина, може да се намерят в докладите на ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ (2001а,б) и 
Екологичната оценка по Проекта на GEF/Световна Банка за възстановяване 
на влажните зони и намаляване на замърсяването (2001 г.).  

  ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ докладват за 63 вида риби, записани с техния защитен 
статус, което включва Червената книга на България, списъка на CITES, 
Бернската конвенция и IUCN Red list. От същия доклад, създаден по повод на 
предложението за обявяването на защитената територия, са описани/ споме-
нати около 20 вида риби за местността. След експедиция на 28.07.01, са 
установени 25 вида риби вследствие проведения улов, от които 
преобладават видовете от семейство Cyprinidае. 

В рамките на програмата  CORINE-BIOTOPS е проведено картиране на 
Дунавските ръкави (KOSTADINOVA 1997) довело до установяване предимно 
реофилни (обичащи течението) видове като: Ac penser ru henus, Chalca
busrnus chalcoides, Gobio a bipinatus, Cobit s taenia, Gymnocephalus baloni  
Benthophilus ste latus и Pro erorhinus marmoratus. 

i t -
l i ,

l t
Данните от доклада по Екологичната оценка по Проекта на GEF/Световна 

Банка за възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването 
относно ихтиофауната на блатата на остров Белене показват, че прове-
деното изследване през 2001г. установява наличие само на 2 вида риби - 
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върловка (Leucaspius delineathus) и сребриста каракуда (Carassius gibelio), 
поради изолираността на блатата от р. Дунав. 

Много видове от рибната фауна на Долния Дунав и долните течения на 
неговите притоци  използват водите в заливните низини като място за 
хвърляне на хайвера или хранене. Към тях се отнасят: н.пр. Accipense
ruthenus  Esox luc us, Scard nius erythoph halmus, Tinca t nca, Abramis brama, 
Abramis ballerus, Rhodeus amarus, Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
M sgurnus fossilis, Pungitius platygas er, S izostedion vo gense, Gymnocephalus 
cernuus или Benthophilus s ellatus. 

r 
, i i t i

i t t l
t

Някои видове са застрашени поради загубата на заливни местности, 
загубата на убежища и хомогенизиране на териториите в следствие на 
престрояването на речните корита и изграждането на дигите. Общо 63 вида 
са нанесени като налични за района, като от тях 9 вида са в Червената книга 
на България, 24 вида в Бернската конвенция, 6 вида в CITES, 24 в IUCN Red 
List и11 вида в списъците по EU-Директива за хабитатите 92/43. 

1.12.8. Приоритетни видове и местообитания за опазване 

На територията на ПП Персина във водите на р. Дунав потенциално могат 
да намерят подходящи условия за съществуване общо взето всички видове, 
характерни за долното течение на реката и нейните притоци. Това са 
видовете, посочени в Таблица 001 от Приложение № риби_01, прикачено 
към текста, общо 67 на брой. Тъй като няма прегради за разпространението 
на видовете по течението на р. Дунав и притоците, може да се допусне 
вероятното им наличие на територията на парка. Това налага да се обърне 
внимание на всички видове, посочени в таблицата, които имат подходящия 
статус. От 67те вида риби описани за този участък на река Дунав в 
Червената Книга на България са включени 9 вида, но реално застрашените 
видове са 20. В приложенията на Бернската конвенция са 26 вида от 
таблицата, в  списъците на CITES – 6 вида, в IUCN red list – 31 вида,  а в 
Директива 92/43 на ЕС 14 вида.  

Установените и предполагаемите видове риби на територията на ПП 
Персина в р. Дунав и блатата са 39 на брой, дадени в Таблица 002 от 
Приложение № риби_01. От тях 4 вида не са местни, изкуствено внесени, 2 
от които са стопански ценни (бял и пъстър толстолоб), а 2 са не само без 
стопанско значение, но и силно инвазивни (острица (псевдоразбора) и 
слънчева рибка) спрямо много от местните видове. От тях в Червената Книга 
на  България са включени 2 вида, но реално застрашени са 6 вида, в 
приложенията на Бернската конвенция - 11 вида, в IUCN red list – 13 вида, а 
в Директива 92/43 на ЕС 6 вида. 

Видовете риби, установени във вътрешните блата на остров Белене са 
посочени в Таблица 003 от Приложение № риби_01. Поради откъснатостта 
на тези водни обекти от Дунав и сезонния характер на блатата видовото 
разнообразие тук е ограничено до 2 вида - върловка (Leucaspius delineathus, 
смятана за изчезнала по нашите земи, рядък вид за България) и сребриста 
каракуда, но при възстановяване на влажните зони на острова и по 
останалата територия на парка броят на видовете риби би могъл да бъде над 
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20, като може да обхване и всичките 39 видове, посочени в предходната 
Таблица 002 от Приложение № риби_01. 

Стопански ценните видове, срещащи се в района на ЗМ са посочени в 
Таблица 004 от Приложение № риби_01. Запасите на много от тях са силно 
намалели в последните 15-20 години (есетрови видове, карагьоз, сабица, 
мъздруга, шаран), а други се срещат в уловите вече като единични 
екземпляри (шип, змиорка, михалца). 

Само в крайдунавските блата и по долното течение на дунавските 
притоци се срещат рибите: Cobitis bulgarica  (дунавски щипок субендемит), 
Alburnoides b punkta us (говедарка), Abramis ballerus (косат), V mba v mba 
(морунаш), Pelecus cu t atus (сабица), Aspro s reber (малка вретенарка), 
Aspro zingel (голяма вретенарка), Acerina cernua (бибан). 

i t i i
l r t

t f i

t

Река Дунав в изследвания район е значимо местообитание на някои редки 
в европейски мащаб видове риби като: Eudon omyzon dan ordii,  Ac penser 
nudiwentris, Acipenser ruthenus, Acipenser sturio, Acipenser stelatus, Acipenser 
guldenstaed ii, Husho husho, Lota lota и др. 

1.15.2. ФАУНА / Риби 

Брой видове и 
богатство на 
таксоните 

Брой видове с 
природозащитен 

статус 

Видове, които трябва 
да бъдат предмет на 
специални мерки 

Пропуски в познанията 

1.  Описани в 
участъка на р. 
Дунав и 
притоците: 
67 вида, 
2 надкласа, 
2 класа, 
14 семейства и 
45 рода 

Много рядък вид 
-10 
Застрашен вид - 
10 
Ендемити 
балкански- 4 
Ендемити Дунав-
Черно море - 20 

Всички редки, 
застрашени и 
ендемични видове от 
приложението. 
Особено внимание на 
есетровите, щипоците, 
михалца, върловка, 
дивия шаран. 

Недостатъчно проучена група. Не-
обходими са регулярни таксационни 
изследвания за състоянието на 
популациите на голяма част от 
видовете. Особено внимание да се 
отдели на есетровите и другите 
застрашени видове. Причина за 
това е разнообразието на видовете 
и променливоста в условията на 
средата, трудоемкостта при 
събирането на проби. 

2. Установени на 
територията на 
ЗМ, включително 
р. Дунав: 
39 вида 
1 клас,  
11 семейства и 
33 рода 

Много рядък вид 
-2 
Застрашен вид - 
4 
Ендемити 
балкански- 1 
Ендемити Дунав-
Черно море - 7 

Всички редки, застра-
шени и ендемични 
видове от приложени-
ето. Особено внима-
ние на есетровите, 
щипоците, михалца, 
върловка, дивия 
шаран. 

Също 

3. Установени в 
блатата на  
остров Белене: 
2 вида 
1клас,,  
1 семейство и 
2 рода 

Много рядък вид 
- 1 
Ендемити - няма 
 

Върловката, но също и 
като потенциални след 
възстановяване 
влажните зони редки-
те, застрашени и 
ендемични видове от 
Таблица 002 на При-
ложение риби_01 - 
щипок, див шаран. 

Също 
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1.16.6.1. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА. Места за риболов. Видове и 
количества уловена риба за последната година. 

Риболовът като дейност е един от основните поминъци на местното 

население в района на ПП Персина и има дълбоки исторически корени, 

обусловени от богатството на рибни запаси на р. Дунав, а преди направата 

на дигите и в бившите блата и заливаеми територии. Множество факти и 

исторически свидетелства могат да се намерят в етнографския музей 

„Дунавския риболов и лодкостроене” в град Тутракан, основан 1974 година.   

Изследвания върху продуктивността и рибните ресурси на крайдунавските 

блата не са извършвани преди. Не е известно и какъв е бил пълният видов 

състав на ихтиофауната. Единствените данни, които съществуват са от 

резервата Сребърна (Булгурков,1958). В периода 1935 –1942 година на площ 

от около 5000 дка се е ловяло 20-30 до 50 тона риба годишно или 5 до 10 

кг/дка - средно около 7 кг/дка основно шаран. През януари 1942 година 

вследствие пълното замръзване на езерото се наложило да се излови 

всичката риба, така се получава уникалната възможност да се установи 

рибопродукцията на крайдунавско блато – били са уловени 130 тона риба 

(Табл.19), като вероятно 20% от рибата (основно дребна) е останала в 

езерото или тоталната рибна биомаса 156 тона, това прави 31,2 кг/дка. 

Между 16-32% (средно 23-25%) от рибата в езерото се е изземвала годишно 

от риболов. Видовият състав тогава не бил определен. 

Улов на риба в езеро “Сребърна”    

 1942 год.  1952 год.  

вид кг % кг % 

1. шаран 54000 41,5 1,5 - 

2. разна 43000 33,1 1565 79,8 

3. платика,косат 11000 8,5 - - 

4. щука 10000 7,7 373,5 19,1 

5. каракуда 7000 5,4 - - 

6. сом 5000 3,8 6,1 0,3 

7. распер - - 14,1 0,7 

Общо 130000 100% 1960,2 99% 

 

През декември 1952 година - 3 години след дигирането на блатото 
Сребърна и пълното прекъсване на връзката с Дунав при площ от около 2000 
дка, отново е направен пробен риболов като за 10 пълни работни дни с 
невод (за съжаление не е упомената селективността на мрежата, дължина, 
големина на окото) е била уловена 1960,2 кг риба. С няколко допускания 
(отчитането на кривата на намаляване на улова, факта че езеро е било 
забранено за риболов, зимния сезон и т. н.) може да се направи 
приблизителната оценка, че годишният улов при разрешен режим би се 
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равнявал на 6 до 7 тона или 3-4 кг/дка, което е 50 - 60% от уловите през 
1942 г., а като се има в предвид че основният вид са станали малоценни 
дребни видове (близо 80%) може да се твърди, че Сребърна за 10 години 
напълно е загубила риболовното си значение. Комплексни изследвания с 
оценка на рибопродуктивността в резервата Сребърна не са извършвани 
през последните години. 

По сведение на Иван Тодоров – рибар от Белене, един от хората 
поддържали и ловили риба в така наречените “рибарници “ на Белене, през 
80-те години (1982-84г) са уловили 35 тона риба (пълно излавяне) основно 
шаран и щука, единични екземпляри сом и лин. Улавяли са само едрата риба 
– дребната (основно червеноперка/бабушка) е останала за храна на чаплите, 
по това може да се съди че цялата продукция е била около 45 тона. 

Сравняването с вътрешни язовири и рибарници (дори крайдунавски) не 
се препоръчва тъй като резултатите могат да бъдат много подвеждащи – 
голяма част от язовирите имат много по-голяма дълбочина и са друг тип 
екосистема и често се зарибяват изкуствено, рибарниците не могат да 
служат като база за сравнение, тъй като в тях се внася изкуствено храна и 
удобрители, риболовното усилие е по-малко, изземва се по-голяма част от 
нормално и т. н. 

 Данни за количеството на уловите от стопански риболов по участъка на 
р. Дунав за последните години са посочени в Приложение риби_02, Таблица 
005. 

1.17.6.  НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ. 
Райони и ползване на прилежащите територии за риболов. 

В района на ПП Персина, съгласно Закона за рибарство и аквакултури, 
стопански риболов може да се извършва само в р. Дунав, а любителски 
риболов и във вътрешните водоеми. За извършване на стопански риболов е 
необходимо издаване на разрешително от териториалните звена на 
Изпълнителна Агенция по Рибарство и аквакултури (за територията на парка 
това е звеното в Плевен с инспектори и в Никопол). Билетите за любителски 
риболов се издават от същия орган, както и от Държавните лесничейства и 
дивечоразвъдни станции. 

Понастоящем стопански и любителски риболов се извършва по цялото 
протежение на Дунавския бряг и островите. По тези места риболов не се 
извършва само през зимния период и по време на ледохода по Дунав. 
Любители риболовци идват от различни краища на страната. 

Във вътрешните канали се извършва само любителски риболов. Тук има 
възможност за почти целогодишен риболов в основните канали, които не 
пресъхват. Но с оглед по-малките запаси и неголямото разнообразие на 
видове, интереса към риболова в тези обекти не е висок. 

Във вътрешните блата и заливаемите територии, както и в бившите 
рибарници понастоящем може да се извършва любителски риболов само по 
времето на високи води, поради сезонния характер на тези водни обекти. 
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Това е предпоставка и за бедните запаси и неголямото видово разнообразие 
в тях. От тук и слабият интерес към риболова в тези обекти. 

Данни за издадените разрешителни за стопански риболов по участъка на 
р. Дунав за последните години са посочени в Приложение риби_02, Таблица 
006. 

Броят на рибарите на които са издадени разрешителни за стопански 
риболов в река Дунав намалява през последните три години, следвайки 
тенденцията за намаляване на рибните запаси. Според анкетираните рибари 
от Дунавският участък Никопол - Белене - Свищов средно улова на едно 
излизане е под 20 килограма риба, като те риболовстват средно по 90-100 
дни в годината. Като се има в предвид, че рибарите излизат винаги по 
двойки, може да се сметне, че средногодишния улов на един рибар е не 
повече от 800-1000 кг риба.  

По данните за уловите представени от Изпълнителна Агенция по Ри-
барство и аквакултури (ИАРА), дори и в такъв кратък срок (5 години), има 
ясно изразена тенденция за намаляване на улова, на броя рибари и 
значението на рибарството като поминък. Голяма част от рибарите са готови 
да се откажат от риболова при друга алтернатива за работа. Всички рибари 
смятат че възстановяването на влажните зони ще увеличи количеството на 
риба в река Дунав и най-вече на шарана. Много малко от тях в разговорите 
допуснаха че могат да ловят риба в блатата. Риболова като поминък за 
местното население в района е основен за някои от рибарите, но за по-
голямата част има значение повече като алтернатива за приходи към други 
основни дейности.  

 

1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 

1.21.1. Уязвимост 

- Видове: Приложение риби_03, Таблици 007_009. 

- Местообитания и целия природен комплекс: Въз основа на абсолют-
ната им зависимост от хидрологичния режим на обектите в територията на 
ЗМ, може да се приеме, че имат висока степен на уязвимост. 

1.21.2. Рядкост - Приложение риби_03, Таблици 007_009. 

1.21.3. Естественост 

Висока степен на естественост за териториите, включващи островите и 
бреговата ивица на р. Дунав извън дигите. За остров Белене - за територи-
ите извън основните диги. 

Ниска степен на естественост за вътрешните територии, с оглед високото 
влияние на антропогенни те фактори и наличието повсеместно на изкопи, 
канали, диги, рибарници, застроени площи и други. 

1.21.4. Типичност 

Висока степен с типични местообитания за териториите, включващи ост-
ровите и бреговата ивица на р. Дунав извън дигите, както и вътрешните 
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заливаеми ливади и настоящи блата зад дигите. За остров Белене - за 
териториите извън основните диги. 

Ниска степен, не типични местообитания за някои вътрешните територии, 
повлияни продължително време от човешко въздействие - рибарниците, 
отводнени земи ползвани за земеделие и други. 

1.21.6. Биологично разнообразие (Виж т. 1.15.2. ФАУНА) 

По броя на представените на територията видове може да се каже, че 
биоразнообразието е високо като цяло. За териториите на рибарниците и 
затворените блата в низината, по-скоро средно до ниско. За вътрешните 
терени и блата зад основните диги на остров Белене - ниско. 

