
ІІ. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

 Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се определя от състава и 

съотношението на естествените и добавените вещества в тропосферата с естествен или 

антропогенен произход.   

Качеството на атмосферния въздух  се оценява чрез норми, т.е. определени нива 

на концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за 

определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година), установени с цел избягване, 

предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на 

населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в 

определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.  

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния 

слой на атмосферния въздух в региона на РИОСВ-Русе се осъществява от пунктовете за 

мониторинг на Министерство на околната среда и водите.  

На контролирана територия са разположени 5 ДОАС системи (диференциална, 

оптична, автоматична, атомноабсорбционна спектрофотометрия) за контрол качеството 

на атмосферния въздух и една автоматична измервателна станция (АИС).   

АИС „Възраждане” се намира в жилищен район  на град Русе до паркова зона и 

интензивна пътна артерия. Определена е за градска фонова станция.  

 Таблица 1 

Характеристика на ПМ – Русе, Автоматична измервателна станция ,,Възраждане” 
Местоположение Русе, сградата на Руското консулство 
Клас ГФ 
Обхват на ПМ  100 м – 2 км 
Координати  

N 430 51.090’ 
E 250 57.846’ 
Година на въвеждане в експлоатация 2003 
Контролирани показатели за КАВ  ФПЧ10,  C6H6,  NO, ФПЧ2,5, NO2, CO, SO2 
Набор метео-сензори WS [m/s], WD [o], T [oC] , P[mBar], RHum[%], 

Solar Rad [W/m2] 
 

По съвместна българо-румънска програма за качество на атмосферния въздух в 

пограничните райони – Никопол-Турну Магуреле, Свищов – Зимнич, Русе – Гюргево и 

Силистра-Калъраш са изградени пунктове за мониторинг на атмосферния въдух, които 

използват диференциално оптична атомноабсорбциона спектрофотометрия (ДОАС) за 

анализ на замърсителите на атмосферния въздух. 



Такива пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух в град Русе са както 

следва: ПМ - „РИОСВ”, ПМ – „Жити” и ПМ - „Хлебна мая”. 

ПМ „РИОСВ” - на бул. „Придунавски” № 20 – дава представа за замърсяването 

на атмосферния въздух в централната градска част – през 2010г. са правени измервания 

само по показател ФПЧ 10. 

  Таблица 2 

Характеристика на ПМ – Русе ,,РИОСВ” 
Местоположение Русе, сградата на РИОСВ-Русе 
Клас ГФ 
Обхват на ПМ  100 м -2 км 
Координати   

N 430 51.127’ 
E 250 57.036’ 
Година на въвеждане в експлоатация 2003 
Контролирани показатели за КАВ  NO, O3, NO2, SO2, C6H6, CO, ФПЧ10 
Набор метео-сензори WS [m/s], WD [o], T [oC] , RHum[%], Solar 

Rad [W/m2] 

 

ПМ „ЖИТИ” – районът попада под въздействие на промишлените инсталации в 

Западна промишлена зона. Допълнително влияние оказва и битовото отопление на 

прилежащите квартали. 

Таблица 3  

Характеристика на ПМ – Русе ,,Жити”АД 

Местоположение Русе, сградата на  Жити-Русе 

Клас П/ГФ 

Обхват на ПМ  10 м - 100 м/100 м -2 км 

Координати   

N 430 50.059’ 

E 250 56.479’ 

Година на въвеждане в експлоатация 2003 

Контролирани показатели за КАВ  NO, O3, NO2, SO2, C6H6, CO, ФПЧ10 

Набор метео-сензори WS [m/s], WD [o], T [oC] , RHum[%], Solar Rad 

[W/m2] 

 

ПМ „Хлебна мая” – района попада под въздействие на промишлените инсталации 

в Източна промишлена зона. Част от емисиите се формират от транспорта 



(бул.Тутракан, бул. България, подход за Дунав мост). Ограничено влияние има битовото 

отопление от кв. Тракция. 

Таблица 4 

Характеристика на ПМ – Русе ,,Хлебна мая”АД 

Местоположение Русе, сградата на  Хлебна мая-Русе 

Клас П/ГФ 

Обхват на ПМ  10 м - 100 м/100 м -2 км 

Координати   

N 430 51.885’ 

E 250 58.799’ 

Година на въвеждане в експлоатация 2003 

Контролирани показатели за КАВ  NO, O3, NO2, SO2, C6H6, CO, ФПЧ10 

Набор метео-сензори WS [m/s], WD [o], T [oC] , RHum[%], Solar Rad 

[W/m2] 

 

Фоновата метериологична станция на ДОАС системата е ситуирана на терен до 

Регионално депо за твърди битови отпадъци, за отчитане на метеопараметрите: посока и 

скорост на вятъра, температура, влажност, налягане и слънчева активност.  

 На територията на град Силистра са разположени два ДОАС пункта: ПМ 

„Профсъюзи”, ПМ „Лесилмаш”. ПМ „Профсъюзи” e разположен в централната градска 

част и дава представа за замърсяването на атмосферния въздух в нея.  

 Таблица 5 

Характеристика на ПМ – Силистра ,,Профсъюз” 

Местоположение Силистра, сградата на Профсъюзите 

Клас ГФ 

Обхват на ПМ  100 м -2 км 

Координати   

N 440 07.182’ 

E 270 15.893’ 

Година на въвеждане в експлоатация 2003 

Контролирани показатели за КАВ SO2, NOx, O3, ФПЧ10 

Набор метео-сензори WS [m/s], WD [o], T [oC] , P[mBar], RHum[%], 

Solar Rad [W/m2] 

 



ПМ „Лесилмаш” района попада под въздействие на промишлените инсталации в 

Западна промишлена зона на гр. Силистра.  

Таблица 6 

Характеристика на ПМ – Силистра ,,Лесилмаш” 

Местоположение Силистра, сградата на Лесопласт 

Клас П 

Обхват на ПМ  10 м -100 м 

Kоординати   

N 440 06.580’ 

E 270 12.310’ 

Година на въвеждане в експлоатация 2003 

Контролирани показатели за КАВ SO2, NOx, O3, ФПЧ10 

Набор метео-сензори WS [m/s], WD [o], T [oC] , P[mBar], RHum[%], 

Solar Rad [W/m2] 

 

Качеството на атмосферния въздух в област Разград се следи от две 

мониторингови точки, които са включени към Националната система за мониторинг на 

качеството на въздуха. Контролът, който се осъществява от РИОСВ-Русе е по утвърден 

график за имисионен контрол на качеството на атмосферния въздух в областта. 

Извършва се от мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околната 

среда (ИАОС).   

 

Анализ на качеството на атмосферния въздух 

Фини прахови частици 10 µm. (ФПЧ10)   

Нивата на ФПЧ10 са основен показател за замърсяване на атмосферния въздух от  

горивните (промишлени и битови) инсталации и от автотранспорта. Влияние върху 

концентрацията оказва и неорганизираното замърсяване, вследствие на комбинацията 

между климатичните особености–сила и посока на вятъра и непочистени пътни платна, 

извършване на строителни дейности и др.  

Средно денонощната норма за ФПЧ10 е 50 µg/m3, като изискването е да не бъде 

превишавана повече от 35 пъти за една календарна година. Средногодишната норма е 40 

µg/m3. 

На фиг. 1 са представени средно годишните концентрации на ФПЧ10, отчетени в 

пунктовете за мониторинг в град Русе за периода 2007-2010 г. 
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* СГН – средно годишна норма 

Фиг. 1  Средногодишна концентрация на ФПЧ10, отчетена в пунктовете за 

мониторинг в град Русе за периода 2007-2010 г. 

 

Заключението е, че се поддържат относително високи нива на замърсителя, като 

основно превишения на нормата има в пунктове ПМ –РИОСВ и ПМ-Жити в годишния 

период. Превишаване на СГН в пункт АИС „Възраждане” е отчетено само през 2010 г. 

Наблюдава се обща тенденция към увеличаване на средногодишните концентрации в 

отделните пунктове, причината за което основно се дължи на потреблението на 

некачествени твърди горива в битовия сектор, в някои случаи зависи от климатичните 

особености в региона.   
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Фиг. 2 Средногодишна концентрация на ФПЧ10, отчетена в пунктовете за 

мониторинг в град Силистра за периода 2007-2010 г. 



 

За същия период от време и в пунктовете за мониторинг в град Силистра се 

наблюдава тенденция за поддържане на относително високи нива на ФПЧ10, но няма 

година в която да е превишена нормата.    

За да бъде направен е по-обстоен анализ на състоянието на въздуха данните, 

отчитащи превишенията на среднодневните концентрации на показателя са 

визуализирани в по-долу представените фигури. 

Основен извод, който може да се направи е, че всички отчетени превишения на 

нормата са през зимните месеци на годината, което показва неравномерност в 

замърсяването и може да се обясни с включването на битовия сектор като източник на 

ФПЧ. Ограничението да не се превишава повече от 35 пъти среднодневната норма също 

е нарушено.  Горните изводи са валидни предимно за пунктовете в град Русе и за ПМ 

„Профсъюзи” в град Силистра. 
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Фиг.3 Брой месечни превишения на СДН за ФПЧ10 (50 µg/m3) по пунктове в град 

Русе и по години 
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Фиг.4 Брой месечни превишения на СДН за ФПЧ10 (50 µg/m3) по пунктове в град 

Силистра и по години. 

 

 

Имисионен контрол върху качеството на атмосферния въздух град Разград  последно е 

осъществяван  през 2009 г. Измервания са направени в различни месеци на годината за 

периоди от 10-15 дни. Измервани са същите показатели, както на стационарните 

пунктове. Констатирани са превишения само по показател ФПЧ10 през отоплителния 

период. 

 

 

Серни оксиди   

Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид е 350 

µg/m3  и не трябва да бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една календарна 

година. Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, която има период 

на осредняване 24 ч. е 125 µg/m3.  През цялата 2010 година не са регистрирани 

превишения на серен диоксид. Максималната измерена средноденонощна стойност е 

105,09 µg/m3, а максималната средночасова стойност е 148,76 µg/m3 . 

 

Азотен диоксид  

В наблюдавания период не е регистрирано превишение  на средночасовата норма 

за опазване на човешкото здраве, която е 200 µg/m3 и не трябва да бъде превишавана 

повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. В ДОАС системите измерената 

максимална средно часова стойност за 2010 г. е 156,37 µg/m3. Средногодишната норма 

за опазване на човешкото здраве за азотен диоксид е 40 µg/m3, през 2010г. не отчетено 

превишаването й в нито един от стационарните пунктове за мониторинг.  

Месечно, нивата на азотен диоскид са сходни с тези на серен диоксид и ФПЧ10, като по-

високи са през отоплителния период на годината.  

 

Въглероден оксид  

Стойностите на въглероден оксид се следят в трите ДОАС пункта на гр. Русе. 

Нормата за опазване на човешкото здраве е 10 mg/m3, която е максимална осемчасова 

средна стойност в рамките на едно денонощие. Няма регистрирани превишения през 

годишния период.  

 

 



Бензен  

Нивата на бензен се контролират в трите ДОАС пункта, намиращи се на 

територията на гр. Русе. Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 

5µg/m3, тя е изразена като средна стойност на концентрацията на този замърсител за 

последните 12 месеца и се актуализира на всеки 3 месеца, а при възможност и 

ежемесечно. В графиката са представени средногодишните концентрации на бензен, 

измерени от трите ДОАС системи в гр. Русе, актуализирани ежемесечно. В 

наблюдавания целогодишен период не са регистрирани превишения на средногодишната 

норма за бензен. 

   

                                                                                                                                                         
Фиг.5 Средно годишна концентрация на бензен в пунктовете на гр. Русе за периода 

2007-2010 г. 