1.21.7.2. Стабилност 

За популациите на много от видовете може да се приеме, че са в 
нестабилно състояние, с оглед критичното им намаляване, статута им на 
редки, застрашени или изчезващи, както и натиска и въздействието върху 
тях. Особено внимание да се обърне на популациите на есетровите риби, 
дивия шаран, върловката, другите видове със специален статут.  

1.22.2.2. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА. Оценка на дейностите по 
ползване на ресурсите 

При режим на възстановяване на заливаемите влажни зони видовият 
състав на ихтиофауната на възстановените блата няма да зависи или ще 
зависи в много малка степен от площта им (в границите в които варират 
различните сценарии), продуктивността на единица площ също ще зависи 
дотолкова, доколкото по-голямата площ предполага по-интензивен обмен и 
вток на вода от Дунав. Основният определящ фактор ще е връзката с 
основният водоем – Дунав и по-конкретно: 

- на колко места ще бъде прекъсната дигата, дължината, ширината и 
дълбочината на прекъсванията (премахването й не съществува като 
вариант). 

- режим на шлюзовете: колко време и през кой сезон ще бъдат 
отворени (вариант без шлюзове не съществува). 

- какъв воден режим ще се поддържа -дали ще се допуска пресъхване 
на блатата 

При наличието на широка връзка на заливаемите територии в низината в 
района на парка още първата година ще навлезе шаран, сом, щука, бабушка. 
Но за това е необходимо поне два три месеца през размножителният период 
(виж предложенията за заливане) да има безпрепятствена връзка между 
Дунав и блатото. Най- добре е да има връзка с Дунав на поне две места и 
свързващият канал да е възможно най-къс и най-широк. Да няма 
безпокойство на канала – бракониерство, движение на хора, работа на 
машини. В този случай рибопродуктивността на блатата може да достигне до 
8 кг/дка, естествено пълната продуктивност ще се достигне при 5 до 10 
години след заливането когато ще се оформи ихтиофауната, като е добре 
първите три години да няма риболов за да тръгнат процесите на 
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възстановяването в правилна посока. Видовият състав ще бъде от около 20 
вида, като доминанти ще бъдат стопански ценните шаран, щука и вероятно 
бабушка и сом. В добро състояние ще бъдат популациите на виюна, 
деветиглата бодливка, златистата каракуда. 

За остров Белене поради непосредствената близост на реката до блатата 
има много добри условия за навлизане на риба. Ако се поддържа благоприя-
тен хидрологичен режим рибопродуктивността може да достигне до 10 
кг/дка. Доминанти видове ще са шаран, сом и щука. Видовият състав ще е 
по-богат отколкото този в низината на парка, поради наличието на повече 
случайни видове, които навлизат от Дунав. Вероятно ще е представен от 25- 
27 вида. В момента няма собствена ихтиофауна така че бъдещата ще се 
формира основно от видове навлизащи от Дунав, типично блатните видове 
по естествен начин ще се възстановяват бавно, така че може би ще бъде 
необходимо изкуствено зарибяване с златиста каракуда, върловка. 

Само при тези условия и при този вариант може да се извършва орга-
низиран стопански риболов (например чрез кооперация, както в миналото 
или друг вид стопанска форма). 

При липса на пряка връзка или образуването на такава в неподходящ 
период (юни-март) или наличието на хидротехнически съоръжения на канала 
помпи, високи шлюзове и т. н., ихтиофауната ще бъде много бедна и ще е 
много близка до тази която съществува в момента. Ще се достигне до 
ситуацията през 1952 г. от езерото Сребърна. Продуктивността ще бъде от 3-
4 кг/дка от стопански малоценни видове – доминанти ще бъдат бабушката и 
сребристата каракуда, масово ще се появи слънчевата рибка и вероятно 
псевдоразбората, единствен стопански ценен вид вероятно ще бъде щуката. 
Ще изчезнат редките видове златиста каракуда и деветигла бодливка, 
популацията на виюна ще бъде с ниска численост. Видовият състав за остров 
Белене ще остане само 2 вида или изобщо няма да има риби, за района на 
низината ще бъде от около 15 вида в много неравностойно положение със 
свръх доминиране на 1-2 вида. В този случай извършването на стопански 
риболов няма да е оправдано и дейността няма да е рентабилна. 

За успешно възстановяване на заливните територии и по-пълноценното 
им усвояване като местообитания е необходимо да не се допуска пресъхване 
на блатата, което въпреки че е естествен процес се отразява изключително 
неблагоприятно на местната ихтиофауна. Тъй като дори да се затварят 
шлюзовете при ниски нива на Дунав по пътя на хидравличната връзка 
водата се инфилтрира през песъчливата почва, може да се наложи да се 
изкопаят изкуствено каналоподобни изкопи в най- ниската част на 
съществуващите рибарници, чиято дълбочина да отговаря на най-ниските 
нива Дунав, за да се гарантира дори при най-големите засушавания 
оцеляването на типични обитатели на стоящи води (върловка). В противен 
случай възстановяване на тези видове от река Дунав е трудно и зависи от 
случайни фактори. 
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Също така трябва да се осигури свободен достъп на рибата в блатата по 
време на високите води когато се размножава, в противен случай ще се 
компрометира до голяма степен идеята за значението им като 
размножителни басейни за дунавските видове риби. Трябва и да се 
предоставя възможност на рибата да се оттегля в Дунав в края на есента. 
Блатата не предоставят условия за зимуване на риба – голяма част от тях 
напълно са замръзвали за по два месеца. 

Риболов в сега съществуващите водоеми почти не се извършва. На остров 
Белене достъпът на външни лица е забранен с оглед статута на територията 
като затвор и строгият режим на пропускане. Уловът във вътрешните 
водоеми на парка се извършва само от любители риболовци. Риболовът не е 
сред факторите които в момента застрашават ихтиофауната или влияят по 
някакъв начин върху нея. Причината е липсата или малкото количество на 
видове обект на риболов. При “нулев” вариант на заливане риболовът ще 
намали още повече негативното си влияние следвайки изчезването и на 
малкото останали стопански ценни видове срещащи се сега. 

Негативните практики, които са разпространени сред риболовците в 
съседните водоеми (основно Дунав) са риболова през забранения сезон, 
риболова с кърмаци и кърмацуци, улова на маломерна риба, лова на риба с 
взривни вещества. Поради липсата на данни за рибните запаси не може да 
се твърди че се извършва преулов на риба, особено с при слабият улов 
които имат рибарите през последните години. 

Тези риболовни практики в Дунав се споменават дотолкова доколкото е 
възможно пренасянето им във възстановените водоеми, въпреки че риболова 
в езерни или блатни условия доста се различава от Дунавския. 

- ловът с кърмаци – използва се само в условията на Дунав като се 
ловят едри реофилни видове основно есетрови риби, които няма да се 
срещат в блатата – не е заплаха за възстановените блата 

- взривни вещества – в условията на плитко блато риболовът с взривни 
вещества е неефективен и изключително опасен – не е заплаха за 
възстановените блата 

- улов на маломерна риба – реална опасност 

- риболов през забранения период – реална опасност 

- преулов – реална опасност 

Тези практики се отнасят само в случай, че се предвижда възстановените 
езера да се третират като екосистеми в които се извършва устойчиво 
ползване на ресурсите. Ако не се предвижда ползване на ресурсите и 
системата функционира като строг резерват в който се отхвърля всяка 
човешка намеса, тогава всички риболовни практики се отхвърлят като 
оказващи негативно влияние. При разрешен риболов в територията на парка 
и възстановяване на влажните зони, съгласно Закона за рибарството и 
аквакултурите, стопански риболов ще се извършва освен както досега във 
водите на р. Дунав, така и в новообразуваните свързани с реката обекти. В 
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затворените вътрешни естествени водоеми ще се извършва само любителски 
риболов, а в във вътрешните изкуствени - и стопански риболов. Риболовците 
ще се съобразяват с ежегодните забранителни периоди за р. Дунав и за 
вътрешните водни обекти. С оглед съхраняването на популациите на 
видовете и опазването на рибните ресурси, ръководството на парка може да 
предлага и целогодишни забрани за улов в определени водни обекти или 
части от тях.  

С оглед устойчивото и най-ефективно ползване на рибните ресурси може 
да се насърчи и подпомогне създаването на риболовна кооперация по 
примера от миналото в този регион. Такъв тип стопанисване на рибните 
ресурси в свързаните с р. Дунав и изкуствените водни обекти на територията 
на парка, предполага извършването на устойчив риболов, при който 
риболовците са заинтересовани в дългосрочен план от прилагането му, 
извършват сами контрола по дейностите и опазването на ресурсите, а 
същевременно и като собственици непосредствено се облагодетелстват от 
разпределението на материалните придобивки от дейностите. Така могат да 
се осигури заетост и на повече местни хора, освен заетите пряко в 
риболова. Показателен за това е примерът с  Кооперация “Моруна” основана 
през 1920 година в Свищов с риболовен район Бескутското блато, аот 1922 
година и Свищовското блато. Към 1930 година са се наброявали около 400 
риболовци със следните основни риболовни уреди и съоръжения: винтери - 
600, неводи - 4, сетки - 30, дифан – 20, ян - 15, кърмаци/лави - 250 и други. 
“Закона за рибарство” е предвиждал финансово подпомагане на рибарските 
кооперации. Част от печалбата им (10%) по закона е отивала за поддръжка 
на блатата – гардове, канали. Кооперацията е просъществувала до 1953 
година, след което риболовците преминават (вливат се) към „Държавен 
риболов”. Уставът и дейностите на такава кооперация трябва да се 
съгласуват с дирекцията на парка и компетентните  органи по контрола и 
опазването на рибните ресурси. Като основни ограничения могат да се 
въведат – забрана за зарибяване с неместни видове, забрана за риболов 
през размножителният сезон, може да се въведе квота за улов и т. н. Да се 
стимулира риболова със сравнително слабо ефективни, но атрактивни 
традиционни методи за риболов в блатни условия като котци, “на гард”. Така 
традиционния риболов може да се превърне във възможност за екотуризъм. 
Да се създаде рибна борса в Белене (също и в Свищов и Никопол) с ясни 
правила и задължения, която да се контролира от ИАРА и другите 
компетентни органи. 

На остров Белене проблеми с контрола на риболова или бракониерство 
реално не съществуват. Тук ползването на рибите ресурси от вътрешните 
водни обекти, както и поддръжката на съоръженията трябва да се 
съгласуват между дирекцията на парка и управата на затвора. Досега 
стопанисването им се е извършвало от затвора и блатата са били използвани 
от затвора като рибарници. Най-добрият вариант е стопанисването на 
съоръженията на възстановените влажни зони на острова да се възложи на 
управата на затвора. Ползването на рибните ресурси и мероприятията по 
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възстановяването им да се извършват като се спазват правила, подобни на 
тези на рибарските кооперации, описани по-горе. 

При извършване на мероприятия по възстановяване на рибните запаси на 
територията на ПП “Персина” да не се извършва зарибяване по изкуствен 
начин. В никакъв случай да не се допуска зарибяване с неместни видове – 
дори за борба с комарите (виж по-долу). Единствено изключение видове 
световно застрашени от изчезване за които се предполага, че са се срещали 
в Дунавските блата преди пресушаването им (Umbra krameri). В случаите на 
затруднено или невъзможно естественото зарибяване от Дунав, може да се 
допусне полу-изкуствено размножаване на подходящи местни видове като 
шаран, златиста каракуда, сом, щука, чига, мъздруга и др., но само при 
условие че разплодниците са уловени от самия Дунав. Препоръчва се такъв 
режим, който да благоприятства и не възпрепятства естественото размножа-
ване на рибите. Изкуственото зарибяване в такъв случай ще е многократно 
по-малко ефективно и много по-скъпо, отколкото естественото. Погледнато 
икономически изкуственото зарибяване в дългосрочна перспектива ще е 
много по-нерентабилно отколкото изпълнението на подходящ сценарий по 
поддържане на оптимален хидрологичен режим в територията на парка, 
благоприятстващ естественото възстановяване рибните запаси в залетите 
участъци. 

При извършване на мероприятия за биологична борба с ларвите на 
комарите не се препоръчват зарибявания с гамбузия. В такъв случай да се 
ползва върловката (Leucasp us delineatus) - автохтонния (местен) еквивалент 
на северноамериканският вид гамбузия (Gambusia holbrooki) в биологичната 
борба с комарите. По време на предходни проучвания по Проект за 
възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването в Дунавския 
регион, финансиран от GEF/Световна Банка, е открит с голяма численост 
видът върловка, характерен за фауната на река Дунав, включен в Червената 
книга на България. Видът не е нов обитател, а по-скоро е останал неопре-
делен поради голямата си морфологична близост с ювенилните екземпляри 
от други видове шаранови. Съществуването му налага пълна забрана за 
зарибяване с неместни видове, още повече като се има в предвид компроме-
тираното масово зарибяване с гамбузия през 1921 година. Местният вид 
върловка би се наложила в конкурентна среда, което вероятно и се е 
случило при първите опити за зарибяване през 1921 година. 

i

Не се препоръчва и зарибяване с видове от т. нар “далекоизточен 
комплекс” (бял амур, бял и пъстър толстолоб). Тези видове не са предста-
вители на местната ихтиофауна и до известна степен се явяват конкуренти 
на някои от автохтонни видове. Трудно се размножават в естествени условия 
(има сведения за размножаването на някои от тях в Дунав, но за Българския 
участък не са потвърдени). Зарибяването с тях е оправдано само ако възста-
новените зони се използват като рибарници за промишлено отглеждане на 
риба. Функцията на тези видове е да усвояват ресурсите, които нормално в 
една екосистема не се използват от риби, а от други водни организми 
(птици, безгръбначни) с цел колкото е възможно по-голям добив на рибна 

16 



17 

биомаса от декар. Още повече, поради посочения факт, че тези видове не се 
размножават в естествени условия ще е необходимо ежегодно зарибяване с 
малки рибки, които ако има връзка с Дунав за кратко време ще мигрират в 
реката (Румънските крайдунавски рибарници имат опит с този факт от 
биологията на представителите на далекоизточния комплекс). Това прави 
зарибяването икономически неизгодно. Освен това трябва да се излавят в 
края на есента или да им се осигурява възможност да навлязат в Дунав (като 
вероятността да се завърнат пролетта е практически нулева), тъй като са 
топлолюбиви видове и не могат да оцелеят при ниските зимни температури в 
условията на плитките блата. 

При създаване на международен план за действие за вида Умбра (Umbra 
krameri), недоказан вид за България, съществува възможност за изкустве-
ното му внасяне в страната. С цел възстановяването на вида е допустимо 
зарибяването му в територията на ПП Персина. Видът вероятно се е срещал 
и в България, но е изчезнал с пресушаването на блатата – изследвания на 
блатата не са били извършвани – за това говори фактът, че върловката беше 
открита за фауната на Дунав едва при експедиция през последните години, 
и то в численост, която я поставя на едно от първите места заедно с 
бабушката. 

3.1.2. Зона за целогодишна или сезонна забрана за риболов. 

Да се предложи въвеждането на целогодишна забрана за риболов в 
установените места за размножаване на есетровите видове риби по данни от 
проучванията на Института по зоология към БАН и на ИАРА. Забраната да 
важи за района на установените места и 500 метровата зона около тях. 

След извършване на зарибявания с цел възстановяване на рибните 
ресурси, да се предлага въвеждане на забрана за риболов в района на 
мероприятието за 2 или 3-годишен период. 

След установяване критично намаляване запасите на даден вид риби на 
територията на ПП Персина, дирекцията му да предлага въвеждането на 
целогодишна забрана за риболов на този вид на територията на парка за 
период от 3 години. В такъв случай да се извърши проучване за 
установяване потенциални места за размножаване на този вид. Установените 
места да се поддържат и подготвят с цел подпомагане естественото 
възпроизводство и възстановяване на вида, да се осигури зона на 
спокойствие през разможителния период в 100 метровата зона около 
установените места. 

4.3. Проекти 

Много подходящо е планирането на проекти по осъществяване 
мероприятията за устойчиво ползване на рибните ресурси и създаване на 
алтернативни възможности за заетост и доходи у местното население по 
Доклада за „Развитие на свързани с рибарството еколого-устойчиви 
предприятия”, разработен от г-н Мартин ван дер Кнаап. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № риби 01 ВИДОВЕ РИБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП ПЕРСИНА. 
КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС. СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ 

Таблица 001  
Видове риби разпространени в Дунав, потенциално срещащи се (добри условия за съществуване) в ЗТ 
Персина и Калимок-Бръшлян 

Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-
An II Българско 

наименование 
Ре-
ликт Ендемит 

категория приложение №  1997   Dir 79/409 
Ручейна минога  
/Lampetra planeri/ 

  Европа, Дунав и 
притоците  

изчезнал или 
изключително 
рядък 

  III +     + 

Дунавска минога  
/Eudontomyzon danfordi/ 

   Дунав и притоците изчезнал или 
изключително 
рядък 

  III +     + 

Руска есетра  
/Acipenser guldenstaedti/  

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

  2, 4   + II +   

Шип  
/Acipenser nudiventris/ 

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

застрашен 2, 4   + II +   

Чига  
/Acipenser ruthenus/ 

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

  2, 4 III + II +   

Пъструга  
/Acipenser stellatus/ 

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

застрашен 2, 4 III + II +   

Немска  
(Атлантическа) есетра 
 /Acipenser sturio/ 

  басейна на Черно 
море, Дунав 

застрашен/изче
знал 

2, 3 II + II + + 

Моруна 
/Huso huso/ 

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

  2, 4 II + II +   

Дунавска скумрия  
(Карагьоз)  
/Alosa pontica / 

  Черно и Азовско 
море 

  2, 4 III +     + 

Малка дунавска скумрия  
(Харип)  
/Alosa caspia nordmani/ 

  Черно море застрашен 2, 4         + 

Черноморска пъстърва  
/Salmo trutta labrax/ 

  басейна на Черно 
море, Дунав 

рядък   III         

Дунавска пъстърва  
/Hucho hucho/ 

  Дунав рядък 2, 4 III +     + 

Щука  
/Esox lucius/ 

                  

Бабушка  
/Rutilus rutilus/ 

  Европа, без Пири-
нейски и Апенински 
п-ов 

              

Лупавец  
/Rutilus frisii meidingeri/ 

  басейна на Черно 
море 

застрашен   III +       

Речен кефал (Клен)  
/Leuciscus cephalus/ 

  Средна и Южна 
Европа, Средна 
Азия 

              

Мъздруга (Дойца)  
/Leuciscus idus/ 

  Европа от р.Рейн до 
р.Колима 

              

Червеноперка  
/Scardinius 
erythrophthalmus/ 

  Европа и Мала Азия               

Върловка  
/Leucaspius delineathus/ 

  Средна и Източна 
Европа 

застрашен             

Распер  
/Aspius aspius/ 

  Средна и Източна 
Европа 

  2 III +     + 

Лин 
/Tinca tinca/ 

  Европа               

Уклей (Брияна)  
/Chalcalburnus chalcoides/ 

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

застрашен   III +     + 

Уклейка (Блескач)  
/Alburnus alburnus/ 

  Европа               

Бабка (Белица)  
/Blicca bjoerkna/ 

  Европа               

Платика  
/Abramis brama/ 

  Европа               

Немски косат  
/Abramis sapa/ 

  Европа               
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Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-
An II Българско 

наименование 
Ре-
ликт Ендемит 

категория приложение №  1997   Dir 79/409 
Чил косат  
/Abramis ballerus/ 

  Европа               

Морунаш  
/Vimba vimba carinata/ 

  басейна на Черно 
море 

рядък             

Сабица  
/Pelecus cultratus/ 

  Европа     III +       

Скобар  
/Chondrostoma nasus/ 

  Европа и Средна 
Азия 

              

Горчивка  
/Rhodeus серицеус amarus/ 

  Европа   2 III       + 

Острица (Псевдоразбора)  
/Pseudorasbora parva/ 

  екзот, инвазивен 
вид 

              

Кротушка, обикновена  
/Gobio gobio/ 

  Европа и Северна 
Азия 

              

Кротушка, малка  
/Gobio uranoscopus/ 

  басейна на Дунав,  
Източната част 

  2 III         

Балканска кротушка  
/Gobio kessleri/ 

  Дунав, Днестър       +       

Белопера кротушка  
/Gobio albipinnatus/ 

  басейна на Дунав   2 III +       

Бяла мряна  
/Barbus barbus/ 

  Европа   4           

Шаран, див  
/Cyprinus carpio  
(River Danube 
subpopulation)/ 

    изчезнал, веро-
ятно наличие в 
Дунав 

    +       

Златиста каракуда  
/Carassius carassius  
(European subpopulation)/ 

  Средна и Изтона 
Европа, Азия до 
р.Лена 

      +       

Сребриста каракуда  
(Таранка)  
/Carassius auratus gibelio/ 

                  

Бял толстолоб  
/Hypophthalmichthys 
molitrix/ 

  екзот, изкуствено 
интродуциран 

              

Пъстър толстолоб  
/Aristichtys nobilis/ 

  екзот, изкуствено 
инртодуциран 

              

Виюн  
/Misgurnus fosilis/ 

  Европа   2 III +     + 

Обикновен щипок  
/Cobitis taenia/ 

        III         

Малък щипок  
/Cobitis peshevi/ 

  балкански               

Голям щипок  
/Cobitis elongata/ 

  балкански, за 
басейна на Дунав 

    III +       

Балкански щипок  
(Лингур)  
/Sabanejewia aurata 
balcanica/ 

  балкански   2 III +     Dir 92/43 -
An II 

Дунавски щипок  
/Sabanejewia bulgarica/ 

  балкански,  
за басейна на Дунав 

              

Сом  
/Silurus glanis/ 

                  

Европейска  
речна Змиорка  
/Anguilla anguilla/ 

    застрашен             

Михалца (Налим)  
/Lota lota/ 

    застрашен             

Деветигла (Малка) 
бодливка  
/Pungitius platygaster/ 

  басейните на Черно 
и Каспийско морета 

застрашен             

Бяла риба  
/Stizostedion lucioperca/ 

  Средна и Източна 
Европа, Западна 
Азия 

              

Волжка бяла риба  
/Stizostedion volgensis/ 

  басейните на север-
ните части на Черно 
и Каспийско морета 

рядък     +       
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Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-
An II Българско 

наименование 
Ре-
ликт Ендемит 

категория приложение №  1997   Dir 79/409 
Костур  
/Perca fluviatilis/ 

                  

Голяма вретенарка  
/Zingel zingel / 

  Дунав, Прут и 
Днестър 

рядък 4 III +       

Малка вретенарка  
/Zingel streber/ 

  Дунав, Днестър и 
Вардар 

рядък 2 III +     + 

Обикновен бибан  
/Gymnocephalus cernuus/ 

  Средна и Източна 
Европа 

              

Високотел бибан  
/Gymnocephalus baloni/ 

  Дунав     III +       

Ивичест бибан  
/Gymnocephalus schraetzer/ 

  Дунав рядък 2, 4 III +     + 

Кеслерово попче  
/Neogobius kessleri/ 

        III +     + 

Пясъчно (речно) попче  
/Neogobius fluviatilis/ 

          +       

Стронгил  
/Neogobius melanostomus/ 

          +       

Малко плоскоглаво попче  
/Neogobius gymnotrachelus/ 

          +       

Мраморно попче  
/Proterorhinus marmoratus/ 

                  

Звездовидно  
(Пъпчесто) попче  
/Benthophilus stellatus/ 

                  

Умбра  
/Umbra krameri/  

  Европа, Дунав изчезнал в ми-
налото, интере-
сен за възста-
новяване 

  II +       

 

Таблица 002 Видове риби установени на територията на ПП Персина, включително Дунав 

Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43  
-An II Българско 

наименование 
Ре-
ликт Ендемит 

категория приложение №  1997   Dir 79/409 
Руска есетра  
/Acipenser guldenstaedti/  

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

  2, 4   + II +   

Чига  
/Acipenser ruthenus/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

  2, 4 III + II +   

Моруна  
/Huso huso/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

  2, 4 II + II +   

Дунавска скумрия  
(Карагьоз) 
 /Alosa pontica / 

  Черно и Азовско 
море 

  2, 4 III +     + 

Щука  
/Esox lucius/ 

                  

Бабушка  
/Rutilus rutilus/ 

  Европа, без Пириней-
ски и Апенински п-ов 

              

Речен кефал (Клен)  
/Leuciscus cephalus/ 

  Средна и Южна 
Европа, Средна Азия 

              

Мъздруга (Дойца)  
/Leuciscus idus/ 

  Европа от р.Рейн до 
р.Колима 

              

Червеноперка  
/Scardinius 
erythrophthalmus/ 

  Европа и Мала Азия               

Върловка  
/Leucaspius delineathus/ 

  Средна и Изтона 
Европа 

застрашен             

Распер  
/Aspius aspius/ 

  Средна и Изтона 
Европа 

  2 III +     + 

Лин /Tinca tinca/   Европа               
Уклей (Брияна)  
/Chalcalburnus 
chalcoides/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

застрашен   III +     + 

Уклейка (Блескач)  
/Alburnus alburnus/ 

  Европа               
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Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43  
-An II Българско 

наименование 
Ре-
ликт Ендемит 

категория приложение №  1997   Dir 79/409 
Бабка (Белица)  
/Blicca bjoerkna/ 

  Европа               

Платика  
/Abramis brama/ 

  Европа               

Немски косат  
/Abramis sapa/ 

  Европа               

Чил косат  
/Abramis ballerus/ 

  Европа               

Сабица  
/Pelecus cultratus/ 

  Европа     III +       

Скобар  
/Chondrostoma nasus/ 

  Европа и Средна 
Азия 

              

Горчивка  
/Rhodeus серицеус 
amarus/ 

  Европа   2 III       + 

Острица 
(Псевдоразбора)  
/Pseudorasbora parva/ 

  екзот, инвазивен вид               

Кротушка  
/Gobio sp./ 

  Европа, басейна на 
Дунав 

    III +       

Бяла мряна  
/Barbus barbus/ 

  Европа   4           

Шаран, див  
/Cyprinus carpio (River 
Danube subpopulation)/ 

    изчезнал, веро-
ятно наличие в 
Дунав 

    +       

Златиста каракуда  
/Carassius carassius  
(European subpopulation)/ 

  Средна и Изтона 
Европа, Азия до 
р.Лена 

      +       

Сребриста каракуда  
(Таранка)  
/Carassius auratus gibelio/ 

                  

Бял толстолоб  
/Hypophthalmichthys 
molitrix/ 

  Екзот, изкуствено 
инртодуциран 

              

Пъстър толстолоб  
/Aristichtys nobilis/ 

  Екзот, изкуствено 
инртодуциран 

              

Виюн  
/Misgurnus fosilis/ 

  Европа   2 III +     + 

Щипок  
/Cobitis sp./ 

  балкански, за 
басейна на Дунав 

    III +       

Сом  
/Silurus glanis/ 

                  

Михалца (Налим)  
/Lota lota/ 

    застрашен             

Деветигла  
(Малка) бодливка  
/Pungitius platygaster/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

застрашен             

Бяла риба  
/Stizostedion lucioperca/ 

  Средна и Източна 
Европа, Западна 
Азия 

              

Костур  
/Perca fluviatilis/ 

                  

Бибан  
/Gymnocephalus sp./ 

  Дунав рядък 2 III +     + 

Мраморно попче  
/Proterorhinus 
marmoratus/ 

                  

Слънчева рибка  
/Lepomis gibbosus/ 

  екзот, инвазивен вид               
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Таблица 003 Видове риби, установени в блатата на о-в Белене 

Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43 
-An II Българско наименование Реликт Ендемит 

категория приложение №  1997   Dir 79/409 
Върловка  
/Leucaspius delineathus/   Средна и Изтона Европа застрашен             
Сребриста каракуда  
(Таранка)  
/Carassius auratus gibelio/                   
 
 
 

Таблица 004  
Списък на стопански ценните видове риби в района на ЗТ Персина и Калимок-Бръшлян 

Българско наименование /Латинско наименование/ 

Руска есетра /Acipenser guldenstaedti/  
Чига /Acipenser ruthenus/ 
Пъструга /Acipenser stellatus/ 
Моруна /Huso huso/ 
Дунавска скумрия (Карагьоз) /Alosa pontica / 
Щука /Esox lucius/ 
Бабушка /Rutilus rutilus/ и други видове дребна риба 
Речен кефал (Клен)  /Leuciscus cephalus/ 
Мъздруга (Дойца) /Leuciscus idus/ 
Распер /Aspius aspius/ 
Платика /Abramis brama/ + Немски косат /Abramis sapa/ + Чил косат /Abramis ballerus/ 
Сабица /Pelecus cultratus/ 
Скобар /Chondrostoma nasus/ 
Бяла мряна /Barbus barbus/ 
Шаран, див /Cyprinus carpio (River Danube subpopulation)/ 
Сребриста каракуда (Таранка) /Carassius auratus gibelio/ 
Бял толстолоб /Hypophthalmichthys molitrix/ 
Пъстър толстолоб /Aristichtys nobilis/ 
Бял амур /Ctenopharingodon idella/ 
Сом /Silurus glanis/ 
Змиорка /Anguilla anguilla/ 
Михалца (Налим) /Lota lota/ 
Бяла риба /Stizostedion lucioperca/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ риби_02 Улови по видове и количество за последните години. 
Брой на издадените разрешителни за стопански риболов. 
(по данни на ИАРА) 

 
Таблица 005: Справка за улова на риба от Дунав за 2000 г. ИАРА - Русе 

 Свищов Русе Тутракан Силистра общо 

Сом 2975 4694 4830 3946 16445 

Шаран  2787 3515 2370 4755 13427 

Толстолоб 2663 6250 2970 3666 15549 

Мряна  5825 12700 4390 6752 29667 

Амур 575 1043 580 786 2984 

Платика 937 2700 4290 766 8693 

Разпер 276 500 280 498 1554 

Бяла риба 0 1465 1500 1572 4537 

Щука  117 234 630 146 1127 

Уклей 1765 0 1290 414 3469 

Разна  5116 13432 2310 10729 31587 

Моруна - ж 140 0 425 343 908 

Моруна - м 0 0 600 450 1050 

Пъстуга - ж 0 100 175 75 350 

Пъстуга - м 0 0 0 80 80 

Чига 0 317 160 525 1002 

Есетра - ж 0 0 285 280 565 

Есетра - м 0 0 0 90 90 

Скумрия  1500 1520 495 6014 9529 

Михалца 0 100 410 540 1050 

общо 24676 48570 27990 42427 143663 
 
Таблица 006: Брой на издадените разрешителни за стопански риболов и количеството на 

уловената риба в тонове за периода 1995-2000 г. в Дунав в участъка Свищов-Тутракан 
Година Рибари с 

разрешително 
Уловена риба в тонове На рибар за година в кг  

1995 710 323 455 

1996 633 385 608 

1997 1027 311 303 

1998 843 189 224 

1999 599 96 160 

2000 404 100 248 

Средно 703 234 331 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № риби 03 ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА. 
УЯЗВИМОСТ, РЯДКОСТ 

Таблица 007  
Видове риби разпространени в Дунав, потенциално срещащи се (добри условия за съществуване) в ЗТ Персина и Калимок-Бръшлян 

Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-An II Българско наименование Ре-
ликт Ендемит категория приложение №  1997   Dir 79/409 УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 