  

Озон    

За озона е регламентирана краткосрочна целева норма (8 h) за защита на 

човешкото здраве (КЦН=120 µg/m3), която не трябва да се превишава в повече от 25 дни 

на календарна година. КЦН  за озон влиза в сила в страната от 01.01.2010 г. През 2010 

година на база отчетените данни не са регистрирани превишения на КЦН за озон. 

 

 

 

                   Средно годишна концентрация на бензен в пунктовете  

на гр. Русе за периода 2007-2010 г.
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Източници на емисии на територията на РИОСВ-Русе 

 

Източници на емисии от горивни процеси в битовия сектор на територията на 

област Русе   

Голяма част от жилищата в град Русе, фирми, институции и други са 

топлофицирани. От няколко години се извършва усилена газификация. Много 

промишлени обекти се газифицираха, като заедно с това върви и битовата газификация. 

Все още голяма част от населението използва през отоплителния период твърди горива –

дърва и въглища. Битовите горивни инсталации са с малка топлинна мощност, но 

липсата на пречиствателни съоръжения на източниците (коминините) на вредните 

емисии е основната причина за превишенията по показател ФПЧ10 през отоплителния 

период. 
Източници на емисии от горивни и технологични процеси в промишлеността 

На територията на Община Русе се експлоатират различни инсталации, с източници на 

вредни емисии от горивни и производствени процеси. Голяма част от тях са 

газифицирани, като това се отразява на качеството на атмосферния въздух в района. 

Рязко паднаха нивата на следените замърсители–серни и азотни оксиди, въглероден 

оксид и бензен. Основният горивен източник, изпускащ в атмосферата вредни емисии е 

„Топлофикация Русе” ЕАД.   

Дружеството притежава Комплексно разрешително (КР), издадено по реда на чл. 

117 от ЗООС. От извършените проверки се констатира, че операторът спазва заложените 

в КР условия и изпълнява заложените в програмата си срокове, за привеждане на 

инсталациите към дейставащото екологично законодателство. Извършените до 

настоящия момент реконструкции на отделните горивни мощности в обекта намалиха 

количествата на вредните емисии, изхвърляни в атмосферата и влияещи върху 

качеството на въздуха в град Русе. 

Други по важни оператори, извършващи дейности, водещи до изпускане на 

вредни емисии в атмосферата са посочени в Таблица 7. 

Таблица 7 

Източници на емисии във въздуха Обект Предмет на дейност     
Горивни 
източници 

Технологични 
източници 

1 2 3 4 
„Оргахим”АД 
гр. Русе 

Производство на 
смоли, лакове, бои и 
лепила 

Парокотелна 
централа 

Цех „Смоли”, 
Цех „Лаков”, 
Цех „Фталов 
анхидрид” 



 

Повечето посочени оператори  притежават КР и при извършените  контролни 

проверки на инсталациите не са констатирани нарушения на нормите за допустими 

емисии. Горивните им инсталации работят на природен газ. Производствените 

източници са емитери на фини прахови частици и органични вещества. За пречистването 

им се експлоатират пречиствателни съоражения–циклони, филтри и водни скрубери. Те 

са проектирани за пречистване на вредните вещества до съответна степен. 

 

„Спарки” АД,  
гр. Русе 

Производство на 
машини 

 Леярен цех, 
Бояджиен цех 

„Русенска 
корабастроителница
”АД 

Производство на 
кораби 

 Бояджиен цех 

„Дунарит” АД,  
гр. Русе 

Производство на 
продукция с военно 
предназначение 

Парокотелна 
централа 

Галваничен участък, 
Бояджиен участък 

„Лубрика” ООД 
гр. Русе 

Производство на СОТ  Инсталация за СОТ и 
ОМ 

„СЕТ” АД 
гр. Русе 

Производство на 
печатни платки 

 Обособено 
производство 

„Жити” АД 
гр. Русе 

Производство на 
телени изделия 

 Поцинковъчни 
участъци, 
Байцови участъци, 
Помедняващи 
участъци 

„Юта” АД 
гр. Русе 

Производство на 
технически текстил 

Парокотелна 
централа 

 

„Прециз интер-
холдинг” АД 
с. Иваново 

Производство на 
изделия от 
електрозаварени 
тръби 

 Цех за горещо 
поцинковане, 
Цех за лакиране на 
тръби 

„Модул” АД 
гр. Бяла 

Производство на 
редуктори 

 Леярен цех 

„Харъб” ЕООД 
гр. Бяла 

Производство на 
изделия от каучук 

 Смесителен цех, 
Цех-транспортни 
ленти 

„Каолин” АД 
гр. Сеново 

Преработка на 
каолинови пясъци  

 Сушилни 
инсталации, 
Пещ за изпичане на 
каолин до шамот 

„Монтюпе” ООД 
гр. Русе 

Производство на 
автомобилни части 
чрез леене на 
алуминий 

 Леярен цех                     

„Керос” АД 
гр. Русе 

Производство на 
керамични изделия 

 Сушилни инсталации 



Източници на емисии от горивни процеси в битовия сектор  на територията на 

област Разград  

В района на град Разград има изградена топлоелектрическа централа. През 

отоплителния сезон само част от населението използва локални котли и печки на твърдо 

гориво. От няколко години се извършва усилена газификация в градовете Кубрат и 

Исперих.  

Източници на емисии от горивни и технологични процеси в промишлеността  

По важни оператори на територията на Област Разград, извършващи дейности, водещи 

до изпускане на вредни емисии в атмосферата са посочени в Таблица 8. 

 

 Таблица 8 

 

Източници на емисии във въздуха Обект Предмет на 
дейност Горивни 

източници 
Технологични източници 

1 2 3 4 
„Топлофикация-
Разград” ЕАД 
гр. Разград 
 

Производство, 
разпределение и 
реализация на 
топлинна енергия  

Парокотелна 
централа 

 

„Амилум-България” 
ЕАД, гр. Разград 

Производство на 
нишесте 

Парокотелна 
централа 

Сушилни инсталации 

„Дружба” АД 
гр. Разград 

Производство на 
бутала, бутални 
пръстени 

 Леярен цех 

„Биовет” АД, клон  
гр. Разград 

Производство на  
ветеринарно- 
медицински 
продукти 

Парокотелна 
централа 

Екстракционни цехове, 
Йонообменни цехове, 
Цехове за синтез 

„Тракция” АД 
с. Самуил 

Ремонт на вагони   Бояджиен цех 

„Октопод - С” ООД 
с. Самуил 

Производство на 
растителни масла 

Парокотелна 
централа 

Екстракционен цех 

„Хан Аспарух” АД 
гр. Исперих 

Производство на 
подови и 
фаянсови плочки 

 Пещи за изпичане 
Сушилни инсталации 

„Лудогорие-91” АД 
гр. Кубрат 

Производство на 
мебели и изделия 
от дървесина 

Парокотелна 
централа 

 
 

„Арма” АД 
гр. Лозница 

Производство на 
сферична 
арматура и 
метални отливки  

 Леярни цехове 



Горивните инсталации в голяма част от производствените обекти изполват за 

гориво природен газ. Пречиствателните съоръжения се поддържат в добро техническо и 

експлоатационно състояние и не са констатирани превишения на нормите за допустими 

емисии (НДЕ). 

  

Източници на емисии от горивни процеси в битовия сектор на територията на 

област Силистра 

В района на град Силистра няма изградена топлоелектрическа централа. През 

отоплителния сезон населението използва предимно локални котли и печки на твърдо 

гориво. Това допринася за замърсяване на атмосферния въздух с вредни вещества през 

зимния сезон. Разработена и утвърдена е Програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух със съответните мероприятия, която се актуализира.  

Източници на емисии от горивни и технологични процеси в промишлеността 

По важни оператори на територията на Област Силистра, извършващи дейности, водещи 

до изпускане на вредни емисии в атмосферата са посочени в Таблица 9. 

Таблица 9 

 

 

Източници на емисии във въздуха Обект Предмет на дейност 
Горивни 
източници 

Технологични 
източници 

1 2 3 4 
„Фазерлес” АД 
гр. Силистра 

Производство на 
дървесно-влакнести 
плочи 

Парокотелна 
централа 

Форматно отрезни 
машини 

„Лесилмаш-98” АД 
гр. Силистра 

Производство на 
нестандартно 
оборудване 

 Леярен цех 

ЗММ „Стомана” АД 
гр. Силистра 

Производство на 
дървообработващи 
машини 

 Леярен цех 
Бояджиен  
участък  

„Каумет” АД 
с. Айдемир 

Производство на 
каучукови изделия 

 Участък „Каучукови 
смеси” 

„Оргтехника” АД 
гр. Силистра 

Производство на 
електронни изделия 

 Участъци І и ІІ 
метализации 

„Соларпро” АД 
гр. Силистра 

Производство на 
фотоволтаични 
панели 

 Инсталация за 
производство на 
фотопанели 

„Евроетил” АД            
гр. Алфатар 

Производство на 
етанол 

Парокотелна 
централа 

Инсталация за 
етанол 

„Брамак” ООД 
гр. Силистра 

Производство на 
покривни керемиди 

Парокотелна 
централа 

 



Основен източник на вредни емисии в атмосферата е „Фазерлес” АД. 

Технологията на производство на дървесно-влакнести плочи изисква голямо количество 

топлинна енергия. За тази цел дружеството експлоатила парокотелна централа (ПКЦ), 

състояща се от парни котли, работещи на гориво–мазут и дървесни отпадъци от 

производството. През 2010 г. са спрени и изведени от експлотация 2 броя мазутни котли 

и е монтиран нов парен котел, работещ на дървесни отпадъци. Основен замърсител на 

въздуха от ПКЦ на „Фазерлес” АД е отделящият се прах. За пречистването му се 

експлоатират пречиствателни съоръжения–мултициклони.   

Проблем на промишлеността в гр. Силистра е липсата на природен газ. За това все още 

се използват старите конвенционални горива–мазут, нафта, въглища и дърва и това се 

отразява на качеството на атмоферния въздух в района.  

 

Тенденции  в състоянието на атмосферния въздух на територията на  

РИОСВ–Русе  

Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол качеството на 

атмосферния въздух в реално време не показват съществена промяна в състоянието на 

качеството на атмосферния въздух в сравнение със същия период на 2009 г. Трайно 

ниски остават нивата на основните следени замърсители–серни и азотни оксиди, 

въглероден оксид, бензен и озон.  

Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация са под заложената норма – 40 µg/m3, но 

остава неспазването на разрешените до 35 пъти в годината, брой дни с превишения на 

СДН – 50 µg/m3.  

На територията, контролирана от РИОСВ–Русе са обособени два РОУКАВ (Район 

за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух–Русе и Силистра. 

Общините са разработили Програми за подобряване на качеството на атмосферния 

вуздух, в които въз основа на данните за нивата на следените от автоматичните системи 

показатели (серни и азтотни оксиди, въглероден оксид  и фини прахови частици) са 

заложени мерки за намаляването им. През 2010 г. е отчетено изпълнение на заложените 

мерки, като това доведе до намаляване нивата на серен, азотен и върлероден оксид, 

спрямо тези от 2009 г. 

 Нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) остават сравнително високи, особенно 

през зимния отоплителен сезон. Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно 

се дължат на използване на горива за отопление в битовия сектор.  



Във връзка с констатираните от Европейската комисия (ЕК) превишения на 

разрешените до 35 пъти годишно средно денонощни норми за ФПЧ10–50 µg/m3, МОСВ 

разпореди на общините в кратки срокове да извършат актуализация на програмите. За 

определяне на нови мерки в програмите е необходимо, извършване на дисперсионно 

моделиране по сектори, основни източници на емисии ФПЧ10 в атмосферния въздух. В 

края на 2010 г. е старира актулизирането на програмите по КАВ на общини Русе и 

Силистра. 