Ручейна минога  
/Lampetra planeri/ 

  Европа,Дунав и притоците  изчезнал или 
изключително рядък 

 III +     + висока висока 

Дунавска минога  
/Eudontomyzon danfordi/ 

   Дунав и притоците изчезнал или 
изключително рядък 

 III +     + висока висока 

Руска есетра  
/Acipenser guldenstaedti/  

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

  2, 4   + II +   висока средна 

Шип  
/Acipenser nudiventris/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

застрашен 2, 4   + II +   висока  висока 

Чига  
/Acipenser ruthenus/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

  2, 4 III + II +   висока средна 

Пъструга  
/Acipenser stellatus/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

застрашен 2, 4 III + II +   висока висока 

Немска  
(Атлантическа) есетра 
 /Acipenser sturio/ 

  басейна на Черно море, Дунав застрашен/изчезнал    2, 3 II + II + + висока висока 

Моруна 
/Huso huso/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

  2, 4 II + II +   висока висока 

Дунавска скумрия  
(Карагьоз)  
/Alosa pontica / 

  Черно и Азовско море   2, 4 III +     + висока средна 

Малка дунавска скумрия  
(Харип)  
/Alosa caspia nordmani/ 

  Черно море застрашен 2, 4         + висока висока 

Черноморска пъстърва  
/Salmo trutta labrax/ 

  басейна на Черно море, Дунав рядък  III         висока висока 

Дунавска пъстърва  
/Hucho hucho/ 

  Дунав рядък 2, 4 III +     + висока висока 

Щука  
/Esox lucius/ 

                 средна средна 

Бабушка  
/Rutilus rutilus/ 

  Европа, без Пиринейски и 
Апенински п-ов 

             средна ниска 

Лупавец  
/Rutilus frisii meidingeri/ 

  басейна на Черно море застрашен  III +       висока висока 

1 



Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-An II Българско наименование Ре-
ликт Ендемит категория приложение №  1997   Dir 79/409 УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 

Речен кефал (Клен)  
/Leuciscus cephalus/ 

  Средна и Южна Европа, 
Средна Азия 

             висока средна 

Мъздруга (Дойца)  
/Leuciscus idus/ 

  Европа от р.Рейн до р.Колима              висока средна 

Червеноперка  
/Scardinius erythrophthalmus/ 

  Европа и Мала Азия              средна ниска 

Върловка  
/Leucaspius delineathus/ 

  Средна и Източна Европа застрашен            висока висока 

Распер  
/Aspius aspius/ 

  Средна и Източна Европа   2 III +     + висока средна 

Лин 
/Tinca tinca/ 

  Европа              ниска средна 

Уклей (Брияна)  
/Chalcalburnus chalcoides/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

застрашен  III +     + висока висока 

Уклейка (Блескач)  
/Alburnus alburnus/ 

  Европа              висока ниска 

Бабка (Белица)  
/Blicca bjoerkna/ 

  Европа              висока висока 

Платика  
/Abramis brama/ 

  Европа              средна средна 

Немски косат  
/Abramis sapa/ 

  Европа              средна средна 

Чил косат  
/Abramis ballerus/ 

  Европа              средна средна 

Морунаш  
/Vimba vimba carinata/ 

  басейна на Черно море рядък            висока висока 

Сабица  
/Pelecus cultratus/ 

  Европа    III +       висока висока 

Скобар  
/Chondrostoma nasus/ 

  Европа и Средна Азия              висока средна 

Горчивка  
/Rhodeus серицеус amarus/ 

  Европа   2 III       + висока висока 

Острица (Псевдоразбора)  
/Pseudorasbora parva/ 

  екзот, инвазивен вид              ниска ниска 

Кротушка, обикновена  
/Gobio gobio/ 

  Европа и Северна Азия              висока висока 

Кротушка, малка  
/Gobio uranoscopus/ 

  басейна на Дунав, Източната 
част 

  2 III         висока висока 
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Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-An II Българско наименование Ре-
ликт Ендемит категория приложение №  1997   Dir 79/409 УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 

Балканска кротушка  
/Gobio kessleri/ 

  Дунав, Днестър      +       висока висока 

Белопера кротушка  
/Gobio albipinnatus/ 

  басейна на Дунав   2 III +       висока висока 

Бяла мряна  
/Barbus barbus/ 

  Европа   4           средна ниска 

Шаран, див  
/Cyprinus carpio  
(River Danube subpopulation)/ 

    изчезнал, вероятно 
наличие в Дунав 

   +       висока висока 

Златиста каракуда  
/Carassius carassius  
(European subpopulation)/ 

  Средна и Изтона Европа, Азия 
до р.Лена 

     +       средна ниска 

Сребриста каракуда  
(Таранка)  
/Carassius auratus gibelio/ 

                 ниска ниска 

Бял толстолоб  
/Hypophthalmichthys molitrix/ 

  екзот, изкуствено 
инртодуциран 

             ниска ниска 

Пъстър толстолоб  
/Aristichtys nobilis/ 

  екзот, изкуствено 
инртодуциран 

             ниска ниска 

Виюн /Misgurnus fosilis/   Европа   2 III +     + висока висока 
Обикновен щипок  
/Cobitis taenia/ 

       III         средна средна 

Малък щипок  
/Cobitis peshevi/ 

  балкански              средна висока 

Голям щипок  
/Cobitis elongata/ 

  балкански, за басейна на 
Дунав 

   III +       висока висока 

Балкански щипок (Лингур)  
/Sabanejewia aurata balcanica/ 

  балкански   2 III +     Dir 92/43 -An II висока висока 

Дунавски щипок  
/Sabanejewia bulgarica/ 

  балкански, за басейна на 
Дунав 

             висока висока 

Сом  
/Silurus glanis/ 

                 средна средна 

Европейска речна Змиорка  
/Anguilla anguilla/ 

    застрашен            висока висока 

Михалца (Налим)  
/Lota lota/ 

    застрашен            висока висока 

Деветигла (Малка) бодливка  
/Pungitius platygaster/ 

  басейните на Черно и 
Каспийско морета 

застрашен            висока висока 
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Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-An II Българско наименование Ре-
ликт Ендемит категория приложение №  1997   Dir 79/409 УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 

Бяла риба  
/Stizostedion lucioperca/ 

  Средна и Източна Европа, 
Западна Азия 

             висока средна 

Волжка бяла риба  
/Stizostedion volgensis/ 

  басейните на северните части 
на Черно и Каспийско морета 

рядък    +       висока висока 

Костур  
/Perca fluviatilis/ 

                 ниска ниска 

Голяма вретенарка  
/Zingel zingel / 

  Дунав, Прут и Днестър рядък 4 III +       висока висока 

Малка вретенарка  
/Zingel streber/ 

  Дунав, Днестър и Вардар рядък 2 III +     + висока висока 

Обикновен бибан  
/Gymnocephalus cernuus/ 

  Средна и Източна Европа              средна средна 

Високотел бибан  
/Gymnocephalus baloni/ 

  Дунав    III +       висока висока 

Ивичест бибан  
/Gymnocephalus schraetzer/ 

  Дунав рядък 2, 4 III +     + висока висока 

Кеслерово попче  
/Neogobius kessleri/ 

       III +     + висока висока 

Пясъчно (речно) попче  
/Neogobius fluviatilis/ 

         +       средна средна 

Стронгил  
/Neogobius melanostomus/ 

         +       средна средна 

Малко плоскоглаво попче  
/Neogobius gymnotrachelus/ 

         +       средна средна 

Мраморно попче  
/Proterorhinus marmoratus/ 

                 ниска ниска 

Звездовидно  
(Пъпчесто) попче  
/Benthophilus stellatus/ 

                 ниска ниска 

Умбра  
/Umbra krameri/  

  Европа, Дунав изчезнал в миналото, 
интересен за 
възстановяване 

 II +       висока висока 
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Таблица 008 Видове риби установени на територията на ПП Персина, включително Дунав 

Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-An II Българско наименование Реликт Ендемит категория приложение №  1997   Dir 79/409 
УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 

Руска есетра  
/Acipenser guldenstaedti/  

  басейните на Черно и Каспийско морета   2, 4   + II +   висока висока 

Чига /Acipenser ruthenus/   басейните на Черно и Каспийско морета   2, 4 III + II +   висока висока 
Моруна /Huso huso/   басейните на Черно и Каспийско морета   2, 4 II + II +   висока висока 
Дунавска скумрия (Карагьоз) 
 /Alosa pontica / 

  Черно и Азовско море   2, 4 III +     + висока средна 

Щука /Esox lucius/                   средна средна 
Бабушка /Rutilus rutilus/   Европа, без Пиринейски и Апенински п-ов               средна ниска 
Речен кефал (Клен)  
/Leuciscus cephalus/ 

  Средна и Южна Европа, Средна Азия               висока средна 

Мъздруга (Дойца)  
/Leuciscus idus/ 

  Европа от р.Рейн до р.Колима               висока средна 

Червеноперка  
/Scardinius erythrophthalmus/ 

  Европа и Мала Азия               средна ниска 

Върловка  
/Leucaspius delineathus/ 

  Средна и Изтона Европа застрашен             висока висока 

Распер  
/Aspius aspius/ 

  Средна и Изтона Европа   2 III +     + висока средна 

Лин /Tinca tinca/   Европа               ниска средна 
Уклей (Брияна)  
/Chalcalburnus chalcoides/ 

  басейните на Черно и Каспийско морета застрашен   III +     + висока висока 

Уклейка (Блескач)  
/Alburnus alburnus/ 

  Европа               висока ниска 

Бабка (Белица)  
/Blicca bjoerkna/ 

  Европа               висока висока 

Платика  
/Abramis brama/ 

  Европа               средна средна 

Немски косат  
/Abramis sapa/ 

  Европа               средна средна 

Чил косат  
/Abramis ballerus/ 

  Европа               средна средна 

Сабица /Pelecus cultratus/   Европа     III +       висока висока 
Скобар /Chondrostoma nasus/   Европа и Средна Азия               висока средна 
Горчивка  
/Rhodeus серицеус amarus/ 

  Европа   2 III       + висока висока 
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Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43-An II Българско наименование Реликт Ендемит категория приложение №  1997   Dir 79/409 
УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 

Острица (Псевдоразбора)  
/Pseudorasbora parva/ 

  екзот, инвазивен вид               ниска ниска 

Кротушка  
/Gobio sp./ 

  Европа, басейна на Дунав     III +       висока висока 

Бяла мряна  
/Barbus barbus/ 

  Европа   4           средна ниска 

Шаран, див  
/Cyprinus carpio  
(River Danube subpopulation)/ 

    изчезнал,  
вероятно  
наличие в Дунав 

    +       висока висока 

Златиста каракуда  
/Carassius carassius  
(European subpopulation)/ 

  Средна и Изтона Европа, Азия до р.Лена       +       средна ниска 

Сребриста каракуда (Таранка)  
/Carassius auratus gibelio/ 

                  ниска ниска 

Бял толстолоб  
/Hypophthalmichthys molitrix/ 

  Екзот, изкуствено инртодуциран               ниска ниска 

Пъстър толстолоб  
/Aristichtys nobilis/ 

  Екзот, изкуствено инртодуциран               ниска ниска 

Виюн /Misgurnus fosilis/   Европа   2 III +     + висока висока 
Щипок /Cobitis sp./   балкански, за басейна на Дунав     III +       висока висока 
Сом  
/Silurus glanis/ 

                  средна средна 

Михалца (Налим)  
/Lota lota/ 

    застрашен             висока висока 

Деветигла (Малка) бодливка  
/Pungitius platygaster/ 

  басейните на Черно и Каспийско морета застрашен             висока висока 

Бяла риба  
/Stizostedion lucioperca/ 

  Средна и Източна Европа, Западна Азия               висока средна 

Костур  
/Perca fluviatilis/ 

                  ниска  ниска 

Бибан  
/Gymnocephalus sp./ 

  Дунав рядък 2 III +     + висока висока 

Мраморно попче  
/Proterorhinus marmoratus/ 

                  ниска ниска 

Слънчева рибка  
/Lepomis gibbosus/ 

  екзот, инвазивен вид               ниска ниска 

 

6 



Таблица 009 Видове риби, установени в блатата на о-в Белене 

Червена книга ЗБР BERN IUCN BON CITES Dir 92/43 -An II   Българско наименование Реликт Ендемит категория приложение №    1997  Dir 79/409 УЯЗВИМОСТ РЯДКОСТ 
Върловка  
/Leucaspius delineathus/   Средна и Изтона Европа застрашен             

висока висока 

Сребриста каракуда  
(Таранка)  
/Carassius auratus gibelio/                   

ниска ниска 
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                       Управление на Дунавски влажни зони 
 

Румен Вучков 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.
 



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие със 
структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 
13/15.02.2000 г. 

  
 

 2



1.16.2.Селищна мрежа 

Територията на ПП “Персина” попада върху част от територията на 
община Никопол, Белене и Свищов. 

Община Никопол 

Съгласно административно-териториалното деление на страната Община 
Никопол се намира в Плевенска област и включва 14 /четиринадесет/ 
населени места – гр. Никопол и селата Жерново, Евлогиево, Муселиево, 
Дебово, Асеново, Новачене, Бацова махала, Санадиново. Населените  места 
и другите  урбанизиране територии съставляват 3. 47 % от общата площ. 

Община Никопол има геостратегически характер с местоположението си 
в най-южната част на трансевропейската р. Дунав. Ново строителство в 
общината почти не се извършва поради стагнацията в страната и региона. 

Община Белене 

По територия  и населени места е една от малките общини в България. 
Състои се от шест населени места – общинският център Белене и пет села 
(кметства) – Деков, Татари, Петокладенци, Кулина вода и Бяла вода. Гр. 
Белене се намира на 60 км. от областния център – Плевен и на 220 км. от 
столицата София. Най-близкото пристанище и граничен контролно-
пропускателен пункт се намира в гр. Свищов. Предстои изграждане на 
фериботна връзка Никопол – Турну Магуреле (40 км. от гр.Белене).  

Характерно за развитието на процеса на урбанизация в общината е,че той протича 
бурно по време на строителстгвото на АЕЦ Белене и по-забавено след спиране на 
строителните работи през 1991год. 

От гледна точка съотношение градско – селско население община 
Белене е силно урбанизирана. Населението е разпределено неравномерно 
върху територията, като през 2003 година 80,15% от населението живее в 
гр.Белене и 19,85% - по селата. Градското население устойчиво нараства в 
процентно отношение. 

Като цяло може да се приеме,че община Белене е периферна 
слабоурбанизирана територия с ниска гъстота на населението и с малки 
населени места, сравнително отдалечени от големите градски центрове в 
страната. 

Община Свищов 

Община Свищов се състои от 1 град и 15 села. По големина условно 
можем да ги разделим на няколко групи - до 500 жители - 7 бр., от 500 до 
1000 - 3 бр., от 1000 до 2000 жители - 8 бр. и само 1 село (с. Ореш) е с 
население с над 2000 души. При всички села в общината се забелязва 
тенденция на намаление на населението. Изключение е само с. Совата, 
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където броят на населението се запазва, но това се дължи главно на 
етническата структура на селището. 

Процентът на градско население характеризира степента на 
урбанизираност на дадената територия. В община Свищов тя е сравнително 
ниска (63,6%), което е по-ниско от средното за областта и страната. 

Населените места, които са най-близо до природния парк са гр.Свищов, 
с. Ореш, с. Деков, гр. Белене, с. Бяла вода, с. Драгаш войвода, гр. 
Никопол. Като цяло богатото културно-историческо наследство на трите 
общини създава благоприятни възможности за разработване на 
туристически маршрути за запознаване с миналото, традициите, нравите и 
обичаите на различните етноси. 

Доброто географско разположение, както и развитата транспортна 
инфраструктура ги превръщат в привлекателно и перспективно място за 
инвестиции. 

1.16.3.Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради 

1.16.3.1.Електрефикация,водоснабдяване и 
канализация,топлоснабдяване и газификация,съобщения 

Енергийна инфраструктура 

Община Никопол 

В общината има една ел. подстанция “Никопол” – 110/20/6 кV. 
Инсталираната мощност е 32 mVA  /2 бр. силови трансформатори по 16 
mVA/. 

Трафопостовете са 99 броя с обща инсталирана мощност 31 940 kVA. 
Въздушни елпроводи 20kV – 127км. Кабелни елпроводи 20kV – 4.3км. 
Захранващите линии с ниско напрежение са въздушни /169,8км/ и кабелни 
/9км/. 

Община Белене 

Град Белене е структуриран като крупен енергиен и промишлен център 
през периода 1970 – 1990 год. със започване строителството на 
Хидротехнически комплекс ХТК “Никопол – Турну Мъгуреле” и АЕЦ -  
Белене. 

Свързано със започване на строителството на тези обекти бе извършено 
значително по обем строителство в характера на доминиращите през този 
период принципи на комплексно застрояване, чрез централно планирано 
инвестиране. 

Община Свищов 

Осветлението на улиците, особено в селата и в крайните квартали 
изисква незабавни мерки и адекватни решения. Преобладаващата част от 
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осветителите са амортизирани и работят с нисък КПД, като не покриват 
изискуемите от стандарта нормени количествени и качествени показатели 
за осветеност. Голяма част (около 25%) от осветителите са изключени, 
счупени или с “изгорели” лампи. Отчитането на консумираната от уличното 
осветление ел. енергия се осъществява посредством едно – и 
двойнотарифни електромери. В селата осветлението е изцяло изключено 
поради невъзможността селата да плащат консумираната ел. енергия. Пет 
от селата са с подновени тела за улично осветление с енергоспестяващи 
лампи. След тяхното монтиране сумите за ел. енергия чувствително 
спаднаха, а това води до тяхната ежедневна употреба. Понастоящем 
Свищов е един от малкото градове със сравним мащаб в България, които са 
осветени през нощта. 

Водностопанска инфраструктура 

Община Никопол 

Водостопанска система  

 

Питейно битово водоснабдяване 

В много населени места на общината има недостиг на питейна вода. 
Основното природно богатство на общината е водата. Никополската община 
може да се превърне в основен доставчик на вода за съседните общини. 

Поради остарялата водопроводна мрежа голяма част /около 50%/ от водата се 
губи при пренасянето. Затова е наложително да се извърши обследване на 
водопроводните мрежи, монтаж на регулатори на налягане, подмяна на 
водопроводни участъци. 

Отвеждане и пречистване на отпадните води 

През 1990 г. е одобрен предварителен проект за градска 
пречиствателна станция за отпадни води – ППП.  

В МОСВ през 1995 бе представена технико-икономическа обосновка 
относно: “Алтернативни решения за изграждане на външен канализационен 
колектор” и “ Пречиствателна станция за отпадни води на град Никопол”. 

Подаваната питейна вода в гр. Никопол се отвежда само в септични и 
попивни ями. Изградена канализация на този етап е само 700 м. - ??1 000. 
По този показател общината е с един от най-ниските проценти канализация 
за страната. 

В миналото бе създадена напоително - отводнителна система в 
Драгашката низина /”Шувена”/, която обхваща 2 732 дка в землището на с. 
Драгаш Войвода. В момента напоителните мероприятия почти са спрени 
поради високата цена на водата и влошените й качества. При евентуално 
подобряване дунавските води могат да напояват не само Драгашката 
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низина /”Шувена”/ и съседните земи, но и по-големи ареали от 
вътрешността на Дунавската хълмиста равнина. 

Община Белене  

Питейно битово водоснабдяване 

Състоянието на общинската инфраструктура към момента, най-общо има следния 
вид: 

- 100% от територията на населените места в общината е водоснабдена. 
Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и в 50% се нуждае от 
подмяна. 

Отвеждане и пречистване на отпадните води  

По данни на паспортизацията на канализационната мрежа в Община 
Белене 70% от населението в града е включено в канализация. Тя е 
смесена – за битови и промишлени отпадни води. Канализацията се зауства 
без пречиствателна станция в река Дунав. Необходимо е да се доизгради 
канализационната мрежа с цел бъдещото изграждане на Градска 
пречиствателна станция за отпадни води. И петте села в общината са без 
канализация. 

Община Свищов 

Питейно битово водоснабдяване 

За водоснабдяването в община Свищов се ползват около 70 водоизточника, над 40 
помпени станции и над 40 напорни водоема. Общата дължина на водопроводните 
мрежи е около 450 км. Над 80% от водопроводните мрежи са изградени от 
азбесто-циментови (етернитови) тръби и са в експлоатация повече от 30 години, 
което обуславя значителни водни загуби. Недостатъчно добро е нивото на 
управление на водните ресурси и водоснабдителните системи. Уредите за 
измерване не са достатъчно прецизни, поради несъразмерности и неподходящо 
оборудване, разходите за електроенергия са относително високи, относителния 
дял на полезно използваната вода е нисък, а в някои райони – крайно 
незадоволителен (под 30%). 

Качеството на питейната вода отговаря на БДС 2823-75, но се 
наблюдават моментни отклонения по някои показатели, например цвят и 
мътност върху които съществуващата система не може да влияе. Частично е 
въведена система за диспечерски контрол и управление, която се нуждае 
от разширение и усъвършенстване. Отвеждане и пречистване на отпадните
води

    
 

Канализационна система има изградена само в гр.Свищов.В селата има изградени 
септични ями. На територията на общината няма изградени пречиствателни 
съоръжения. Отпадните води от предприятията се изхвърлят предимно в р. Дунав 
или в септични ями. Повечето от септичните ями не са изградени по предписаната 
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технология, а са изкопани в почвата (без облицовка на стените, без утайници и 
филтриращи слоеве от камък и пясък) като отгоре са затворени със 
стоманобетонна плоча (често и тя липсва). Ясно, че при това положение една яма 
не може да се ползва повече от 4-5г. Ето защо в повечето дворове има изградени 
по няколко. Видно е, че всичката употребена вода се връща в почвата или в 
р.Дунав.  

Съобщителна инфраструктура 

На територията на трите общини е добра развита. В градовете има 
Районни пощенски станции. На територията на общините са монтирани   
релейни апаратури на GSM оператори, кабелна телевизия с покритие на 
територията. В същото време ще навлиза и трети GSM оператор в лицето на 
БТК и доставка на интернет услуги от нейна страна.  

16.3.3.Транспортна инфраструктура 

Община Никопол 

С изграждането на фериботния комплекс Никопол - Турну Мъгуреле и 
връзката му с вътрешността на страната ще превърне гр. Никопол и 
общината като важен транспортен кръстопът за преминаващите за 
международните линии. Натовареността на пътния трафик налага 
започването на рехабилитация и реконструкция на общинската пътна 
мрежа. 

Пътна мрежа  

 

Общата дължина на пътната мрежа на територията на община Никопол  
е 118. 4 км, от които: ІІ клас/51,5км/;ІІІ клас/23,0км/;ІV клас/43,9км/. 

През територията на Община Никопол преминават следните пътища от 
републиканската пътна мрежа:  

Второкласна пътна мрежа  

- пътен участък: Плевен – Никопол – II-34 /Участъкът от разклона Дебово – 
Никопол - предстояща реконструкция във връзка с изграждане на фериботния 
комплекс Никопол- Турну Мъгуреле /; 

- пътен участък: Никопол – Свищов - II-52; 

Третокласна пътна мрежа

- пътен участък: Никопол – Левски – III-342; 

- пътен участък: Дебово – Любеново – III-3126; 

Общински пътища  

Четвъртокласна пътна мрежа 

- пътен участък: Муселиево – Евлогиево – IV-34028; 

- пътен участък: Муселиево – Въбел – IV-34034; 
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- пътен участък: Никопол – Драгаш войвода – IV-52036; 

В крайно лошо състояние са местните пътища и улици на територията на 
общината. За някой от тях са кандидаствани по програма САПАРД  и са в 
проектна готовност, но все още не са одобрени. 

Републиканската пътна мрежа II, III и IV клас е с дължина 23,7 км. 

В общината няма изграден жп транспорт. 

Община Белене 

Основен елемент на транспортната инфраструктура са пътищата. През 
територията на община Белене не преминават международни пътища, 
както и автомагистрали и първокласни пътища от републиканската пътна 
мрежа.  

Основната част от пътищата са четвъртокласни. Чрез такива пътища се 
осъществява транспортната връзка с повечето села в общината. 
Характерни са ниските им транспортно-експлоатационни качества и 
пропускателна способност, което се отразява отрицателно върху 
движението и транспортната достъпност до селищата. Съществен проблем 
е и поддържането на пътищата, тъй като с приемането на Закона за 
пътищата, четвъртокласната пътна мрежа стана общинска собственост, а 
от там и грижите за поддръжката и експлоатацията й. 

Необходимо е за цялата дължина на четвъртокласната мрежа, както и 
на местните пътища да се извърши основен ремонт, а също и на 
съоръженията по съответните отсечки. 

Списък на ОПМ – IV клас в община Белене    

   

 
 

1.IV-52025-/II-52/-Татари-Петокладенци-9,8км 

2.IV-52026 -Деков-спирка Деков-1,3км 

3.IV-32030- Бяла Вода-Драгаш войвода-6,75км 

4.IV-52031-/II-52/-Кулина Вода-5,8км 

5.IV-34205- Санадиново-Петокладенци-Стежерово-6,3км 

Списък на местните пътища в община Белене 

1. Път №1 Път гр. Белене-ХТК /включващ обходен път/ -11,26км

2.Път №2 Пътна връзка РСБ-път с. Деков-0,290км

3.Път №3 Белене-АЕЦ /външен път ІІІ етап/ - 5,195км 

4.Път №4 гр.Белене-АЕЦ /външен път І етап/ - 5,800км 

До гр. Белене има изградена железопътна мрежа, която обслужва 
само товарни превози. Пътническия превоз по отсечката Ореш – Белене е 
спрян поради нерентабилност. 

Местоположението на гр.Белене по второстепенния ръкав на р.Дунав и 
наличието на Беленския комплекс острови не позволява изграждането на 
пристанищен терминал за речен превоз. За тази цел биха могли да се 
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ползват близкото пристанище Свищов, където е най-близкият гранично-
пропускателен пункт с Република Румъния. Предстоящото изграждане на 
фериботния комплекс Никопол – Турну Мъгуреле и строителството на АЕЦ – 
Белене биха стимулирали подобряването на местната транспортна 
инфраструктура.  

Община Свищов 

Подобряването на пътните връзки на гр. Свищов и общината в трите 
основни направления – В. Търново, Плевен, Русе е приоритет с висока 
степен. Вече е обозрима перспективата за добра пътна свързаност на 
общината с Плевен и София. Това обаче не важи за останалите пътни 
направления. В критично състояние са отсечки по направленията за В. 
Търново и Русе. 

Общата дължина на пътната мрежа в територията на община Свищов е 
209,70 км, от които І клас/318км/;ІІ клас/34,7км/; ІІІ клас/99,4км/;ІV 
клас/43,8км/. 

Пътна мрежа -най-важни участъци 

1.І-3 -Плевен-Бяла-17,3км 

2.ІІ - 52 - Новград-Вардим-Свищов-Ореш-30,6км 

3.ІІ-54-Караманово-Вардим -4,1км 

4.ІІІ-352-Морава-Драгомирово-Царевец - 27,8км 

5.ІІІ-525-Свищов -Царевец-Горна Студена - 32,0км 

6.ІІІ-409-П-Тръмбеш-Павел-Царевец-12,8км 

7.ІІІ-504-Обединение-Алеково-4,1км 

Железопътният транспорт следва общата тенденция на стагнация, 
финансови и структурни проблеми, характерни за системата на БДЖ в 
цялата страна. Понастоящем пътуват само няколко пътнически влака в 
различни часове на денонощието, с подходящи връзки на гара Левски. Тук 
трябва да се спомене, че пътническият транспорт загуби почти изцяло 
позициите си на транспортния пазар и бе заместен от автобусните превози, 
предлагащи по-бързо и по-комфортно пътуване. Поради функциониращата 
икономика в свищовска община товарните превози запазват своето 
значение за транспорта на региона. Другият клон на железопътната линия, 
започващ от гара Ореш и достигащ до гр.Белене е нефункциониращ по 
отношение на пътническите превози, със спорадични товарни композиции. 
Очевидно решаването на проблемите на железопътния транспорт не е в 
компетенциите на отделна община и позитивни резултати могат да се 
очакват след преструктуриране на ж.п. транспорта на национално ниво.  

Основните автомобилни подходи към природния парк се явяват като 
отклонение на пътІІ-52 клас от републиканската хътна мрежа: 
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- пътен участък: Плевен – Никопол – II-34 Участъкът от разклона Дебово 
– Никопол / предстояща реконструкция във връзка с изграждане на 
фериботния комплекс Никопол- Турну Мъгуреле - 21 км/; 

- пътен участък: Никопол – Свищов - II-52  

- пътен участък: Никопол – Драгаш войвода – IV-52036  

- Деков-Белене-IV-52026 

- Бяла Вода-Драгаш войвода IV-32030 

- -гр. Белене-ХТК /включващ обходен път/ 

 - Пътна връзка РСБ-път с.Деков

- Белене-АЕЦ /външен път / 

- Белене-АЕЦ /външен път І етап/ 

1.16.3.4. Застроени площи и сгради 

Обект; 
Местополо
-жение; 
 

Собственост
; 
ползвател; 
начин на  
ползване; 

Етажност; 
Застр. 
площ; 
Брой  
легла; 

Конструкция 
състояние; 
забележка; 
  

Обезпеченост 
ВиК;Ел; 
телефон;вид 
отопление; 

Вила на 
полицията 
/Никопол/ 

РДВР 
гр.Никопол 

 масивна Електро 
ВиК 

Сгради на 
рибното 
стопанство 

    

Сграда на 
полицията  
/о.Магарец/ 

РДВР 
/охранява се/ 

 масивна Електро 
ВиК 

Сграда на 
общината 
/о.Магарец/ 

Община 
/охранява се/ 

 масивна Електро 
ВиК 

Вила на 
затвора 
/о.Белене/ 

/разрушена/    

Помещения 
на 
затвора/о.Б
елене/ 

/разрушени/    

Гребна 
база/Белене
/ 

Ф-ма Белко 
/на работи/ 

 масивна Електро 
ВиК 
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1.17.4.Земеделие 

Община Никопол  

Стуктурно определящи подотрасли на селското стопанство за района са: 

растениевъдство – производство на зърно, в т.ч.: пшеница, ечемик и 

царевица, слънчоглед, бобови и фуражни култури; трайни насаждения – 

винени и десертни лозя като в  последните години се забелязва тенденция 

в увеличаване на площите,т.е.създават се нови лозови насъждения от 

винени сортове – Каберне Совиньон; овощни видове, в т.ч.: кайсии, 

праскови, сливи и ябълки в овощните градини на селата Новачене, 

Санадиново, Бацова махала и Дебово; зеленчуци – домати, пипер, сини 

домати, зеле, бамя, и други. 

Липсата на пазари и недостатъчна добра предлагана цена за 

земеделските култури е причината земеделските кооперации да свият 

производството си, а същот така и да изчезнат традиционните за общината 

култури като – коноп стъбла, захарно цвекло, тютюн, грах консерва, зрял 

боб, различни видове зеленчуци – пипер, домати, лук, зеле и други. 

Община Белене  

Тенденциите през последната година в растениевъдството сочат 

благоприятно развитие. Увеличават се общите засети площи с 

традиционните култури: зърнено-житните видове, слънчоглед, пшеница.  

По-слабо са застъпени останалите култури в сравнение със зърнените. 

Сравнително добро е положението при винените лозя. Голяма част от 

масивите се запазиха и има тенденции към увеличаване на площите.  

Основно се отглежда едролист тютюн, сорт “Вирджиния”.  

Община Белене е бедна на овощни градини. Голяма част от градините, 

възстановени на собствениците на земята са запустели и на практика 

унищожени. Овощната градина в гр.Белене е ликвидирана и липсва крупно 

трайно насаждение от този вид. Зеленчуци също почти не се отглеждат, 

преди всичко поради липсата на пазари и ниските изкупни цени. 