От изложеното до тук, могат да се направят следните заключения за състоянието 

на атмосферния  въздух в региона: 

- замърсяването на атмосферния въздух се дължи основно на битовото отопление-

използване на твърди горива през отоплителния сезон, автотранспорта и строителството; 

- промишлената дейност е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на 

атмосферния въздух; 

- в община Русе, замърсяването на въздуха се влияе от дейността на по-големите 

промишлени обекти като „Топлофикация-Русе” ЕАД. 

След приключване на заложената газификацията и топлофикацията на град Русе и 

газификацията на град Силистра, както и изпълнението на мерките в актуализираните 

програми за КАВ общините Русе и Силистра, замърсяването с фини прахови частици на 

атмосферния въздух ще се намали чувствително.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОДИ 

 

Водосборни басейни на река Янтра, Русенски Лом и Добруджански реки 

Територията, контролирана от РИОСВ–Русе обхваща част от Дунавски район за 

управление на водите и включва поречията на река Дунав, река Русенски Лом, заедно с 

притоците й Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски) Лом, Баниски Лом, долното течение 

на река Янтра и Добруджански реки (територията, разположена западно от подземния 

малм-валанжски водоносен хоризонт). 

 

Водосборен басейн на река Янтра 

Общата  дължина на река Янтра-285 км, а площа на цялата водосборна област-7 

862 кв.км. Река Янтра има тридесет притока с дължина над 10 км. По големи от тях са: р. 

Росица дълга 164 км, с водосборна площ 2 265 км, р. Стара река (р. Лефеджа)-92 км, с 

площ 2 424 кв.км,  р. Джулюница-85 км с площ 892 кв.км и др. 

РИОСВ–Русе контролира долното течение на река Янтра, преминаващо през 

територията на общините Бяла и Ценово, до вливането й в р. Дунав. 

 

Водосборен басейн на река Русенски Лом  

Река Русенски Лом се образува от сливането на Бели с Черни Лом. Рeка Бели Лом 

води началото си южно от гр. Разград, а р. Черни Лом-югоизточно от гр. Попово. Двата 

главни клона-Черни и Бели Лом, имат дължина до сливането си съответно 130 и 140 км с 

водосборни области 1549 км2 и 1276 км2. 

Във водосбора на река Русенски Лом са изградени следните по-основни язовири: яз. 

Бели Лом, яз. Каменна Чешма, яз. Тръбач, яз. Трапище, яз. Баниска, яз. Бойка, яз. Сеячи, 

яз. Желязковец и яз. Ломци. По поречието на река Русенски Лом има множество 

естествени езера, водоеми и други повърхностни водни обекти. Поречието обхваща 

следните общини: Две могили, Разград, Цар Калоян, Ветово, Иваново, Русе и Борово.  

 

Водосборен басейн на Добруджански реки на територията западно от подземния 

вододел на малм-валанжския водосборен хоризонт 

Характерно за Добруджанските реки е, че те съществуват на определено 

разстояние след изворите си, след което се загубват в льосовите образувания на 

Добруджа и следващите ги суходолия, като не формират повърхностен приток към р. 

Дунав.   



Реките, вливащи се в р. Дунав, водят началото си от високото плато, намиращо се в 

южния край на Добруджа между градовете Разград и Варна като текат в северна посока. 

По-важна река е р. Суха, с дължина 126 км и площ на водосборната област от 2404 км2. 

Поречието обхваща общините Русе, Сливо поле, Кубрат, Тутракан, Главиница, Исперих, 

Завет, Дулово, Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово и Самуил. 

Водите, в зависимост от ползването им се разделят на три категории: първа-води, 

които се ползват за питейни нужди и в хранителната и др. промишлености, изискващи 

вода от същото качество; втора-води, които се ползват за водопой на животни, културни 

нужди, рибовъдство, воден спорт и др. и трета-води, които се ползват за напояване, за 

промишлеността и др.  

Категоризацията на повърхностните водни обекти на територията на РИОСВ–

Русе са: 

р. Дунав – ІІІ-та категория; 

р. Янтра – ІІІ-та категория; 

р. Русенски Лом - ІІ-ра категория; 

р. Бели Лом – ІІ-ра категория; 

р. Черни Лом – ІІ-ра категория; 

р. Омурски Лом – ІІ-ра категория; 

Суходолия от поречие Добруджански реки – ІІ-ра категория.  

Със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2003 г., всички водни обекти 

във водосбора на река Дунав, както и река Дунав са обявени за чувствителни зони, т.е. 

отвеждането на отпадъчни води в тях, без необходимото пречистване, може да доведе до 

трайни неблагоприятни последствия за тяхното качество. 

 

Обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води   

Характерно за региона е развитието на химическата, леката и хранително-

вкусовата промишленост, и на животновъдството. Основното замърсяване на 

формираните отпадъчните води е с органични вещества, неразтворени вещества, желязо 

и нефтопродукти, дължащо се главно на неправилна експлоатация на пречиствателните 

съоръжения.  

Свинекомплексите вече са на сухо почистване на боксовете, с цел намаляване оттока на 

отпадъчните води. Това доведе до преустановяване на директните зауствания и 

оползотворяване на течните торови маси за наторяване на земеделски земи. Съгласно 

издадените им Комплексни разрешителни, на дружествата не се разрешава заустване на 



отпадъчни води в канализационната система и/или във воден обект. Отвеждането на 

смесения поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) става 

единствено в бетонови резервоари и изсушителни полета и се извозва със 

специализирана техника за наторяване. 

На територията на трите области функционират над 20 млекопреработвателни 

предприятия, с капацитет от 2 до 60 тона на ден сурово мляко. Всички обекти имат 

изградени пречиствателни станции за отпадъчните води. Поради спецификата на 

производството отпадъчните води са силно замърсени и изискват добра поддръжка на 

пречиствателните съоръжения. Почти всички обекти имат проблеми с качеството на 

пречистените отпадъчни води. 

Основният проблем за замърсяването на водните поречия е заустването на 

непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води (ОВ). Това се дължи на 

липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места или в 

нарушения в технологичния режим на работа на пречиствателните съоръжения, т.е. на 

неправилна експлоатация, несвоевременно изваждане и депониране на утайките, 

нарушения в производствения процес на предприятията, повреди и аварии на отделните 

елементи от пречиствателните съоръжения.  

Контролираният от РИОСВ–Русе регион се характеризира с многобройни 

директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците. В крайдунавските 

селищни системи няма изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. Много от 

малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи, като отпадъчните води 

най-често се отвеждат в земните пластове. 

От общо 54-те населени места (от територията на трите области), които в срок до 

2014 година следва да имат изградени канализационни системи, такива има само в 17 

селища, основно в областните и по-големи общински центрове. В шест района е 

изградена само частична канализация, като в градовете Алфатар, Борово и Главиница са 

включени само дъжновни и условно-чисти води, тъй като пречиствателните станции за 

отпадъчни води (ПСОВ) не са изградени. 

Селищни ПСОВ има само в градовете Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Дулово и 

Ситово, като само в Разград и Лозница имат и биологично стъпало.  

Определена степен на пречистване на отпадъчните води се постига от локалните 

пречиствателни съоръжения, като септични ями, биофилтри, мазниноуловители, 

каломаслозадържатели и заводски пречиствателни станции за битово-фекални и 



химически замърсени води. За определяне ефективността им на пречистване са 

възложени 52 пробонабирания, като проби са изпитвани средно по 11 показателя. 

От извършения текущ и последващ контрол се констатира повишаване на екологичната 

култура у бенефициентите, формиращи отпадъчни води, при опазването и подобряване 

на състоянието на водните екосистеми и устойчивото използване на водите. Отчитат се 

положителни резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно 

състояние на пречиствателните съоръжения. Показател за това е намаленият с 20% 

размер на наложените през 2010 г. санкции, спрямо предходната година. 

Резултатите от емисионния контрол на отпадъчните води от селищните 

пречиствателни станции са посочени в изобразените по-долу графики: 
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Фиг. 6 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ–Разград  
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Фиг. 7 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ–Лозница  
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Фиг. 8 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ–Исперих 
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Фиг. 9 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ–Кубрат 

 

 

 

 

Фиг. 10 Резултати от емисионен  контрол на ГПСОВ–Дулово 
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Сравнението на данните от емисионния контрол за периода 2008-2010 г. показва 

тенденция към намаляване на товарите на замърсителите. 

Пред операторите на пречиствателните станции стоят сериозни ангажименти, тъй 

като отлагателните срокове за постигане на нормите по показателите: неразтворени 

вещества, БПК5, ХПК, общ азот и общ фосфор, за агломерациите с над 10 000 ЕЖ, 

изтекоха на 31.12.2010 година.  

 

Кратка обобщена оценка за състоянието на повърхностните води на 

територията на РИОСВ – Русе 

Качеството на заустваните води от емитерите, формиращите отпадъчни води, са 

показател за състоянието на поречията на реките Дунав, Русенски Лом, Янтра.  

 Случаите на замърсяване на водните течения и поречията на реките, 

преминаващи през територията на РИОСВ-Русе, се дължат на заустващите в тях 

непречистени и недостатъчно пречистени отпадъчни води, на инциденти и аварийни 

ситуации. Водите се формират от битовата и производствената дейност в селищните 

системи. Емисионният контрол на точковите източници на замърсяване показва локален 

характер, с краткотраен период на въздействие. 

На територията на Република България е изградена Националната автоматизирана 

система за екологичен мониторинг на околната среда, като националната система за 

мониторинг на водите има 253 пункта. Те са ситуирани равномерно на територията на 

страната, в съответствие с критериите на Европейската агенция по ОС на ЕС. 

Най-характерните пунктове по НАСЕМ, за територията на РИОСВ–Русе, които 

отразяват и влиянието на притоците на река Дунав са: 

за река Янтра, при с. Новград; 

за река Русенски Лом, при с. Басарбово и на устието при гр. Русе (вливане в р. Дунав); 

за река Дунав, преди град Русе и Пристанище Силистра-десен бряг. 

Данните от имисионния контрол в тези пунктове показват, че р. Янтра и р. Дунав 

отговарят на проектната си категория приемник–ІІІ-та категория. Водите на р. Русенски 

Лом показват отклонение от нормите за ІІ-ра категория приемник, по някои от 

показателите, в различни периоди от времето.   

Резултатите от имисионния контрол са онагледени върху графиките по-долу: 
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Фиг. 11 Измерени стойности на показател неразтворени вещества в пункта на 

  река Янтра  
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Фиг. 12 Измерени стойности на показател неразтворени вещества на  

река Русенски Лом, при кв. Басарбово  
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Фиг.13 Измерени стойности на показател неразтворени вещества в пункта на  

река Русенски Лом, при вливане в река Дунав  
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Фиг. 14 Измерени стойности на показател неразтворени вещества в пункта на  

река Дунав, преди град Русе  
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Фиг.15 Измерени стойности на показател неразтворени вещества в пункта на  

река  Дунав, при пристанище Силистра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 16 Измерени стойности на показател биологична потребност от кислород  

на 5-тия ден (БПК5) в пункта на река Янтра  
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Фиг. 17 Измерени стойности на показател биологична потребност от кислород на  

5-тия ден (БПК5) в пункта на река Русенски Лом, при кв. Басарбово  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 18 Измерени стойности на показател биологична потребност от 

кислород на 5-тия ден (БПК5) в пункта на река Русенски Лом, при вливане  

в река Дунав  
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Фиг. 19 Измерени стойности на показател биологична потребност 

  от кислород на 5-тия ден (БПК5) в пункта на река Дунав, преди град Русе  
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Фиг. 20 Измерени стойности на показател биологична потребност от кислород 

 на 5-тия ден (БПК5) в пункта на река Дунав, при пристанище Силистра  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 21 Измерени стойности на показател общ азот в пункта на река Янтра 
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Фиг. 22 Измерени стойности на показател общ азот в пункта на 

 река Русенски Лом, при кв. Басарбово  
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Фиг. 23 Измерени стойности на показател общ азот в пункта на река 

 Русенски Лом, при вливане в река Дунав  
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Фиг. 24 Измерени стойности на показател общ азот в пункта на река Дунав,  

преди град Русе  
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Фиг. 25 Измерени стойности на показател общ азот в пункта на река Дунав,  

при пристанище Силистра  



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 26 Измерени стойности на показател общ фосфор в пункта на река 

Янтра 
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Фиг. 27 Измерени стойности на показател общ фосфор в пункта на  

река Русенски Лом, при кв. Басарбово                                                            
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Фиг. 28 Измерени стойности на показател общ фосфор в пункта на  

река Русенски Лом, при вливане в река Дунав  
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Фиг. 29 Измерени стойности на показател общ фосфор в пункта на 

 река Дунав, преди град Русе  
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Фиг. 30 Измерени стойности на показател общ фосфор в пункта на река Дунав, 

 при пристанище Силистра                                                                         
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Фиг. 31 Измерени стойности на показател нефтопродукти в пункта на река Янтра 
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Фиг. 32 Измерени стойности на показател нефтопродукти в пункта на  

река Русенски Лом, при кв. Басарбово  
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Фиг. 33 Измерени стойности на показател нефтопродукти в пункта на  

река Русенски Лом, при вливане в река Дунав  
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Фиг. 34 Измерени стойности на показател нефтопродукти в пункта на 

 река Дунав, преди град Русе                                                                    
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Фиг. 35 Измерени стойности на показател нефтопродукти в пункта на река Дунав, 

при пристанище Силистра 

 

Чрез изобразените по-горе графики е проследено състоянието на повърхнистните 

води на река Дунав и основните й притоци, по основните изследвани показатели–

неразтворени вещества, биохимична потребност от кислород на петия ден, общ азот, 

общ фосфор и нефтопродукти. Честота на пробонабирането в пунктовете за мониториг е 

всеки месец, т.е. 12 пъти/годишно. Изследват се от 18 до 80 общи и специфични 

показатели, в зависимост от вида мониторинг–контролен, оперативен или по т. нар. 

„Дунавска програма”.  

Въз основа на осъществения мониторинг се правят следните изводи: 

- река Янтра и река Дунав отговарят на проектната категория водоприемник, втора и 

трета категория, по всички изследвани показатели; 

- река Русенски Лом, в значителна степен, отговаря на проектната си втора категория с 

изключение на показателите неразтворени вещества и общ фосфор.  

 

Населени места и екологични проекти  

За постигане на съответствие с Директива 91/27/ЕИО за екологосъобразно 

пречистване и заустване на битови отпадъчни води и съгласно разписаните срокове в 

законодателството, до 2014 година трябва да се изградят пречиствателни станции и 

канализационни системи във всички населени места с над 2 000 еквивалентни жители 

(ЕЖ), а до 2010 година в селищата с над 10 000.  

На територията, контролирана от РИОСВ-Русе, населените места, които до края на 2010 

г. следваше да бъдат с изградени селищни станции за пречистване на отпадъчни води и с 

изградени канализации са седем. В три от тях функционират ПСОВ–Разград, с 

механично и биологично стъпало, Исперих и Кубрат, само с механично стъпало. В 



другите селища–Русе, Бяла, Силистра и Тутракан, се отчита забавяне. Пречиствателната 

станция в Русе се изгражда със средства по програма ИСПА и през 2011 г. предстои 

въвеждането й в експлоатация. Общините Бяла и Силистра имат подписани договори по 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по процедурата за Техническа 

помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ОС 1. Община 

Тутракан са все още на етап проучване.   

Малките населени места (с население между 2 000 и 10 000 ЕЖ) са 47, като 

срокът за изграждане на ПСОВ е 2014 г. От тях с действащи пречиствателни станции са 

градовете Дулово и Лозница. За селищата Борово, Две могили, Щръклево–община 

Иваново, Тетово–община Русе и Мартен – община Русе, има подписани договори за 

техническа помощ за подготовка на инвестиционните проекти. Общата стойност на 

предвидените средства за техническа помощ възлизат на 11 468 848,00 лева.  

През 2010 година не са изграждани обекти, финансирани от Предприятието за 

управление на дейностите по околната среда или по Оперативна програма „Околна 

среда”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЕМИ, ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА 

Почвите на територията на контролиранитe от РИОСВ-Русе площи са 

черноземни, сиви горски и алувиално-ливадни. Подходящи за отглеждане на зърнено-

житни и технически култури. . В почвената характеристика попадат следните подтипове: 

карбонати, типични, излужени и оподзолени. 

 

Почвен мониторинг, запечатване на почвите и ерозия 

На територията на РИОСВ–Русе, за областите Русе, Разград и Силистра, са 

определени 33 пункта за наблюдение състоянието на почвите. Целта на мониторингова 

система е да се обхванат по-големи територии от почвените различия, намиращи се на 

територията на страната. 

Мониторинговата система се извършва на три нива:  

- първо ниво – широкомащабен мониторинг; 

- второ ниво – мрежите за вкисляване и засоляване; 

- трето ниво – локални замърсители–дифузно почвено замърсяване от  

земеделски източници. 

 Почвеното пробонабиране и анализите се извършват от Регионална лаборатория–

Русе в две дълбочини: 0-10 см, 0-20 см, и 20-40 см и в три повторения, проследявайки 

динамиката на наблюдаваните индикатори мед, цинк, олово, кадмий, никел, хром, арсен 

и живак са в границите на нормите, съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвата (ДВ. бр. 71/2008 г.) 

На територията на РИОСВ-Русе са определени следните пунктове за почвен 

мониторинг, които са показани в Таблица 10.   

Таблица 10 

Русе 

№ № на пункта Населено място Община Област 

1 343 Полско косово Бяла Русе 

2 344 Белцов Ценово Русе 

3 261 Бистренци Бяла Русе 

4 262 Батишница Две могили Русе 

5 263 Тръстеник Иваново Русе 

6 280 Кацелово Две могили Русе 

7 281 Нисово Иваново Русе 

8 282 Ястребово Русе Русе 



9 283 Сандрово Русе Русе 

10 301 Смирнински Ветово Русе 

11 303 Бръшлен Сливо поле Русе 

12 302 Черешово Сливо поле Русе 

Разград 

1 320 Раковски Разград Разград 

2 321 Кубрат Кубрат Разград 

3 322 Мъдрево Кубрат Разград 

4 337 Студенец Лозница Разград 

5 338 Ясеновец Разград Разград 

6 339 Малък Поровец Исперих Разград 

7 340 Веселец Завет Разград 

8 300 Цар Калоян Цар Калоян Разград 

9 354 Твърдинци Лозница Разград 

10 356 Лъвино-Подайва Исперих Разград 

Силистра 

1 323 Тутракан Тутракан Силистра 

2 341 Богданци Тутракан Силистра 

3 357 Зафирово Главиница Силистра 

4 358 Ирник Ситово Силистра 

5 359 Поляна Ситово Силистра 

6 372 Раздел Главиница Силистра 

7 373 Брадвари Силистра Силистра 

8 374 Полковник 

Ламбриново 

Силистра Силистра 

9 388 Кутловица Алфатар Силистра 

10 389 Богорово Силистра Силистра 

11 403 Добруджанка Кайнарджа Силистра 



 

 При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки 

метали над ПДК, както засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето 

от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна 

употреба на пестициди и торове и сеитбооборот. Не е констатирано и наднормено 

съдържание на тежки метали от автотранспорт, което е показател за ползването на 

безоловен бензин.  
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Таблица 11 

№ 

по 

ред 

№  

наименование 

на пункта 

Дълб. 

 на 

пробовзе-

мане 

cm 

Cd  

mg/kg 

2005 

Cd 

mg/kg 

2007 

Cd 

mg/kg 

2010 

Pb 

mg/kg 

2005 

Pb 

mg/kg 

2007,2008 

Pb 

mg/kg 

2010 

    15.4 14.1/13.5 13.0/14.1/13.8 
1 

пункт 243 – 

Полско Косово     14.9 15.6/14.9 13.1/13.9/14.1 

    16.8 14.2/13.5 16.2/17.2/16.7 
2 

пункт 244 - 

Белцов     17.5 15.2/13.5 16.0/17.2/16.8 

    14.0 14.2/13.9 12.7/13.8/13.2 
3 

пункт 261 - 

Бистренци     15.2 13.3/13.3 13.2/13.2/13.2 

    16.3 12.9/12.7 13.0/13.8/12.5 
4 

пункт 262 - 

Батишница     14.8 13.0/13.1 13.0/13.6/13.0 

    10.8 9.66/8.82 12.1/12.2/12.6 
5 

пункт 263 - 

Тръстеник     12.6 9.21/8.52 12.0/12.2/11.9 

    12.6 12.2/12.6 12.8/12.6/12.9 
6 

пункт 280 - 

Кацелово     11.7 12.5/13.1 12.2/11.0/13.2 

    12.8 11.2/10.5 12.6/12.7/13.4 
7 

пункт 281 - 

Нисово     13.6 11.8/11.8 12.8/12.3/11.2 

    14.5 12.6/12.4 13.9/13.1/12.3 
8 

 пункт 282 - 

Ястребово     13.7 12.4/12.9 13.8/13.2/12.4 

    12.3 12.7/12.1 13.4/13.6/13.4 
9 

пункт 283 -

Сандрово     11.6 12.3/12.4 13.8/13.7/13.8 

    13.2 13.8/14.1 13.7/13.4/13.5 
10 

пункт 301 - 

Смирненски     13.0 13.9/13.9 13.6/13.7/13.4 

    21.4 20.9/21.9 22.8/24.6/22.7 
11 

пункт 303 - 

Бръшлян     20.8 21.0/20.7 21.3/22.0/21.4 

12 
пункт 323 - 

Тутракан 

    11.1 11.8/12.0 15.9/13.2/14.1 



      9.8 12.0/12.2 13.4/12.8/14.1 

    16.7 14.0/14.7 13.1/12.9/13.2 
13 

пункт 341 – 

Богданци     14.9 14.6/14.9 12.5/12.6/13.1 

    12.9/13.0 
14.1/14.9/14.

3 
13.7/13.1/12.2 

14 
пункт 357 -

Звенимир 
    12.4/12.5 

14.6/14.2/14.

0 
13.8/12.4/11.9 

    13.1 13.8/12.8 11.5/15.1/14.7 
15 

пункт 358 -

Ирник     11.4 12.6/12.0 12.0/14.8/14.8 

    13.4 15.3/15.2 11.1/11.0/11.3 
16 

пункт 359 - 

Поляна     14.2 14.9/14.9 11.1/11.6/10.9 

    15.1/15.4 
14.5/13.7/13.

8 
13.0/13.2/13.2 

17 
пункт 372 -

Раздел 
    15.1/14.8 

12.7/13.4/12.

9 
13.2/13.7/13.6 

    15.8/15.9 
14.4/14.7/15.

5 
13.6/13.4/13.0 

18 
пункт 373 - 

Брадвари 
    15.0/14.8 

14.2/15.1/12.

5 
13.0/12.6/13.1 

    12.0/11.3 
13.7/14.7/14.

1 
13.4/13.0/12.9 

19 

пункт 374 – 

Полк. 

Ламбрино     11.9/11.7 
15.0/14.8/13.

7 
12.4/12.4/12.6 

    12.2/11.2 
14.6/12.5/12.

1 
13.8/13.8/14.3 

20 
пункт 388 - 

Кутловица 
    11.5/12.0 

13.6/11.7/12.

6 
14.2/14.2/14.2 

  
<0.250 2008г. 

<0.333 11.7/11.8 
15.6/16.0/14.

4 
13.8/14.2/14.2 

21 
пункт 389 - 

Богорово 
  

<0.250 2008г 
<0.333 10.1/10.4 

15.7/16.2/13.

7 
13.8/13.9/14.2 

  
<0.250 2008г 

<0.333 11.2/11.3 
14.1/13.3/15.