През последните 2 – 3 години се наблюдава интерес към отглеждане на 

рози за посадъчен материал. 

Община Свищов 

Основните тенденции в развитието на растениевъдството в общината 

показват: намаление на площите, производството и добивите на всички 

структуроопределящи култури; преструктуриране на производството към 

култури с ниска трудоемкост и интензивност. Промените на 

производствената специализация към култури като пшеница, царевица, 

слънчоглед и силното свиване на зеленчуците е в резултат на тяхното по-
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лесно отглеждане и реализация; намаление на площите на трайните 

насаждения за период от десет години с около 25% и амортизиран срок на 

годност на редица лозови масиви. Поради липса на пазари за 

селскостопанска продукция, както и предприятия за преработка, 

земеделските производители и кооперации са ориентирани към свиване на 

производството и персонала. 

1.22.1.3.Оценка на техническата инфраструктура 

Основната задача по отношение на енергийната инфраструктура е 

обезпечаването на населението с постоянно електрическо напрежение и 

задоволяване на енергийните нужди на всички потребители в общините; 

реконструкция и модернизация на ел. мрежа; ремонт на трафопостове/, 

чийто покриви са с течове и с липсваща външна и вътрешна мазилка/. 

Като цяло трите общини разполагат с добри в количествено и 

качествено отношение водоизточници. Водоснабдени са 100 % от населени 

места. Съществуващата водоснабдителна мрежа в градовете и селата е 

остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. Амортизираната 

водопреносна мрежа е причина за значителни загуби на питейна вода и за 

влошаването на нейните качества. Частично е изградена канализационна 

мрежи само в градовете. В селата се използват преди всичко септични ями 

и попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води. 

Проблем е и факта, че липсват пречиствателни съоръжения за отпадъчните 

води, което е причина за безконтролното изпускане на замърсени води в 

реката и причинява замърсявания на околната среда. По отношение на 

хидромелиорацията част от съществуващите напоителни системи са 

разрушени и ограбени, което пречи за тяхното рационално използване. На 

много места се използва питейна вода за напояване.  Като приоритет би 

трябвало да се започне подмяна на водопреносната мрежа, което би 

намалило загубите на вода; да се започне изграждане на канализационна 

система; да се започне канализиране и отвеждане на повърхностните води. 

Важно значение за общините има развитието на транспортната 

инфраструктура. Действията в тази област трябва да са насочени към 

интеграция на транспортните им системи с тези на страната и на 

европейския съюз с цел постигане на европейските стандарти за по-

доброто придвижване на хора и товари, с оглед стимулиране на социално-

икономическото развитие и опазване на околната среда. За да се 

реализират тези намерения е необходимо да се работи за изграждане на 

инфраструктурната среда за създаване и развитие на бизнеса, чрез ремонт, 

реконструкция и изграждане на пътнотранспортната инфраструктура, 
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свързваща бизнес обекти с главните пътища и с по-големите бизнес 

центрове и пазари. 

До гр. Белене има изградена железопътна мрежа, която обслужва 

само товарни превози. Пътническия превоз по отсечката Ореш – Белене е 

спрян поради нерентабилност. 

Железопътният транспорт в община Свищов следва общата тенденция 

на стагнация, финансови и структурни проблеми, характерни за системата 

на БДЖ в цялата страна. Понастоящем пътуват само няколко пътнически 

влака в различни часове на денонощието, с подходящи връзки на гара 

Левски. Поради функциониращата икономика в свищовска община 

товарните превози запазват своето значение за транспорта на региона. 

Очевидно решаването на проблемите на железопътния транспорт не е в 

компетенциите на отделна община и позитивни резултати могат да се 

очакват след преструктуриране на ж.п. транспорта на национално ниво.  

Местоположението на гр Белене по второстепенния ръкав на р.Дунав и 
наличието на Беленския комплекс острови не позволява изграждането на

пристанищен терминал за речен превоз. За тази цел биха могли да се ползват
близкото пристанище Свищов, където е най близкият гранично пропускателен
пункт с Република Румъния. Предстоящото изграждане на фериботния комплекс
Никопол – Турну Мъгуреле и строителството на АЕЦ – Белене биха стимулирали

подобряването на местната транспортна инфраструктура. 

  .       
       

          
  -  -  
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                       Управление на Дунавски влажни зони 
 

Симана Марковска 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.
 



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие със 

структурата, определена в Наредба  за разработване на планове за
управление на защитени територии,   от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 

13/15.02.2000 г. 
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ЧАСТ 1 

(1.16.7) Туризъм, рекреация, спорт, услуги 

Към момента трудно може да се каже, че на територията, обхваната от 
ПП “Персина” има развит туризъм. Няма обособени почивни/рекреационни 
зони и съществуващите малко на брой бази (като напр. на ОбА – Белене и 
на РПУ – Белене на о-в Магарец или вилата на о-в Персин) са в лошо 
състояние и не се ползват. Не се практикуват вече разходките с кораби по 
Дунав. С много малки изключения няма обособени туристически маршрути, 
както и туристическа инфраструктура от вида укрития или кули за 
наблюдение на птици, места за краткотраен отдих с беседки, пейки и 
огнища и пр. “Изключенията” са пункт за наблюдение на птици на о-в 
Голяма Бързина, място за отдих и риболов край лимана (ХТК); веломаршрут 
Белене – ЗМ “Кайкуша” (10,6 км.). Посещения на територията на ПП с цел 
туризъм се осъществяват по линия на Българското дружество за защита на 
птиците (клон Свищов), които имат разработени оферти за едно- и 
двудневен маршрут Свищов – Белене – Беленски острови с наблюдение и 
фото-сафари на птици и разходки с катер/лодка. 

Разработени образователни програми и маршрути, свързани с 
опознаването и оцеляването сред природата, имат и Сдружение “Земя 
завинаги” от Свищов, които разполагат със собствен инвентар (палатки). 
Програмите засега се предлагат на ученици и студенти. 

Настанителна база, подходяща за ползване от туристи в настоящия 
момент, практически няма на територията на Парка (като се има предвид, 
че площите на самите населени места не са в границите на защитената 
територия).  

Информационното обезпечаване (маркировки, указателни табели и 
информационни/интерпретативни табла, инфо-точки и центрове) е крайно 
недостатъчно; единствено по отношение на печатната информация се 
работи активно от страна на Дирекцията на ПП. Гражданският сектор в 
селищата на територията на Парка е слабо развит. Като партньори ДПП 
може да разчита основно на общинските администрации на Белене и 
Никопол и на Читалищата в двата общински центъра.  

Плановете за развитие на туризма са обвързани с Общинските планове 
за развитие и досегашната дейност на ДПП “Персина”. Община Белене има 
разработена Програма за развитие на туризъм за 2005 г., чиято основна 
цел е да се даде старт на туризма на нейната територия. Подцелите са 
свързани с инвентаризацията на туристическите и развитието на човешките 
ресурси (информиране, обучение, стимулиране на гражданския сектор), 
както и с подобряването на определени елементи на инфраструктурата. 
Община Никопол не поставя туризма сред своите бъдещи приоритети, а 
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плановете на община Свищов практически не са свързани с територията на 
ПП. 

За местното население няма много възможности за рекреация, може би 
с изключение на изграденото място за краткотраен отдих от ДПП или 
рибарското селище в м. Хисарлъка. Големи надежди се възлагат на 
реализацията на проекта за Крайдунавски парк в Белене, където обаче 
тепърва предстои решаването на проблемите с частната собственост и 
намирането на финансови средства. На територията на Парка няма 
изградена спортна инфраструктура. 

Възможностите на персонала на ДПП “Персина” да предлага услуги, 
свързани с туризма, са силно ограничени поради малкия му състав и 
голямото количество други задължения, с които са натоварени 
служителите. Дейността понастоящем е свързана основно с издаването на 
информационни и промоционни материали, информационни и 
образователни дейности. 

(1.17.7) Туризъм, рекреация, спорт и услуги в прилежащите 
територии 

В прилежащите на ПП “Персина” територии туризмът също не е 
достатъчно развит, с изключение на Свищов, който през последните години 
бележи известен ръст в посещаемостта – главно групи, тръгнали на 
екскурзионни пътувания из страната с културно-познавателни цели и 
програмите за наблюдения на птици, предлагани от Свищовския клон на 
БДЗП. В тази връзка туристически обекти в разглежданите територии 
практически няма, с изключение на обекти на културно-историческото 
наследство, описани по-долу. Към потенциалните могат да се причислят 
природните забележителности на територията на община Никопол: 
пещерата “Нанин камът”, с. Муселиево, защитена местност “Елията”, с. 
Бацова махала”, природната забележителност “Скалната църква” и ЗМ 
“Плавала”, Никопол, и единични бройки вековни дървета. В района на 
Свищов към този списък могат да се добавят природна забележителност 
“Божурлука”, защитена местност “Старият дъб”, ЗМ “Кайкуша” и ЗМ 
“Мешова гора”. 

Основните туристически услуги (настаняване и хранене) в прилежащите 
на ПП територии са концентрирани в град Свищов и отчасти гр. Белене. 
Свищов разполага с 6 хотела и 3 самостоятелни стаи за гости, 
туристическата спалня “Алеко Константинов”, 15 категоризирани 
ресторанта и много заведения за бързо хранене, кафенета и пр. Хотелът на 
АЕЦ “Енергия” в гр. Белене е практически единственото място с по-голям 
капацитет (единственият частен хотел е с малко места), въпреки че има 
заявени намерения за още места за настаняване. При проучване сред 
жителите на община Белене относно възможностите за предоставяне на 
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настанителна база са откликнали 133 собственици, но повечето предлагат 
свободни апартаменти в жилищни блокове, а основните намерения са за 
предоставяне на квартири за бъдещите служители в АЕЦ – Белене. 
Заведенията за хранене в района на Белене също не са достатъчни като 
количество и качество, и са концентрирани основно в града. Никопол 
разполага с един хотел (40 места), хижа-мотел (15 места) и хижа на 
Държавно лесничейство (10-15 места). 

Тенденциите за развитие на туризма са свързани с Общинските планове 
за развитие на общините Белене, Свищов и Никопол. Първите две имат и 
програми за развитие на туризъм, като вече беше споменато, че усилията в 
Белене ще са насочени към стартиране на този бизнес, основно чрез работа 
с хората и подобрения в инфраструктурата. В Свищов стратегията е 
ориентирана основно към културния туризъм, с разработване на машрути, 
свързващи отделните културно-исторически обекти. Туризмът не е сред 
приоритетите на Никопол. 

Спортната инфраструктура и местата за отдих/рекреация не са добре 
развити. Спортната инфраструктура в община Белене обхваща: спортен 
комплекс “Гигант” в гр. Белене, включващ футболен стадион “Гигант”, 
хандбално игрище и плувен басейн; спортни игрища в училищата; спортна 
зала в сградата на РПУ – Белене; тенис кортове частна собственост на 
брега на р.Дунав (бивша гребна база). В Плана за развитие на общината са 
включени дейности по обновяване на някои от тези съоръжения. С 
потенциал е проектът за Крайдунавския парк в Белене. В община Никопол 
практически няма спортни съоръжения за обществено ползване. Свищов 
разполага с няколко градски парка (зелени площи) за населението и два 
извънградски – Лесопарк “Паметниците” и Парк “Калето”, където са 
останките от старинната крепост Калето.  

Към момента целият район на ПП “Персина” не е обект на интерес от 
страна на туристически фирми, с изключение на тур оператора на 
Българско дружество за защита на птиците. По отношение развитието на 
туризъм в прилежащите на Парка територии, потенциални партньори на 
ДПП от община Свищов са (освен клонът на БДЗП): Сдружение “Земя 
завинаги”, Съвет по туризъм, Туристическо дружество “Алеко”, Бизнес-
център – Свищов, Градският исторически музей, Читалище “Еленка и Кирил 
Д. Аврамови” – Свищов и Община Свищов. 

ОЦЕНКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА  
Развитието на туризъм в и около ПП “Персина” се ограничава от няколко 

фактора: липсата на традиции и опит; липсата (като следствие) на 
подготвени човешки ресурси – вероятно съчетана с липса на мотивация; 
недостигът на места за настаняване и хранене като цяло; липсата на 
туристическа инфраструктура и допълнителни туристически услуги. 
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Проблемът с комарите ограничава силно възможностите за ваканционен 
туризъм (почивки). Усилията, поне в краткосрочен план, би трябвало да се 
насочат към разработването на специфични туристически услуги, базиращи 
се изцяло на атракции и кратък престой, може би и като включване в 
други, по-широкообхватни туристически продукти (като например обиколки 
на България). За целта е необходима преди всичко работа по развитие на 
човешките ресурси. Като основни насоки на развитието на туризма се 
очертават екологичният (наблюдение на птици и специфична растителност, 
характерна за влажните зони), образователният (съчетание между горното 
и например курсове за оцеляване сред природата, интерпретация), реката 
и риболовът (разходки с лодки, може също да се съчетае с наблюдение на 
птици, демонстрации на традиционни рибарски практики, рибната кухня и 
пр.) и културният (вж по-долу). 

(1.18) Културно-историческо наследство 

Община Белене 

Археологически, архитектурни и религиозни обекти 

 Регистрирани над 20 тракийски могили; над 36 паметници от римски, 
ранносредновековни и средновековни селища 

 Античен кастел “Димум” на брега на Дунава 

 Антични канали “Гърла” – западно и източно от Белене  

 Останки от средновековното селище “Секуриска” край с. Бяла вода  

 “Правия камък” край село Петокладенци  

 Некропол от седем могили край с. Деков и древно-римска баня в двора 
на училище “В. Левски” в Белене 

 Военни паметници – два в Белене (в Парка на признателността и в 
църквата “Рождество на Блажена Дева Мария”) и един в с.Татари (на 
градския площад) 

 Музейни сбирки към Читалище “Христо Ботев-97” в Белене и читалището 
в с. Деков 

 Две католически църкви – “Рождество на Блажена Дева Мария” (1860 г.) 
и “Свети Антоан Падуански” (1893 г.) и една православна – “Свети Георги” 
(1874 год.) в Белене 

Белене е родно място на Блажения Епископ Евгений Босилков. В църквата 
“Рождество на Блаженна Дева Мария” се намира Светилището с късче от 
мощите на Монсеньор Босилков. То е място за поклонение на вярващите 
католици. На централния площад на гр.Белене е поставена и паметна плоча 
в чест на Блажения Епископ. 

Фолклор 
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 Белене, към Читалище “Христо Ботев-97”: смесена група за изворен 
фолклор (представят и обичаи), фолклорен ансамбъл за обработен фолклор 
“Димум” (с участия в международни концерти и фестивали), школи за 
народни танци – обхващат 80 деца на различни възрасти, детски театър и 
любителски театър за възрастни, група за стари градски песни, кръжок 
“Млад краевед и природозащитник” 

 С. Бяла Вода – кукерска група 

 С. Петокладенци – коледарска група 

 С. Татари – седянки със стари песни 

 Никулден (празнува се с песни и танци, специфични рибни ястия, 

кадене на шаран) 

 Обичай годеж (просене на сватба) между власи и католици 

 Обичай Драгайка (празник по жътва) 

 Обичай Калушари (влашки; мъжки танц и обреди за лекуване на болно 

дете) 

 Тодоровден – конски надбягвания  

 Гергьовден – пеене на пръстени 

 Димитровден – лъчитба на овцете 

 Коледа – ходи бразая (весел обичай за здраве и плодородие) 

При католиците:  

 Свети Антон – благослов на животни  

 Свети Йосиф – Йозов ден, почит на Свети Йосиф, литургии и песнопения 

 Пепеляна сряда – сродно с Връбница (Цветница)  

 Жу Верде, сродно с Еньовден и др. 