1 
14.3/13.9/13.6 

22 
пункт 403 – 

Добруджанка 
  

<0.250 2008г 
<0.333 11.5/10.8 

12.3/12.1/12.

4 
13.8/13.9/13.6 

23 
пункт 300 – 

Цар Калоян 

    12.4 13.6/13.6 12.8/13.4/12.8 



      10.2 14.4/13.8 12.8/13.6/13.4 

    14.7 13.6/14.2 15.0/14.8/14.8 
24 

пункт 302 - 

Черешово     13.9 14.1/13.8 14.8/15.1/14.5 

0-10 <0.166 <0.250  14.4/14.6 
16.6/13.7/14.

4 
13.4/12.8/12.5 

26 
Пункт 320 - 

Раковски 
10-40 <0.166 <0.250 

 14.0/14.8 16.0/13.3/12.

7 
12.7/12.6/13.3 

0-20 
<0.166 

<0.250 
 13.8/14.4 13.1/13.0/12.

9 
14.5/14.9/15.3 

25 
Пункт 321 - 

Кубрат 
20-40 

<0.166 
<0.250 

 14.1/14.7 13.2/13.1/11.

9 
14.7/15.1/16.1 

    13.6 12.9/12.6 13.4/13.8/13.2 
26 

пункт 322 - 

Мъдрево     12.8 13.0/13.2 13.2/13.9/13.8 

0-20 
<0.166 <0.250/0.250/

0.250 

 13.4/13.4 16.2/14.8/17.

2 
14.4/14.9/14.2 

27 

пункт 337 - 

Студенец 

20-40 <0.166 <0.250/0.250/

0.250 

 15.9/16.1 13.8/18.4/16.

7 

14.1/15.0/15.5 

0-20 
<0.166 <0.250/0.250/

0.250 

 13.9/14.4 12.7/13.7/13.

6 
11.5/12.8/12.4 

28 
пункт 338 - 

Ясеновец 
20-40 

<0.166 <0.250/0.250/

0.250 

 13.8/13.4 13.5/13.9/13.

4 
12.0/12.8/12.8 

0-10 
<0.166 <0.250/0.250/

0.250 

 14.9/13.0 15.6/15.1/15.

6 
14.3/13.8/15.6 

29 
Пункт 339 – 

Малък Поровец 
10-40 <0.166 

<0.250/0.250/

0.250 
 15.3/15.2 

14.7/13.7/14.

2 
14.1/15.6/15.8 

    13.8 12.6/12.6 10.6/10.8/11.3 
30 

пункт 340 -

Веселец     14.2 14.7/14.8 11.6/11.4/11.1 

0-20 <0.166 
<0.250/0.250/

0.250 
 15.9/15.5 

16.0/16.9/18.

0 
15.8/16.0/15.9 

31 
пункт 354 - 

Твърдинци 
20-40 <0.166 

<0.250/0.250/

0.250 
 14.9/13.8 

18.3/17.9/20.

8 
15.1/15.6/16.3 

    15.1/15.0 
14.3/13.1/11.

9 
12.0/11.6/11.1 

32 
пункт 356 -

Подайва 
    14.6/14.9 

12.7/13.4/13.

5 
12.0/11.5/11.5 

 



Таблица 12 

№ 

по 

ред 

№  

наименование 

на пункта 

Дълб. 

 на 

пробовзе-

мане, 

cm 

Cu  

mg/kg 

2005 

Cu 

mg/kg 

2007,2008 

Cu 

mg/kg 

2010 

Zn  

mg/kg 

2005 

Zn 

mg/kg 

2007 

Zn 

mg/kg 

2010 

 24.5 23.8/24.3 19.3/19.1/19.2 63.0 57.6/57.8 54.0/54.9/54.5 
1 

пункт 243 – 

Полско Косово  20.1 22.5/21.1 18.8/19.5/19.5 52.9 72.1/69.7 52.1/54.2/53.5 

 24.3 25.2/24.1 21.1/22.6/22.9 76.2 59.8/58.8 79.8/73.5/72.5 
2 

пункт 244 - 

Белцов  23.3 22.4/20.8 21.5/23.0/23.4 79.3 73.3/68.0 77.2/77.3/75.9 

 23.3 23.7/22.3 22.6/22.3/21.2 61.4 59.8/59.1 59.1/57.0/57.5 
3 

пункт 261 - 

Бистренци  26.1 22.8/21.7 22.7/21.9/21.9 69.0 58.8/61.8 58.5/56.7/57.0 

 23.6 23.6/23.3 20.4/20.7/20.8 68.8 59.6/61.3 54.4/55.4/56.6 
4 

пункт 262 - 

Батишница  23.9 23.6/21.8 21.2/20.8/20.5 66.6 61.3/62.2 56.7/57.7/56.7 

 18.4 16.0/15.4 18.7/18.4/18.6 56.0 45.8/47.3 57.5/58.2/58.2 
5 

пункт 263 - 

Тръстеник  21.9 16.3/16.0 18.3/18.4/18.4 63.2 49.8/47.0 56.5/57.4/59.0 

 17.2 17.7/18.5 17.2/17.8/17.8 56.3 55.9/57.1 51.5/51.9/52.3 
6 

пункт 280 - 

Кацелово  19.6 17.3/18.2 17.1/17.6/18.0 57.0 54.2/60.0 49.9/50.9/52.7 

 21.4 45.5/40.5 30.3/38.8/39.9 64.9 63.6/62.4 58.6/59.6/59.9 
7 

пункт 281 - 

Нисово  21.9 43.1/39.2 31.5/31.7/31.2 69.5 62.2/62.5 58.8/60.2/57.7 

  22.5 20.5/19.9/19.6  63.2/61.8 66.8/68.0/65.6 
8 

 пункт 282 - 

Ястребово   23.0 20.5/19.8/19.6  64.8/65.0 68.5/68.7/65.7 

  20.8 21.1/20.6/20.1 72.3 65.9/64.6 62.8/67.1/64.9 
9 

пункт 283 -

Сандрово   20.1 21.4/21.2/20.6 63.3 65.4/65.2 63.0/67.6/64.4 

  26.2 24.0/29.2/24.4 68.9 66.6/66.0 64.5/70.2/67.1 
10 

пункт 301 - 

Смирненски   25.7 23.4/29.0/24.5 67.5 66.4/68.4 64.5/71.1/68.2 

 29.5 30.9/32.0 31.3/32.0/30.5 94.4 81.2/81.7 77.4/79.1/73.7 
11 

пункт 303 - 

Бръшлян  30.4 30.8/32.3 29.8/30.3/29.2 89.8 71.7/84.2 73.7/76.4/70.7 

 19.8 22.2/20.4 21.6/21.4/20.9 66.6 68.2/65.9 176/93.8/90.4 
12 

пункт 323 - 

Тутракан  19.6 22.4/21.5 21.1/21.4/20.9 59.4 68.5/64.1 100/81.8/82.9 

 24.4 22.1/22.5 20.8/20.6/20.5 80.2 58.8/59.0 52.7/52.2/50.7 
13 

пункт 341 – 

Богданци  24.1 21.7/22.5 20.9/20.9/20.9 72.4 58.0/57.3 53.5/54.1/52.8 

 23.1/23.3 23.9/24.0/24.1 22.8/22.2/21.4 67.3 62.6/61.6 58.9/57.8/59.0 
14 

пункт 357 -

Звенимир  23.0/21.9 23.8/23.5/24.4 22.7/21.6/22.0 74.0 63.4/60.2 58.0/58.6/56.6 

15 
пункт 358 -

Ирник 

 21.2 24.0/24.8 23.5/23.1/23.8 64.8 65.0/64.7 65.2/65.2/64.2 



   25.2 23.8/23.8 22.9/22.7/23.8 75.0 65.2/62.3 61.1/62.4/62.9 

 23.9 22.8/22.5 23.0/23.3/23.6 79.5 59.7/58.8 58.2/60.1/62.4 
16 

пункт 359 - 

Поляна  23.6 23.2/22.6 23.8/23.7/22.9 75.6 56.7/56.9 59.1/63.9/63.0 

 19.6 21.0/21.3 19.5/19.8/19.1 88.5 57.6/54.5 53.7/53.1/52.3 
17 

пункт 372 -

Раздел  21.2 21.6/23.1 20.2/19.8/19.5 81.6 62.4/64.5 53.3/52.6/53.8 

 20.8/20.4 22.8/23.2/23.4 21.9/21.9/21.7 71.2 56.5/56.6 55.3/54.1/53.3 
18 

пункт 373 - 

Брадвари  21.0/21.3 19.9/20.9/21.1 21.7/21.6/21.9 71.6 61.9/63.7 55.0/53.5/54.8 

 31.2 29.1/29.2 26.2/26.3/27.2 74.6 63.1/64.1 53.4/52.2/53.7 
19 

пункт 374 – 

Полк. 

Ламбрино 
 28.9 29.4/29.7 24.1/26.2/26.2 69.3 64.0/61.9 52.0/53.0/54.1 

 20.8/21.7 23.3/22.6/21.9 19.2/19.1/19.4 58.9/60.6 
67.5/64.7/63.

4 
57.4/57.2/57.9 

20 
пункт 388 - 

Кутловица 
 21.1/21.4 24.1/22.0/22.9 20.4/19.7/19.4 59.5/61.0 

67.5/63.8/63.

7 
61.8/57.7/58.6 

 20.5/20.6 20.0/21.9/19.7 18.1/18.3/17.8 59.3/59.0 
57.5/59.3/62.

8 
55.3/57.3/56.3 

21 
пункт 389 - 

Богорово 
 20.8/20.4 20.2/21.4/20.6 17.7/17.9/18.1 57.9/59.3 

59.8/58.5/64.

3 
55.3/55.9/57.7 

 18.3/18.6 19.0/18.7/19.2 16.7/17.1/17.7 56.6/56.7 
63.9/61.5/64.

8 
57.7/57.3/57.6 

22 
пункт 403 – 

Добруджанка 
 18.6/18.8 19.7/19.3/19.7 16.6/16.8/18.1 56.8/56.5 

62.1/62.0/63.

0 
57.9/55.2/55.9 

 22.0 20.1/18.5 19.1/19.7/18.9 60.2 59.9/63.6 56.8/61.3/57.6 
23 

пункт 300 – 

Цар Калоян  20.0 17.3/18.6 19.1/19.6/18.7 54.8 57.5/60.3 58.8/60.8/56.7 

 23.2 22.8/26.8 22.4/22.0/22.1 67.3 61.0/64.3 64.0/67.2/62.4 
24 

пункт 302 - 

Черешово  23.2 23.5/28.2 22.3/22.4/21.8 67.6 62.6/61.5 63.8/67.1/61.9 

0-10 18.7/19.3 
22.1/20.7/21.2 19.3/19.9/19.9 

61.2/62.1 
57.0/55.6/55.

4 
61.1/63.6/62.4 

26 
Пункт 320 - 

Раковски 
10-40 

20.0/19.0 20.9/22.6/22.3 19.4/19.5/19.7 60.5/60.6 55.2/59.6/58.

5 
61.7/63.7/62.9 

0-20 
20.4/20.6 22.6/22.4/22.8 19.5/19.3/19.5 68.2/68.6 65.5/66.2/61.

8 
67.2/65.3/53.9 

25 
Пункт 321 - 

Кубрат 
20-40 20.8/19.8 22.9/22.9/23.7 19.3/18.9/19.6 67.6/67.3 

66.5/68.0/61.

6 
56.1/54.5/55.2 

26 
пункт 322 - 

Мъдрево 

 22.0 23.7/22.6 21.2/21.4/21.3 67.4 67.5/66.3 62.5/68.2/65.0 



   22.5 23.6/23.1 21.3/21.6/21.7 76.5 67.2/67.7 62.5/68.4/65.1 

0-20 
23.1/23.3 22.6/24.0/25.0 19.0/19.0/20.1 68.8/68.8 67.5/60.8/60.