Съвременен културен календар 

 Преглед на едноактните пиеси – м.май 

 Празници на гр. Белене – м.септември (вкл. състезания по хандбал, 

футбол и борба)  

 Традиционен турнир по футбол на малки врати “Георги Цветков” – 

м.януари и февруари  

 детски футболен турнир под Егидата на Кмета на Общината   

 Посрещане на Международната регата по Дунав-TID през м. август 

Традиционни практики и кухня 
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 Форми на поминък: плетене на мебели от камъш, кошничарство, 

бъчварство, ковачество, даракчийство, плетене на рибарски мрежи, 

пчеларство, лов, риболов и др. 

 Кухня: триеница (домашна юфка с месо); прясол (влашко ястие от 

печени чушки, домати и патладжан с чесън и печена риба); мазница и 

бърканица (вид тутманик); локуми (вид тиганици); качамак с кисело мляко 

и орехи; смесена туршия (с постепенно добавяне на всякакви зеленчуци и 

дори плодове като диви круши – киселици и зелени динчета) 

Община Никопол  

Археологически, архитектурни и религиозни обекти 

 Археологическа музейна сбирка в сградата на Читалище “Напредък”, 

Никопол 

 Музей на Васил Левски (в лошо състояние, понастоящем затворен) 

 Две палеолитни находища в много лошо състояние, едното е с 

европейско значение (край с. Муселиево) 

 Скална църква от 3-4 в., на 1 км от Никопол 

 Църква “Свети Петър и Павел” от 12-14 в. в Никопол 

 Църква “Успение Богородично” от 1840 г., действаща, в Никопол 

 Чешма “Елия”, в която е вграден част от саркофаг, има легенда 

 Шишманово кале с остатъци от турска крепост 

 Смолянова къща – музей на Левски и етнографска сбирка  

 Паметници: на Левски, на победата и др. 

Фолклор 

 с. Асеново (банатски фолклор) – към селското читалище 

 с. Драгаш: фолклорна група за български и влашки фолклор 

 с. Черковица: автентични влашки традиционни обичаи като Калушари 

 с. Въбел: фолклорна група, представяне на зимни традиции Мошули 

(подобни на коледуването) 

 с. Новачене: танцов фолклорен състав, две групи за стари градски 

песни и народен сватбарски оркестър 

 с. Муселиево: детска група, представяща български фолклорни обичаи, 

с носии и предмети от бита 

Съвременен културен календар 
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 Общински крайдунавски празници на културата (м. май, традиция от 25 
години): концерти, пленери, етнографска изложба “Етносите в Никополска 
община”, театрални постановки, пътуващи фотоизложби и др. 

 Прегледи на художествената самодейност между читалищата от 
общината 

Община Свищов  

Археологически, архитектурни и религиозни обекти 

 Римски легионен лагер Нове (ок. 45 г. сл. Хр., площ 10 ха), на 4 км от 
Свищов на брега на Дунава. В рамките на Нове: Принципията (щабът на 
легиона), Военната болница и Епископският комплекс. 

 Крепост Калето, Свищов (13-14 в.) 

 Катедрален храм “Св. Троица”, построен от известния майстор Кольо 
Фичето през 1867 г. 

 Църква “Св. Св. Петър и Павел”, 1644 г. 

 Църква “Св. Св. Кирил и Методий” 

 Църква “Свето Преображение” 

 Църква “Св. Пророк Илия” 

 Манастир “Успение Богородично” 

 Къща - музей “Алеко Константинов” - родната къща на бележития 
български писател хуморист и фейлетонист Алеко Константинов 

 Етнографска експозиция - помещава се в построената през 1800 г. 
Сладкарова къща 

 Археологическа експозиция 

 Експозиция " Градски бит и култура ХIХ- нач.ХХ в.”, разположена в 
къща, строена през 1895 г. 

 Експозиция "Преминаване на руските войски през 1877 г.", 4 км. изто 
чно от Свищов 

 Експозиция "Главна квартира на руската армия", разположена в къща от 
средата на ХIХ в. в с. Горна Студена 

 Часовниковата кула в Свищов 

 Сградата на Държавна търговска гимназия “Д. Хадживасилев” 

 Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” 

 Художествена галерия “Николай Павлович” 

Съвременен културен календар

 Дни на Алеко (датите на раждането и гибелта му): международен 

конкурс за къс разказ, четения, награди 
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 Международно биенале за детска рисунка (всеки две години) 

 Фолклорен събор на католиците от Северен централен район в с. Ореш 

(всяка пролет) 

 Честване на Тодоровден в с. Драгомирово, Вардим и др. – надбягвания с 

коне и магарета 

 Пролетни празници (10-дневка): биеналета, ученически театрални 

постановки и др. 

 Честване освобождението на Свищов и първата българска 

администрация (Свищов е първият освободен български град; тук е първото 

българско читалище; общо 150 “първи” събития в национален мащаб) 

 Преплуване на река Дунав (последната събота-неделя на юли, традиция 

от 40-50 години) 

 Международен футболен турнир за деца и юноши (от две години, през 

юли) 

 Свищовски лозници – културни празници (последните петък, събота и 

неделя на м. септември): стари градски песни, творчески срещи, концерти, 

празник на виното с дегустации, фолклорни програми 

Традиционни практики

 Винопроизводство (традиция – Каберне): за домашно ползване; Винпром 

“Свищов” предлага и възможности за дегустации 

 

  ОЦЕНКА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

(От гледна точка на туризма) 

Районът може да се похвали с богата и интересна история от различни 
периоди, за която свидетелстват достатъчен брой забележителности. Тъй 
като в общия случай обаче обектите не са социализирани с цел 
туристически посещения, освен търсенето на решения в тази посока 
(реставрация, консервация, достъп, информационно обезпечаване), би 
следвало да се наблегне на интерпретацията на историческото и културно 
наследство. Дори в случая с Нове, където се реализира проект по Програма 
ФАР-Развитие на културния туризъм и се изгражда информационен център, 
ако не се включи елементът интерпретация, ефектът ще е много по-малък. 
Друг аспект, на който би могло да се наблегне, е извличане на максимума 
от фолклорното наследство. Районът е интересен с факта, че се съчетават 
различни видове фолклор и уникални обичаи, които не могат да се видят 
на друго място в България. Усилията би следвало да се насочат към 
създаването на богат и атрактивен културен календар, с който да се 
привличат посетители от страната (като начало). 
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ЧАСТ 2 

Главни цели 

Развитие на устойчив туризъм в и около ПП “Персина” 

(като начин за подобряване икономическото състояние на региона; 
демонстриране пред местните хора на ползите от защитената територия и – 
като следствие – създаване на положителни нагласи и отношения към нея; 
като форма на природозащитно образование за деца и възрастни и пр.) 

Второстепенни цели 

1. Развитие на човешките ресурси за туризъм 

2. Разработване на атрактивни туристически услуги на база 
интерпретация  

3. Оформяне на уникален туристически продукт на региона с тематични 
елементи екотуризъм, образователен туризъм, културен туризъм, 
“реката и риболовът” и др.; селски туризъм в дългосрочен аспект 

4. Разработване на съответната туристическа инфраструктура, с добро 
информационно обезпечаване 

5. Осъществяване на качествен и професионален маркетинг на региона 
с цел туризъм 

Ограничения 

 липсата на традиции и опит в туризма 

 липсата (като следствие) на подготвени човешки ресурси – вероятно 
съчетана с липса на мотивация  

 недостигът на места за настаняване и хранене като цяло 

 липсата на туристическа инфраструктура 

 липсата на допълнителни туристически услуги 

 недостатъчно информационно обезпечаване  

 недостатъчен маркетинг и реклама 

 проблемът с комарите през топлия сезон 

Заплахи 

 все още стихийното развитие на вътрешния туристически пазар 

 имиджът на България на външния туристически пазар (евтина 
дестинация за масов туризъм) 

 недостатъчния интерес у българските туристически фирми към 
алтернативния туризъм, от една страна, и към вътрешния туристически 
пазар, от друга 

 замърсяването на Дунава 

 завършването и пускането в експлоатация на АЕЦ - Белене 
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ЧАСТ 4 

 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

 
Проект 1: Подготовка на кадри за развитието на туризъм 
 
Цел и обект на прилагане: Обезпечаване на човешките ресурси за развитие на 
туризъм в и около ППП – хотелиери (вкл. собственици на къщи от общинските 
центрове и близките села), водачи, доставчици на допълнителни туристически 
услуги 
Очакван резултат: Гарантиране качеството на обслужването за посетители 
 
Метод:  

 Информационна кампания сред местните хора за популяризиране 
възможностите за генериране на допълнителни приходи чрез туризъм; 
публикуване и разпространение на информационни материали, вкл. за законовата 
база на туризма и потенциални източници на финансиране 

 Обучения за доставчици на туристически услуги: Въведение в устойчивия 
туризъм; Грижа за клиента; Основни и допълнителни туристически услуги; 
Ценообразуване и управление на семеен бизнес и пр. 

 Обучения на интерпретатори: водачи за туристически маршрути; музейни 
кадри; ръководители на образователни програми 

 Ежегодни учебни пътувания за групите, които се обучават: до Калофер 
(екопътека Бяла река); Странджа, Врачански Балкан, Маджарово (Природозащитен 
център), с. Добърско и други; включително опознавателна обиколка на самия 
район на ППП и съседните, за запознаване с ресурсите 

 Популяризиране на добри практики от България (включително за 
сертифициране по качество, за “зелен” бизнес и енергийна ефективност), както и 
на новопоявяващите се в самия район на ППП 
 
Срок на изпълнение: постоянен, като информационните дейности и базовите 
обучения се концентрират в първите две-три години; обменът на опит и 
усъвършенстването (специализирани обучения) продължават ежегодно 
 
Изпълнител: ДПП в партньорство с трите общини и НПО от района 
 
Ориентировъчни разходи: между 7 000 и 10 000 лв./година, като постепенно 
целевата група трябва да започне да съфинансира разходите 
 
Източник на финансиране: Международни програми, общините, самите 
предприемачи 
 
 
Проект 2: Туристическата интерпретация като средство за развитие на 
качествен туризъм 
 
Цел и обект на прилагане: Развитие на съвременни, качествени, аткрактивни и 
продаваеми допълнителни туристически услуги в и около ППП 
 
Очакван резултат: Подготвени интерпретативни пакети, готови за продажба 
(един интерпретативен пакет включва принципно: програма, маршрут, табели, 
печатни материали и евентуално експозиционен план) 
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Метод: 

 Създаване на местно ядро от обучени интерпретатори (водачи, обучители, 
музейни работници и др.) – свързано с Проект 1 

 Разработване на набор от интерпретативни маршрути – пешеходни, 
велосипедни, за езда, преминаване с лодки, комбинирани; по-кратки и по-дълги; 
на разнообразна тематика: птици, типична растителност за влажните зони, 
културно-исторически обекти и пр. 

 Разработване на образователни туристически програми (напр. лагери за 
оцеляване сред природата и други подобни) за деца и възрастни с различна 
продължителност, на подходящи места в територията според зонирането 

 Обезпечаване на маршрутите и програмите със съответните интерпретативни 
табла, табели и печатни материали 

 Организиране на интерпретативни експозиции, свързани с тематиката на 
разработваните маршрути и програми, в музеите в региона, посетителските и 
информационни центрове (може да гостуват и по училища) 
 
Срок на изпълнение: постоянен, поне по един интерпретативен пакет на година 
 
Изпълнител: ДПП в партньорство с трите общини и НПО от района 
 
Ориентировъчни разходи: приблизително 20 000 лв. за интерпретативен пакет 
(без специфичната инфраструктура за някои маршрути, като кули или укрития за 
наблюдение на птици) 
 
Източник на финансиране: Международни програми 
 
 
Проект 3: Интегрирани туристически продукти 
 
Цел и обект на прилагане: Оформяне на цялостното туристическо предлагане в 
и около защитената територия, с елементи на различни видове устойчив туризъм 
и комбинации между тях 
 
Очакван резултат: Пакетирани разнообразни и качествени туристически оферти 
 
Метод: 

 Пълна инвентаризация на туристическите ресурси и създаване на база данни 
и фото-библиотека 

 Организиране на специални празници/демонстрации/фестивали, съчетаващи 
различните видове фолклор от региона (население: турци, католици, православни, 
власи) 

 Максимално оползотворяване на съществуващите културни програми в 
общините с цел туризъм – популяризиране, разнообразяване.  

 Организиране на атракции на основата на местните специфични обичаи и 
традиционни занаяти/поминък 

 Производство и продажба на сувенири, свързани с традиционния поминък на 
района; комбиниране с логото на ПНП 

 Възстановка/драматизация на легендата за Персина (необходими средства за 
костюми и разработване на сценарий) 

 Създаване на музей (музейна сбирка или поне паметник) на о-в Белене, за 
“социалистическия” период 
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 Проучване на възможностите за интерпретация на интересните архитектурни 
традиции: три типа къщи – 1) типични полски къщи с кирпичени стени, дебели 1 м 
и вътрешни веранди; 2) тип “балкански” с издадени верадни и по-високи стени; 3) 
търговски със стени, по-високи от покрива и оформяне на “кулички” 

 История на католицизма в България като основа за специфичен “градски” 
продукт в Белене 

 Съдействие за изграждането на Крайдунавски парк в Белене 
 Проучване на възможността за създаване на къща-музей на Евгени Босилков 

и паметници на видни духовници от района 
 “Оживяване” на музеите и други обекти на културно-историческото 

наследство със средствата на интерпретацията и включване в туристическото 
предлагане (важни обекти в и около Свищов и Никопол) 

 Организиране на гребни походи по Дунава (лодки 4- и 6-местни от местни 
хора; гребане на кану и каяк)  

 Организиране на пикник на брега, възможно с фолклорна програма и пр. 
 Атракционен риболов; спортен риболов в рибарници 
 Възстановяване с цел атракция на т.нар. каици или тумбаси, с които са били 

пренасяни чети през Дунава – много широки дървени лодки, побиращи дори 
каруци 

 (В дългосрочен план) Разработване на атракции и програми на база 
селскостопанските практики и бит в региона, напр. “Пътят на меда от цветята до 
чая” или “Пътят на хляба” и пр.; проучване на възможностите за създаване на 
посетителско-атракционен център на меда 
 
Срок на изпълнение: според готовността за предлагане и осигуреното 
финансиране 
 
Изпълнител: ППП и всички партньори/заинтересовани страни 
 
Ориентировъчни разходи: според характера на съответните продукти 
 
Източник на финансиране: Международни програми, общини, български 
фондове (напр. към Министерство на културата) 
 
 
Проект 4: Туристическа инфраструктура 
 
Цел и обект на прилагане: Обезпечаване на необходимите условия за приятен 
и безопасен престой на посетителите в и около защитената територия 
 
Очакван резултат: Осигурен достъп до туристическите обекти/места и 
информационно обезпечаване 
 
Метод: 

 Инфраструктурно обезпечаване на разработените интерпретативни маршрути 
(Проект 2) – маркировки, указателни табели, обезопасителни мерки, където е 
необходимо 

 Избор на подходящи места във връзка с маршрутите и създаване на достъп 
(при необходимост укрития/кули) за наблюдение на птици, напр. на брега на о-в 
Бързина, от където да се наблюдава румънският бряг,  
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 Избор на подходящи места във връзка с образователните туристически 
програми (Проект 2) и осигуряване на достъп, места за палаткови лагери или 
други временни постройки, за палене на огън и хранене и т.н.  

 Изграждане на Посетителски (интерпретативен) център за защитената 
територия и система от малки информационни точки в основните туристически 
места, комбинирани с функциониращи други обекти като офиси на НПО или 
заведения за настаняване; обезпечаване с информационни материали и 
карти/табла; разработване на Програма за управление на Посетителския център, 
по възможност с бизнес план 

 Поставяне на табели с карти на всички туристически маршрути на ключови 
места по подходите към защитената територия. 
Срок на изпълнение: паралелно с Проект 2 и 3 
Изпълнител: ДПП в партньорство с трите общини и НПО от района 
Ориентировъчни разходи: според характера и нуждите за съответната 
инфраструктура 
Източник на финансиране: Международни програми, общини, български 
фондове (напр. към Министерство на околната среда и водите - ПУДООС) 
 
 
Проект 5: Маркетингова туристическа стратегия 
 
Цел и обект на прилагане: Гарантиране продажбата на туристическите 
продукти 
 
Очакван резултат: Целенасочен, качествен и професионален регионален 
маркетинг 
 
Метод: Дефиниране и оценка на потенциалните пазари; проучване на клиентите 
и техните нужди; формулиране на ценова и рекламна политика; избор на 
маркетингови мерки и канали: печатна реклама, електронни носители, Интернет, 
работа с медиите и туристическите фирми (вкл. опознавателни турове в региона), 
кампании и специални маркетингови прояви, туристически борси, директна 
реклама, сувенири и пр. 
 
Срок на изпълнение: създаване на стратегията – 2007 г. (или когато вече има 
някакви разработени продукти) 
 
Изпълнител: ППП и всички партньори/заинтересовани страни 
 
Ориентировъчни разходи: За разработване на стратегията – около 5 000 лв.; за 
изпълнение – според конкретните продукти 
Източник на финансиране: Международни програми, общини, български 
фондове, местните предприемачи  
 
 
Проект 6: Създаване на регионална туристическа организация и  
регионален туроператор 
 
Цел и обект на прилагане: Регионално управление на развитието на туризма в 
района на Дунавски влажни зони  
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Очакван резултат: Разработване на регионални туристически продукти; 
регионален маркетинг, продажби и проучвания; осъществяване на връзка между 
местното ниво на предлагане и националното ниво на формулиране на политики и 
стратегии в туризма 
 
Метод: Сдружаване на всички заинтересовани страни, свързани като начало с 
двете защитени територии ЗМКБ и ППП и регистриране на Регионална 
туристическа асоциация; обмен на опит с работещите подобни асоциации в 
страната; съставяне на работна програма на асоциацията и план за 
бюджет/издръжка; в средносрочен план – регистриране и на регионален 
туроператор към нея 
 
Срок на изпълнение: създаване на РТА – 2006-2007 г.; на туроператор – след 
2008 г.  
 
Изпълнител: ППП и всички партньори/заинтересовани страни 
 
Ориентировъчни разходи: За регистрация на РТА – около 5 000 лв.; за 
туроператор – още 5 000 лв.; бюджет на асоциацията – според работната 
програма 
 
Източник на финансиране: членовете на РТА; стопанска дейност; 
международни програми за конкретни проекти 
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                       Управление на Дунавски влажни зони 
 

н. с. д-р Иван Стоянов 

Отчети от проучвания и изследвания, извършени в процеса на разработване на 

План за управление на Природен Парк “Персина”,  2005 г.



Забележка: Номерацията на отделните точки в доклада е в съответствие 
със структурата, определена в Наредба  за разработване на
планове за управление на защитени територии,   от 8 февруари 
2000 г., обн., ДВ, бр. 13/15.02.2000 г. 
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Територията на Природен парк “Персина” (ППП) обхваща землищата на гр. 
Свищов (част от него), гр Белене, с. Драгаш войвода, гр. Никопол и остров

Белене. 

      
.   

   

 земи и неговият сеитбооборот се формира от 
значително -

ене на земеделските култури. На 
територията щето  пчел н

п

 общинска земя е във вид на ливади, пасища, блата и гори 
(карта №11). 

и много 
частни стопани (приложение списък на земеделските производители). 

Земеделска дейност в землището на град Свищов

Частта от землището на град Свищов, попадаща на територията на парка е 
предимно държавна собственост и много малко общинска (карта №13). Незначителна 
част заемат ливадите и пасищата а останалата земя се обработва по традиционния 
начин (карта №11, 7, 8). Землището е набраздено от напоителни и отводнителни 
канали. Земеделската земя се обработва от един наемател и той е “Сортови семена 
Инвест” АД гр. Свищов (бившо ДЗС). Отглежданите култури през стопанската 
2004/2005 г. са пшеница 7043 дка, ечемик 1542 дка, рапица 1740 дка, царевица 7000 
дка, слънчоглед 8700 дка, люцерна 890 дка, фуражен грах 200 дка, липсват трайни 
насаждения и зеленчукови градини. Полските култури имат следната структура: 

* житни със слята повърхност - 31,7% 

* окопни                               - 25,8% 

* бобови фуражни                  -  4,0% 

* технически                         - 38,5% 
На част от полетата близката подпочвена вода се е свързала с водата от 

обилните валежи през тази година и там сеитбата на пролетниците е 
извършена по-късно, но културите са в добро състояние. От цифрите за 
площите на отделните култури се вижда, че сеитбообръщението е нарушено за 
тази част на землището, но тук трябва да се спомене, че този производител 
обработва и други земеделски

 по големи площи. 

Културите се отглеждат по традиционния начин с използването на 
пестициди и минерални торове, редуването е от типа житна-окопна култура. 
Производителят разполага със съвременна земеделска техника за обработка 
на земята. Арендаторът има говедовъдна ферма от 200 млечни крави, а 
оборския тор от животните се използва за тор

 на земли има два и а. 

Земеделска дейност в землището на град Белене 

Землището на град Белене опада изцяло на територията на ППП. 
Собствеността на земеделските земи е предимно частна (карта №13). 
Държавната и

Земеделските земи се обработват от три кооперации, арендатори 
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Структура на културните видове  : 

 

   

 
– 11200 дка- 26,2% 

оди където обработката е много трудна и рискова през годините 
(кар

 2-3 крави. Отглеждат се още свине, птици, кози, овце, 
магарета

и постоянни пчелина и няколко 
под иж  г  и р

а). През стопанската 2004/2005 г. полските 
култур им

чемик, овес) – 7020 дка – 50,1% 

 

* технически(слънчоглед) – 5300 дка – 37,9% 

* необработена земя – 500 дка – 3,5% 

Трайни насаждения – в землището има лозя (карта №5), които са частни за 
производство на домашно вино и ракия, едно насаждение от топола (частно), 
което е пропаднало, малко розово насаждение и малко насаждение от шипка. 

Зеленчукови градини и бостани – те са малки, заделят се от кооперациите 
за лично ползване и всяка година са на различно място. 

Полски култури – през стопанската 2004/2005 г. Структура им е следната: 

* житни със слята повърхност (пшеница и ечемик) – 19670 дка – 46,0% 

* окопни (царевица) – 6000 дка – 14,0% 

* бобови (люцерна за фураж) – 4700 дка – 11,0% 

* технически(слънчоглед и зах. цвекло) 

* необработена земя – 1000 дка – 2,3% 
Агротехниката на полските култури се извършва по традиционния начин, 

но с по-малки количества минерални торове и пестициди, поради недостиг на 
финансови средства в повечето от производителите. Това разбира се води до 
намалени добиви от културите. Необработената земя е в местност с високи 
подпочвени в

та №4). 

Животновъдство – кравефермата в земеделската кооперация “Димум” е 
унищожена от две години, но в момента говедовъдството е в частния сектор и 
има ферми от 50 до

 и зайци. 

Пчеларство – в землището има тр
в ни. В края на рада има р ба ник. 

 Земеделска дейност в землището на с. Драгаш войвода 

 Земеделската земя в това землище е приблизително 50% държавна и 
общинска и 50% частна. Ливадите и пасищата заемат малък дял. Трайните 
насаждения (лозя) също са много малко. Зеленчуковите градини и бостаните 
също са малко (общо около 100 дк

и ат следната структура: 

* житни със слята повърхност (пшеница, е

* окопни (царевица) – 800 дка – 5,7% 

*  – 2,5%бобови фуражни (люцерна) – 350 дка

 4



Основен производител в землището е местната земеделска кооперация, 
частни стопани и арендатори. Производството се извършва по традиционния 
начин.  

Животновъдството е частно и дребно, липсват големи животновъдни 
ферми. В селото има четирима говедовъди с по двадесет крави, дребни 
овцевъди и двама пчелари с постоянни пчелини. 

Земеделска дейност в землището на гр. Никопол 

с
 производство тук се извършва от арендатори и дребни 

производите

крави, двама овцевъди с по 
тридесет овце   пчел стоянен

). През стопанската 
2004/200  г

 ечемик) – 5600 дка- 30,6 % 

8% 
Отглеждането на културите се извършва по традиционния начин с 

използването на минерални торове, пестициди и механизирани обработки. 

Собствеността на земеделската земя в това землище е държавна, общинска 
и частна (карта №13). Ливадите, пасищата и горите са около 40% от 
землището. Трайните насаждения са от лозя, които са изоставени и не се 
стопанисват (карта № 1,2,11). Зеленчуковите градини и бостаните заемат 
нищожен дял. Полските култури имат следната структура през стопанската 
2004/2005 г.: 

* житни със слята повърхност – 2000 дка – 33,3% 

* окопни (царевица) – 900 дка – 15,0% 

* бобови фуражни(люцерна) – 150 дка – 2,5% 

* тениче ки (слънчоглед) – 2800 дка – 46,7% 
Земеделското

ли.  

Животновъдството е частно и дребно, липсват големи животновъдни 
ферми. В града има един говедовъд с осемнадесет 

 и един ар с по  пчелин. 

Земеделска дейност в землището на остров Белене 

Землището на остров Белене е държавна собственост. Обработваемата 
земя е 18300 дка, липсват трайни насаждения и зеленчукови градини, 
ливадите и пасищата са около 1000 дка (карта№4,6,11,13

5 . структурата на полските култури е следната: 

* житни със слята повърхност (пшеница и

* окопни(царевица) – 3500 дка – 19,1 % 

* бобови(люцерна) – 2700 дка – 14,8 % 

* технически (слънчоглед) – 3700 дка – 20,2 % 

* други фуражни (репко) – 100 дка – 0,5 % 

* необработени площи поради високи подпочвени води – 2700 дка – 14,
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На територията на острова има говедовъдна ферма от 200 млечни крави. 
Оборският тор се използва за торене на културите. Затвора отглежда още и 
2000 свине, стадо овце и кози.  

Използване на земеделските земи граничещи със ПП 
“Персина” 

    

Природен парк “Персина” граничи със землищата на гр. Свищов, с. Ореш, с. 
Деков, с. Кулина вода, с. Бяла вода и с. Въбел. Прилежащите на парка 
земеделски земи от тези землища се обработват от кооперации, арендатори, 
сдружения, частни стопани и други производствени единици. На тях се засяват 
традиционните полски култури: пшеница, ечемик, овес, царевица, слънчоглед, 
люцерна, рапица, по-рядко зеленчуци и трайни насаждения. Прилагат се 
традиционните технологии с използване на пестициди, минерални торове и 
интензивни обработки на почвата, редуването е от типа житна – окопна 
култура. 

Нарушени площи (ерозирани, преовлажнени, унищожени от
стопанска дейност, замърсени с битови и строителни отпадъци) в 

парка и граничещите с него земи 

  
  

  

Преовлажнени земеделски земи в границите на Парка има във всяко от 

землищата. Те са отбелязани на картите и са коментирани в описанията на 

отделните землища. 

Устойчиво ползване на земеделските ресурси    

 

Екологосъобразно ползване на земеделските земи  

Земеделската дейност в района на ППП и съседните територии оказва 

определено влияние върху някои от параметрите на екосистемата най-вече с 

редуването на земеделските кулутри, интензивните обработки на почвата, 

торенето с минерални торове и използването на хербициди, фунгициди и 

инсектициди. 

! Неспазването на научнообоснованите сеитбообръщения и монокултурното
земеделие води до влошаване на условията за отглеждането на културите 
и налага прилагането на повече механични обработки и високи дози 
пестициди, минерални торове и други, с което не само се нарушава 
природната среда, но и се оскъпява производството.  
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! Интензивната обработка на почвата изисква постоянно присъствие на хора 
и машини в площите което от своя страна носи шум, неспокойствие, 
унищожение на някои организми и пропъждане на други. Увеличеният брой 
на операциите за отглеждане на културите води до влошаване на 
физичните свойства на почвата и разрушаване на хумуса. 

   

 

 

! Минерални торове – на сегашния етап се използват предимно азотни 
минерални торове (амониева селитра 31-34 % азот) и много малко 
фосфорни. При основните полски култури (пшеница, ечемик, царевица, 
слънчоглед) се внасят ежегодно от 0 до 35 кг/дка амониева селитра. 
Количествата използвани торове не са големи, тъй като земеделците са 
бедни и финансовите им възможности не позволяват по-големи количества, 
разбира се това рефлектира в получените добиви. Трябва да се има 
предвид, че евнтуалното подобряване на финансовото състояние на 
земеделските производители (получаване на помощи, субсидии, 
нисколихвени кредити при влизането ни в EU) ще доведе до увеличаване 
на внесените количества торове и пестициди. 

! Пестициди – при полските култури най-голямо приложение намират 
хербицидите, по-малко фунгицидите и инсектицидите. Пестицидите и 
минералните торове могат да бъдат постоянен източник на замърсяване на 
почвата, подпочвените и надземни води. Някои от инсектицидите, с които 
се третират семената на царевицата и слънчогледа (например карбосан, 
карбодан, фурадан и др.) могат да убиват птици и бозайници, които са ги 
погълнали. 

 

Алтернативни земеделски практики  

Някои от земеделците работещи на територията на парка непрекъснато 

търсят алтернативни култури и практики, но поради липса на пазар или 

подходящи условия (климат, поливна техника) опитите им пропадат. 

Най-важният елемент за създаването на алтернативни земеделски практики 

е наличието на пазар. На сегашния етап пазара за традиционната продукция е 

несигурен и нестабилен а за алтернативни култури просто липсва. През тази 

година производителите на пшеница понесоха отново тежък удар от страна на 

пазара, добивите бяха ниски поради лошите климатични условия а очакваната 

по-висока цена от миналогодишната така и не дойде поради ниските цени на 

пшеницата от Украйна. 
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Специфични проблеми на територията  

Защитена територия заета в преобладаващата си част със    
земеделски земи 

Тази даденост едва ли би могла да се промени тъй като голяма част от 
земеделските земи са частна собственост и това осигурява някакъв поминък 
на хората. Ето защо хората занимаващи се със земеделие в защитената 
територия и в близост до нея трябва да бъдат обучавани как да произвеждат 
така, че да получават повече от труда си и едновременно с това да пазят 
богатството на Парка. Трябва да бъдат предвидени средства, които ще 
покриват разликите получаващи се в приходите от традиционното и 
екологосъобразното производство. Хората трябва да бъдат подпомагани със 
средства които да влагат за механична борба с плевелите (не за химична), за 
торене с оборски тор. 

Обработваемите държавни и общински земеделски земи биха могли да се 
променят и да придобият друг вид (гори, пасища, блата) или също да бъдат 
обработвани екологосъобразно. 

Интереси на собствениците и ползвателите на земеделска   
земя 

 Някои от собствениците обработват земята си сами произвеждат фураж за 
животните които отглеждат или продават произведената продукция. Други 
отдават земята си под наем или аренда (преобладаваща част), наемът е в 
пари или натура но не винаги се получава (при лоша година или слабо 
производство не им се дава нищо). Трета част продават земята си на по-
едрите ползватели на земя или фирми които се занимават с търговия на земя. 
В момента цената на земята е ниска от 80 до 120 лв/дка и търсенето 
надвишава предлагането, но въпреки това цената не расте. 

Ползвателите на земеделска земя са заинтересовани от печалбата която 
получават срещу вложения от тях труд и средства независимо дали са наели 
държавна, общинска или частна земя. 

Независимо от големия брой частни собственици и ползватели на 
земеделска земя, техните интереси са насочени в една посока - как да получат 
нещо повече от собствената си или наета земя. Именно по тази причина в 
момента върви комасация на производството в земеделието. Много от по-
дребните производители се отказват и продават или отдават земята си на по-
едри ползватели. В самото начало след възстановяване собствеността върху 
земята през 1992 – 1997 г. дребните производители бяха много повече 
отколкото са сега. 
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