6 
59.9/59.1/60.6 

27 
пункт 337 - 

Студенец 
20-40 24.6/23.8 22.8/24.8/23.7 18.5/19.2/20.3 73.5/69.0 

69.1/62.7/56.

8 
58.3/59.1/63.3 

0-20 
17.9/19.2 19.1/19.0/19.3 19.2/19.3/19.9 60.1/61.1 53.1/52.4/53.

0 
62.3/63.7/57.7 

28 
пункт 338 - 

Ясеновец 
20-40 

17.8/17.6 19.5/20.4/20.5 18.9/19.5/20.0 60.0/63.3 53.6/54.7/57.

6 
63.0/63.5/58.3 

0-10 
29.3/28.8 28.2/27.8/28.0 25.2/25.3/24.7 128/132 89.9/90.4/91.

6 
88.3/89.2/90.3 

29 
Пункт 339 – 

Малък Поровец 
10-40 30.4/28.6 29.2/28.6/26.5 

23.9/24.6/24.9 
106/113 

92.4/92.3/91.

1 
74.2/82.3/82.0 

 21.9 21.7/23.0 20.4/20.6/20.5 65.0 64.6/67.4 61.4/66.5/60.3 
30 

пункт 340 -

Веселец  22.0 22.5/23.2 21.0/21.2/20.3 70.2 62.7/63.5 62.5/65.1/61.8 

0-20 25.8/25.8 25.5/25.6/26.5 
21.5/21.6/21.1 

89.9/83.9 
60.1/62.6/61.

5 
61.4/62.4/60.8 

31 
пункт 354 - 

Твърдинци 
20-40 26.5/25.6 25.7/26.0/25.4 21.3/20.8/21.4 85.9/81.0 

62.2/62.4/60.

5 
58.2/62.1/61.4 

0-20 21.1/19.9 20.5/20.7/21.1 
19.2/19.5/18.5 59.6/58.8 63.6/64.0/63.

3 
62.0/58.3/57.9 

32 
пункт 356 -

Подайва 
20-40 20.3/20.0 20.9/20.3/21.4 19.6/19.5/19.0 59.7/60.4 

66.2/63.3/67.

5 
66.7/62.9/57.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13 

№ 

по 

ред 

№  

наименование 

на пункта 

Дълб. 

 на 

пробовзе-

мане, 

cm 

Ni 

mg/kg 

2005 

Ni 

mg/kg 

2007 

Ni 

mg/kg 

2010 

Cr 

mg/kg 

2005 

Cr 

mg/kg 

2007,2008 

2009 

Cr 

mg/kg 

2010 

  41.3/39.2 34.0/34.0/34.1  49.0/55.6 32.3/36.9/37.5 
1 

пункт 243 – 

Полско Косово   35.3/33.3 33.4/34.4/33.8  37.8/37.7 35.6/37.0/35.2 

  44.9/43.7 31.4/32.4/32.4  64.3/61.3 31.2/33.3/32.9 
2 

пункт 244 - 

Белцов   35.2/37.2 31.6/32.4/32.8  37.7/37.0 31.0/31.7/32.6 

  33.9/31.4 29.5/30.1/29.6  57.8/50.2 35.7/37.9/37.6 
3 

пункт 261 - 

Бистренци   36.8/38.9 30.1/29.1/30.3  52.9/47.3 38.0/36.7/34.6 

  32.5/33.6 34.8/35.2/36.0  52.2/46.7 45.1/40.9/39.8 
4 

пункт 262 - 

Батишница   40.3/39.0 35.9/35.7/35.3  88.3/88.3 45.8/41.0/39.6 

  
32.7/31.2 

32.1/32.4/32.5 
60.5/54.6 36.6/38.0/37

.6 
34.0/34.5/34.1 

5 
пункт 263 - 

Тръстеник 
  

32.5/30.7 
32.6/32.9/32.5 

57.8/53.9 37.8/36.7/36

.1 
33.4/33.4/32.5 

  34.8/36.6 32.1/32.7/32.4  54.3/52.7 36.4/36.2/38.8 
6 

пункт 280 - 

Кацелово   34.3/37.8 31.1/31.6/32.4  64.3/54.1 36.8/39.1/38.6 

  
42.9/43.0 

34.2/36.2/36.7  
36.2/48.9/51

.2 
37.5/40.5/34.6 

7 
пункт 281 - 

Нисово 
  

42.8/43.0 
34.6/35.6/34.8  

34.2/44.6/45

.4 
38.1/42.0/33.3 

  42.5/42.2 36.0/34.9/34.5 58.8/62.6  38.0/38.3/46.0 
8 

 пункт 282 - 

Ястребово   44.3/43.8 35.8/35.2/34.6 69.7/76.2  39.7/40.8/44.5 

  49.9/48.2 34.2/35.2/36.1 68.7/67.3         41.3/46.2/33.9 
9 

пункт 283 -

Сандрово   49.8/49.7 34.3/35.2/36.0 71.6/62.9  42.1/38.6/41.9 

  46.1/47.8 35.9/34.5/35.4   33.8/42.2/41.0 
10 

пункт 301 - 

Смирненски   46.3/49.8 36.3/35.1/35.5   33.9/38.6/48.3 

11 
пункт 303 - 

Бръшлян 

  55.2/59.2 48.5/49.5/46.6  91.6/84.2 49.6/50.4/43.0 



    58.0/57.3 47.6/48.2/45.8  82.0/89.4 48.1/49.4/42.5 

  40.0/36.6 32.6/32.6/32.7  59.5/50.3 38.4/38.9/38.6 
12 

пункт 323 - 

Тутракан   34.9/34.6 32.3/32.5/33.0  52.4/60.4 38.9/37.5/38.5 

  37.4/43.2 33.5/33.5/33.6 63.8/67.8 
60.3/63.0/54

.9 
32.9/34.0/34.5 

13 
пункт 341 – 

Богданци 
  41.6/44.3 34.2/34.1/34.6 65.3/71.6 

47.1/52.4/45

.0 
34.7/36.2/32.5 

 44.3/43.1 36.2/35.7/35.9 35.5/34.8/35.0 67.3/63.0 
44.8/53.2/44

.6 
36.1/34.3/31.7 

14 
пункт 357 -

Звенимир 
 46.0/42.9 36.2/36.0/37.3 35.8/35.7/36.4 62.8/63.0 

42.5/54.8/42

.1 
36.1/30.9/30.5 

  43.8/43.7 36.6/36.8/36.9 69.1/60.6 
43.5/43.5/49

.2 
37.0/34.6/36.5 

15 
пункт 358 -

Ирник 
  45.9/41.4 35.7/37.0/37.1 64.5/60.6 

42.4/41.2/48

.4 
34.9/34.1/35.6 

  39.8/40.3 34.0/35.4/34.7 62.6/62.0 
42.4/50.3/43

.0 
32.6/32.8/38.0 

16 
пункт 359 - 

Поляна 
  40.6/38.7 35.7/35.5/34.5 67.2/66.9 

44.3/49.4/48

.8 
33.3/35.0/36.0 

 36.5/37.3 36.2/34.1/33.3 32.9/33.3/32.9 60.8/59.3 
56.9/61.8/55

.4 
35.3/31.7/34.8 

17 
пункт 372 -

Раздел 
 37.6/41.3 36.0/36.4/37.4 34.3/33.9/33.5 62.2/68.8 

45.5/44.9/45

.5 
33.1/35.2/33.2 

 38.3/36.9 33.6/32.2/41.6 35.9/35.3/34.1 59.3/60.6 
51.6/48.6/44

.6 
39.3/42.5/39.2 

18 
пункт 373 - 

Брадвари 
 39.6/38.5 36.5/37.1/36.8 34.9/34.6/34.0 60.4/55.1 

44.4/44.1/53

.3 
37.9/40.5/42.2 

 38.3/39.5  36.2/36.1/37.1  41.6/37.2 37.2/34.8/36.2 
19 

пункт 374 – 

Полк. 

Ламбрино 
 39.1/40.2  34.8/36.7/35.8  38.4/38.1 35.8/40.1/32.1 

 36.7/36.8 36.4/36.7/36.5 35.3/30.0/31.2 57.9/56.8 
50.1/60.6/64

.0 
44.8/39.8/48.6 

20 
пункт 388 - 

Кутловица 
 37.6/38.7 39.9/36.6/37.7 38.7/31.6/31.5 56.7/65.5 

53.6/41.4/50

.8 
39.7/44.2/50.5 

21 
пункт 389 - 

Богорово 
 38.3/36.9 35.2/34.7/35.3 32.1/31.5/31.2 59.3/60.6 

56.4/45.7/47

.6 
30.7/43.0/40.6 



  
 39.6/38.5 36.3/35.9/35.0 31.5/31.4/32.1 60.4/55.1 

52.3/45.2/42

.0 
34.3/39.6/32.5 

 35.7/35.3 35.8/35.1/34.7 31.1/31.4/32.2 90.8/88.9 
43.7/44.4/48

.8 
29.7/29.5/31.6 

22 
пункт 403 – 

Добруджанка 
 35.8/37.5 36.2/35.4/35.6 32.1/32.2/33.9 84.2/83.9 

46.2/47.4/49

.3 
33.5/32.9/33.6 

 
38.4/40.3 

 27.5/27.9/28.4 
65.8/69.6 59.2/59.2/54

.2 
46.8/47.2/49.0 

23 
пункт 300 – 

Цар Калоян 
 

44.9/40.8 
 28.1/29.1/29.6 

69.4/68.1 54.2/71.9/51

.4 
47.4/46.8/48.9 

 45.1/42.5  34.8/35.5/35.7 60.4/66.0  38.1/37.4/35.9 
24 

пункт 302 - 

Черешово  43.0/42.0  36.0/36.1/35.8 70.3/71.5  41.6/40.9/43.1 

0-10 
35.8/39.3 38.0/35.3/35.7 34.2/34.4/34.5 68.3/60.1 59.0/57.3/47

.8 
33.0/37.1/32.7 

26 
Пункт 320 - 

Раковски 
10-40 

41.6/37.2 39.1/41.3/40.3 34.3/34.1/35.3 57.1/62.3 52.0/52.3/63

.0 
37.1/41.7/36.4 

0-20 
43.1/41.8 36.5/36.9/37.2 34.4/34.2/33.5 65.7/71.4 44.7/49.1/55

.6 
49.7/39.2/47.4 

25 
Пункт 321 - 

Кубрат 
20-40 

41.3/45.8 38.1/37.6/39.5 34.0/34.2/34.8 61.2/71.2 51.2/52.0/50

.0 
45.5/43.8/44.4 

 39.5/41.5  36.0/37.2/33.6   30.5/31.3/47.4 
26 

пункт 322 - 

Мъдрево  46.2/45.4  35.6/37.3/34.2   38.9/43.2/32.3 

0-20 
42.9/40.4 40.8/42.6/42.5 36.7/36.4/34.2 67.6/59.1 62.4/57.5/54

.8 
55.2/53.0/49.2 

27 
пункт 337 - 

Студенец 
20-40 

40.5/40.9 41.7/42.9/41.0 35.4/36.7/39.5 59.2/53.4 61.9/57.8/49

.3 
46.4/55.8/49.6 

0-20 
34.6/37.9 32.6/32.1/33.3 27.3/30.8/28.5 56.1/61.4 54.7/50.3/57

.3 
43.3/42.9/41.0 

28 
пункт 338 - 

Ясеновец 
20-40 

36.7/38.0 33.4/34.6/35.0 27.4/31.7/29.3 54.1/55.4 52.3/58.3/43

.3 
42.2/42.2/43.6 

0-10 
40.9/40.0 36.8/36.8/37.8 32.3/31.5/35.2 66.7/63.4 49.1/57.8/59

.3 
36.5/34.6/37.3 

29 
Пункт 339 – 

Малък Поровец 
10-40 43.3/41.3 37.7/37.8/37.4 32.3/33.5/33.9 53.7/58.2 

48.0/51.5/57

.7 
38.2/37.5/34.9 

30 
пункт 340 -

Веселец 

 40.1/40.8  35.3/35.3/35.5 65.5/64.7  36.5/35.1/31.9 



   43.5/45.2  36.3/36.8/35.0 62.0/64.0  34.5/34.7/33.9 

0-20 
44.4/49.1 39.7/41.0/38.7 37.2/37.3/34.5 64.8/68.9 55.0/62.3/63

.0 
48.6/46.4/38.9 

31 
пункт 354 - 

Твърдинци 
20-40 

46.3/44.9 41.9/41.6/41.4 36.5/37.0/36.1 66.4/56.6 60.0/57.7/57

.0 
45.6/42.8/41.1 

0-20 
42.7/42.3 

36.8/36.4/36.5 
33.2/34.6/33.3 73.6/82.2 58.7/63.4/45

.8 
30.5/32.1/35.2 

32 
пункт 356 -

Подайва 
20-40 

44.5/44.4 
37.7/36.0/38.6 

34.1/34.4/34.1 84.5/88.6 64.0/52.2/50

.8 

30.0/33.6/33.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 14 

 

№ 

по 

ред 

№  

наименование на 

пункта 

Дълб. 

 на 

пробовзе-

мане, 

cm 

Cо  

mg/kg 

2010 

As  

mg/kg 

2009 

As  

mg/kg 

2010 

 10.7/10.7/10.2 8.08/8.63/8.03 7.06/7.33/6.76 
1 

пункт 243 – Полско 

Косово  11.1/11.0/10.7 8.00/8.47/8.26 6.23/6.93/7.13 

 12.2/13.1/14.8 7.73/8.11/7.76 7.49/7.56/8.12 
2 пункт 244 - Белцов 

 12.8/12.8/14.7 7.89/7.87/7.92 7.12/7.19/8.00 

 12.1/12.2/11.7  5.56/5.39/5.76 
3 

пункт 261 - 

Бистренци  12.4/11.6/11.2  5.43/5.43/5.49 

 13.4/13.6/13.6 8.12/8.19/8.58 7.56/7.96/6.79 
4 

пункт 262 - 

Батишница  13.6/13.8/13.6 7.25/7.16/7.46 7.36/7.76/6.59 

 10.3/10.8/10.0 7.21/7.68/7.80 7.72/6.73/9.06 
5 

пункт 263 - 

Тръстеник  10.3/10.7/9.52 6.92/6.84/6.80 7.23/9.69/9.86 

 13.1/13.0/13.1 7.23/7.50/7.45 6.19/6.69/6.53 
6 

пункт 280 - 

Кацелово  12.3/12.7/13.2 7.13/7.02/7.89 6.03/6.46/5.69 

 13.2/13.4/14.1 7.97/8.56/8.21 6.03/7.33/7.26 
7 пункт 281 - Нисово 

 13.3/13.2/13.2 7.73/7.96/8.12 5.89/7.13/7.19 

 12.6/12.9/13.5 7.26/9.93/9.52 9.33/9.26/9.13 
8 

 пункт 282 - 

Ястребово  12.9/14.0/14.2 6.87/10.0/9.49 9.32/9.53/9.13 

 12.6/12.9/13.6 8.42/10.3/10.4 9.33/9.23/9.06 
9 

пункт 283 -

Сандрово  12.9/13.2/13.7 10.5/10.4/8.67 9.73/9.20/9.59 

 11.8/11.4/12.0 6.76/9.94/8.05 10.4/10.2/10.6 
10 

пункт 301 - 

Смирненски  12.2/11.8/12.8 9.45/10.1/11.2 9.19/10.1/9.39 

 11.1/12.4/12.1 6.62/8.02/8.16 6.23/5.99/6.19 
11 

пункт 303 - 

Бръшлян  11.9/12.4/11.8 6.85/8.29/7.96 6.09/6.66/5.96 

 10.5/11.2/12.2  5.43/4.73/5.26 
12 

пункт 323 - 

Тутракан  11.0/11.6/12.4  5.23/4.46/5.26 

 11.2/12.0/12.3  5.96/5.76/6.03 
13 

пункт 341 – 

Богданци  12.0/12.1/12.8  5.26/6.53/5.09 

 13.4/12.6/11.5  6.43/6.59/6.49 
14 

пункт 357 -

Звенимир  13.7/12.2/11.6  6.29/6.33/6.29 

 12.8/12.3/11.8  6.96/6.66/6.33 
15 пункт 358 -Ирник 

 12.5/12.4/11.6  6.36/6.49/6.49 

 12.6/12.1/12.3  6.33/6.39/6.23 
16 пункт 359 - Поляна 

 12.4/12.4/12.6  6.86/6.66/6.46 

 10.6/10.9/11.0  5.46/6.19/6.66 
17 пункт 372 -Раздел 

 11.6/11.1/11.9  6.36/6.73/6.69 

 11.7/11.5/11.3  6.59/6.46/6.26 
18 

пункт 373 - 

Брадвари  11.3/11.4/11.5  6.63/6.69/6.19 

 13.9/13.3/13.1  6.83/6.69/6.79 
19 

пункт 374 – Полк. 

Ламбрино  12.7/13.2/12.8  6.43/7.03/6.59 

 12.0/11.7/12.4  7.19/7.26/7.03 
20 

пункт 388 - 

Кутловица  12.8/13.1/12.7  8.46/7.96/7.52 

21 пункт 389 -  11.8/12.4/13.2  6.89/6.79/6.83 



   12.6/11.9/11.7  6.56/6.69/6.76 

 12.3/12.1/12.6  7.26/6.99/7.63 
22 

пункт 403 – 

Добруджанка  12.2/11.9/12.7  6.86/7.19/7.26 

 12.8/12.8/12.3  5.29/5.33/5.53 
23 

пункт 300 – Цар 

Калоян  12.8/12.6/12.6  5.63/5.46/5.48 

 14.7/14.5/14.8 11.3/11.0/10.6 10.0/10.1/10.0 
24 

пункт 302 - 

Черешово  14.1/14.7/14.4 10.7/11.2/10.5 12.8/10.3/12.7 

0-10 13.4/13.1/13.9  9.10/8.90/9.16 
26 

Пункт 320 - 

Раковски 10-40 13.7/13.4/13.3  8.70/8.96/8.57 

0-20 11.3/11.7/11.5  7.56/7.06/7.42 
25 Пункт 321 - Кубрат 

20-40 11.7/11.4/12.2  6.89/7.13/6.96 

0-20 12.9/13.6/13.8  9.33/9.26/9.36 
26 

пункт 322 - 

Мъдрево 20-40 13.4/13.8/13.4  9.59/9.33/9.30 

0-20 12.2/13.5/13.3  7.52/7.09/9.32 
27 

пункт 337 - 

Студенец 20-40 12.4/12.4/14.4  7.09/7.59/8.45 

0-20 12.3/12.8/12.7  6.96/6.16/6.53 
28 

пункт 338 - 

Ясеновец 20-40 12.2/12.8/12.6  6.36/6.83/6.89 

0-10 11.8/11.4/11.2  4.23/4.16/5.09 
29 

Пункт 339 – Малък 

Поровец 10-40 11.7/11.4/12.4  4.10/4.20/4.66 

0-10 12.4/11.1/11.2  6.29/5.86/5.99 
30 пункт 340 -Веселец 

10-40 13.0/11.8/12.1  6.26/6.19/6.23 

0-20 11.5/11.8/11.2  7.23/7.03/7.23 
31 

пункт 354 - 

Твърдинци 20-40 11.9/12.5/12.0  7.16/6.69/7.16 

0-20 11.2/11.3/11.8  6.89/6.69/6.86 
32 пункт 356 -Подайва 

20-40 11.8/11.5/11.9  6.39/6.73/6.46 

 

 

През последните години все по-вече се налага тенденцията за намаляване 

замърсяването на земите и почвите. Ограниченото ползване на пестициди и торове в 

земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за 

ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението 

на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси и дейности водят до 

намаляване деградацията на земите и почвите.  

На територията на област Русе залежалите растително защитни препарати са събрани в 

ББ кубове. ББ кубовете са разположени в землищата на селата Бъзън, Щръклево, Батишница, 

Копривец, Ценово, Борисово и Регионално депо за твърди битови отпадъци–град Русе. 

На територията на област Разград залежалите растително защитни препарати са събрани в 

централизирани складове, отговарящи на изскванията за съхранение на опасни отпадъци в 

селата Езерче, Владимировци, Тръбач, гр. Завет и гр. Разград. Складовете в с. Езерче, с. 

Владимировци и град Завет са преведени със средства отпуснати от ПУДООС към МОСВ. 

Остава неразрешен проблемът със залежалите пестициди в област Силистра. Залежалите 

фитофармацевтични препарати се съхраняват в складове, неотговарящи на изискванията на 

Постановление № 53, за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 



Складовете са безстопанствени с нарушена покривна конструкция без врати и прозорци, без 

охрана, с което се създава предпоставка за замърсяване на околната среда и застрашаване 

живота и здравето на хората.  

Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и обработки са 

гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на почвата.  

 

Предотвратяване и ограничаване увреждането на почвите 

Локални пунктове за почвен мониторинг са заложени в Комплексните разрешителни на 

„Оргахим” АД, „Русенска корабостроителница” АД и „ТЕЦ - Русе” АД, свинекомплекс 

„Голямо Враново инвест” АД, „АВИС” ЕООД–с. Брестовене, „Бисер – Олива - 98” АД–гр. 

Русе, СД „Марвас 96-Френкеви”. 

От представените протоколи за извършени пробонабирания и анализ няма превишения на 

ПДК, по показателите заложени в КР. 

 

 

Опазване на хумусния пласт 

За периода от 01.01.2010 до 31.12.2010 година на територията на РИОСВ- Русе е 

извършена рекултивация на нерегламентирани сметища.  

Таблица 15 

 План за 2010 година Изпълнено от 01.01.10 година до 

31.12.10 година 

Община бр. Площ, дка Стойност 

в лв. 

Бр. Площ, дка Стойност в лв. 

РИОСВ-Русе 120 320 320 000 120 320 320 000 

1. Разград 8 16 16 000 8 16 16 000 

2. Лозница 5 10 10 000 5 10 10 000 

3. Кубрат 5 10 10 000 5 10 10 000 

4. Исперих 5 10 10 000 5 10 10 000 

5. Завет 5 10 10 000 5 10 10 000 

6. Самуил 5 10 10 000 5 10 10 000 

7. Цар Калоян 5 10 10 000 5 10 10 000 

8. Силистра 6 12 12 000 6 12 12 000 

9.Тутракан 6 12 12 000 6 12 12 000 

10 .Ситово 6 12 12 000 6 12 12 000 

11. Главиница 6 12 12 000 6 12 12 000 



12. Дулово 6 12 12 000 6 12 12 000 

13.Алфатар 6 12 12 000 6 12 12 000 

14. Кайнарджа 6 12 12 000 6 12 12 000 

15. Русе 5 10 10 000 5 10 10 000 

16. Сливо поле 5 10 10 000 5 10 10 000 

17. Борово 5 10 10 000 5 10 10 000 

18. Две могили 5 10 10 000 5 10 10 000 

19. Иваново 5 10 10 000 5 10 10 000 

20. Ценово 5 10 10 000 5 10 10 000 

21. Бяла 5 10 10 000 5 10 10 000 

22. Вятово 5 10 10 000 5 10 10 000 

  

От таблицата е видно, че 320 дка замърсени площи са почистени, рекултивирани и върнати 

като мери и пасища за ползване от населението. 

 

 

Опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства 

 На територията на РИОСВ-Русе са регистрирани 18 броя действащи кариери и рудници 

за добив на неметални полезни изкопаеми–варовик, каолинова суровина и глини, 10 площи за 

търсене и проучване. Всички действащи кариери и рудници разработиха технологични 

проекти за експлоатация през 2009 г., които са съгласувани в МОСВ. До всички предприятия 

бяха изпратени пълен набор от документи, отнасящи се до опазване на земните недра и 

рационалното използване на подземните богатства, както и за провеждането на мониторинг на 

подсистема „Земи и почви“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действащи кариери на територията на РИОСВ - Русе 

 Таблица 16  

№ Обект- кариера Населено 

място 

Инвеститор Год. Нарушен

а площ, 

дка 

Концеси

я за 

добив 

1. Рудник 

„Вапцаров” 

село 

Басарбово, 

Община 

Русе 

„Скални материали” 

АД- град Русе, 

Община Русе 

1982 подземен 

рудник 

 

2. Рудник 

„Басарбово- 

Изгорелица” 

село 

Басарбово, 

Община 

Русе 

„Скални материали” 

АД- град Русе, 

Община Русе 

1972 подземен 

рудник 

 

3. Кариера 

„Топчии- по 

реката” 

село 

Топчии, 

Община 

Разград 

Скални материали” 

АД- град Русе, 

Община Русе 

1980 100  

4. Кариера „Батин-

канарите” 

село Горно 

Абланово, 

Община 

Борово 

„Скални материали” 

АД- град Русе, 

Община Русе 

2006 10,5  

5. Кариера 

„Тетово-1” 

село 

Тетово, 

Община 

Русе 

„Скални материали” 

АД- град Русе, 

Община Русе 

1963 169,5  

6. Кариера 

„Есениците- VІІІ 

участък” 

град 

Ветово, 

Община 

Ветово 

„Каолин” АД- село 

Сеново, Община 

Ветово 

2004 247,6 № 

36/21.01.2

003 г. 

7. Кариера 

„Ветово- ІV и V 

участък” 

град 

Ветово, 

Община 

Ветово 

„Каолин” АД- село 

Сеново, Община 

Ветово 

1962 1 136,6 № 

87/17.02.1

999 г. 

8. Кариера 

„Ветово-VІІ 

участък” 

град 

Ветово, 

Община 

Ветово 

„Каолин” АД- село 

Сеново, Община 

Ветово 

1989 349,4 № 

87/17.02.1

999 г. 

9. Кариера 

„Богорово” 

с. 

Богорово, 

Община 

Силистра 

„Благстрой” ЕООД, 

град- Силистра, 

Община Силистра 

1970 73  

10. Кариера „Поп 

кралево” 

с. Поп 

Кралево, 

Община 

Силистра 

„Пътстроймонтаж”

ООД – град 

Силистра, Община 

Силистра 

1970 101,9  

11. Кариера 

„Ястребна” 

село 

Ястребна, 

Община 

Ситово 

„Водно 

строителство” АД- 

град Силистра, 

Община Силистра 

1974 13,7 № 

518/03.07.

2001 г. 

12. Кариера 

„Керамик” 

град 

Силистра, 

„Керамик” ООД- 

град Силистра, 

1944 60 

 

 



 

Площи за търсене и проучване: 

- Площ за търсене и проучване „Камен дол”, инвеститор  „Стоун локъл груп” ООД- град 

Ветово - размер на площта – 0,21 кв. км. в землището на село Смирненски, Община Ветово, 

Област Русе; 

- Площ за търсене и проучване „Сидиа”, инвеститор „Садас” ООД - град София - размер на 

площта - 3,4 кв. км. в землището на село Добротица, Община Ситово, Област Силистра; 

- Площ за търсене и проучване „Сидия-1”, инвеститор „Садас” ООД - град София - размер на 

площта- 2,94 кв.км.в землището на село Сребърна, Община Силистра и село Ситово, Община 

Ситово, Област Силистра; 

- Площ за търсене и проучване „Слави камък”, инвеститор „Хинат-В” ЕООД - град Велико 

Търново, размер на площта - 0,95 кв. км. в землището на село Беловец, Община Кубрат, село 

Тетово, Община Русе, Област Русе;  

Община 

Силистра 

Община Силистра  

13. Кариера 

„Кубрат” 

град 

Кубрат, 

Община 

Кубрат 

„Пътно 

строителство” АД- 

град Разград, 

Община Разград 

1986 22,6  

14. Кариера 

„Тертер” 

село 

Тертер, 

Община 

Кубрат 

„Тертер” ЕООД- 

град Разград, 

Община Разград 

1988 22  

15. Кариера „Боаза” град 

Разград, 

Община 

Разград 

„Тертер” ЕООД- 

град Разград, 

Община Разград 

 

1964 

144,3  

16. Кариера 

„Драгомъж” 

село 

Драгомъж, 

Община 

Исперих 

„Нова кариера” 

ООД- град Исперих, 

Община Исперих 

1986 21,7  

16. Кариера „Д 

рагомъж” 

село 

Драгомъж, 

Община 

Исперих 

„Нова кариера” 

ООД- град Исперих, 

Община Исперих 

1986 21,7  

17. Кариера 

„Трапище” 

село 

Трапище, 

Община 

Лозница 

„Комфорт” ООД- 

град Варна 

1960 40  

18. Кариера 

„Христово” 

село 

Кривня, 

община 

Ветово 

ЕТ „Стамболийски 

1995 - Христо 

Иванов”, село 

Дряновец, Община 

Разград 

2007 3,290 №918/25.

11.2004г.  



- Площ за търсене и проучване „Баниска”, инвеститор „Терекс и ко” АД - град София, размер 

на площта - 163 кв.км. в землището на град Борово, град Бяла и град Две могили, Област Русе; 

- Площ за търсене и проучване „Ветово ТГ”, инвеститор „Каолин” АД, размер на площта - 8,58 

кв.км. в землището на град Ветово; 

- Площ за проучване „Кофалджа”, инвеститор „София - Стройпроект” АД - размер на 

проучвателната площ - 137 дка в землището на град Главиница, Община Главиница, Област 

Силистра; 

- Площ за плоучване „Текенлика” инвеститор „София - Стройпроект” АД - размер на 

проучвателната площ - 212,6 дка в землището на град Главиница, Община Главиница, Област 

Силистра; 

- Площ за търсене и проучване „Суходола”, инвеститор „Стройпроект” ООД - размер на 

проучвателнат площ - 0,75 кв. км; 

- Площ за търсене и проучване „Капиновци”, инвеститор „Ведена” ООД - размер на 

проучвателната площ - 13,6 кв.км. в землището на село Здравец, Община Самуил, Област 

Разград. 

През 2010 год. се наблюдава рязко спадане на добивните и преработвателните работи 

на миннодобивните обекти, във връзка с намаленото търсене и продажба на строителни 

материали. Извършени са много по-малко взривявания в сравнение с предходните години и 

отбитата от масива плътна скална маса е в по-малки обеми. От това следва, че се нарушават 

по-малко терени, депонират се по-малко отпадъци, в резултат на  което е по-слабо негативното 

отношение към околната среда.  

През извършените инспекции през 2010 год. се констатира, че се спазват заложените в 

проектите мерки за рационално използване на подземните богатства. Добивът се извършва в 

концесионните площи, при спазване  на реда на изземване, посочени в инженерните 

разработки. Проведените геолого-проучвателни дейности са изпълнени съгласно 

представените проекти. Рекултивирани са всички изработки, шурфове и канави, ликвидирани 

да проучвателните сондажи, като площите са рекултивирани. 

 

Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на РИОСВ - 

Русе    

През последните години на територията на РИОСВ-Русе се забелязва намаляване на 

замърсяването на земите и почвите. Обръща се голямо внимание на ограниченото използване 

на пестициди и торове в земеделието. Разработват се програми за екологично земеделие и 

животновъдство.  

 



 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

България се нарежда сред първите 5 страни в Европа по богатство на биологично 

разнообразие. Макар и малка по площ (110,910 кв. км) територията на страната включва части 

от 4 биогеографски района – алпийски, черноморски, континентален и степен. Разнообразният 

релеф, геология, специфичните микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност 

на територията на страната определят богатото разнообразие на видове, съобщества и 

природни местообитания, голяма част от които с консервационна значимост.  

 

Защитени територии   

За да се съхранят редките и ценни растителни и животински видове се прилагат два 

основни метода: извън техните местообитания-в ботанически и зоологически градини (ex situ) 

и в тяхната естествена среда (in situ). Такива са защитените територии. 

Съвременната категоризация на защитените територии в страната ни е въведена със 

специализирания Закон за защитените територии, който е приет през 1998 г., такива са: 

резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и 

защитена местност. Общият им брой на територията на РИОСВ-Русе е 40, от които: резерват 

„Бели Лом”, 9 природни забележителности,  поддържан резерват „Сребърна”, природен парк 

„Русенски Лом” и 28 защитени местности. За три от тях: ПР „Сребърна”, ПП „Русенски Лом” и 

ЗМ „Калимок-Бръшлен” има утвърдени и влезли в сила Планове за управление като основни 

документи, определящи конкретните режими и дейности.  

На територията на РИОСВ-Русе за защитени местности са обявени естествените 

находища на следните редки и ценни растителни видове: червен божур (Paeonia peregrinа) - 4;  

пролетно ботурче (Cyclmen coum), кримска какула (Salvia scabiosifolia) и обикновен сладник 

(Gyicyrrhiza glabra). През последните 5 години те са в много добро състояние - с относително 

стабилна и  голяма плътност на екземплярите от 10 до 15-20 бр./кв.м е находището на червен 

божур в защитена местност „Мющерека”-с. Беловец, община Кубрат. Предвид особеностите 

на вида и благоприятните условия на средата, същият се е разпространил и извън границите на 

защитената територия. В подобно много добро състояние са и находищата в едноименните 

защитени местности на: пролетно ботурче-с. Осенец, община Разград, на обикновен сладник-с. 

Белцов, община Ценово и на кримска какула - с. Полско Косово, община Бяла. Констатациите 

за 2010 г. са, че е запазена установената през последните 3 години средна плътност на 



популациите, както следва: по 5-9 екз./кв. м при белия сладник; 1-3 туфи на кв.м при 

кримската какула и 12-20/28 екз./кв.м. 

През 2010 г. не са констатирани нарушения във водния режим и неблагоприятни промени в 

биологичното състояние на защитените местности „Гарвански блата” и „Блатото край село 

Малък Преславец”. 

Състоянието на защитените местности „Горната кория”-с. Добротица, община Ситово, 

„Колчаковска кория”-с. Хърсово, община Самуил, „Вековна церова гора”-с. Церовец, община 

Иваново е такова, че е необходимо провеждането на по-продължителни наблюдения за 

установяване на тенденциите в тях и  прилагане на подходящи мерки за възстановяване или 

заличаване. 

При провеждане на теренни проучвания през 2010 г. се установи естествено находище 

на червен божур (Poenia peregrina) в горски отдел, в непосредствена близост до защитена 

местност „Горната кория”-с. Добротица. Стартира процедура по разширяване границите на 

местността с цел включване на новоустановеното находище. 

ЗМ „Калимок-Бръшлен”   

На територията на РИОСВ-Русе се намира една от най-големите защитени местности в 

България–„Калимок-Бръшлен”. Обявена е през 2001 г. с площ 59 750 дка. Разположена е в две 

области: Русе и Силистра, като обхваща земи от 9 землища: Ряхово, Бабово, Голямо Враново, 

Бръшлен в община Сливо поле и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Тутракан в община 

Тутракан. Създадена е с цел възстановяване и запазване на една от малкото останали Дунавски 

влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Със своите блата, тръстикови 

масиви, заливни гори, влажни ливади, пясъчни коси, тя е местообитание на над 400 вида 

растения, 60 вида риби, 20 вида влечуги и земноводни, 40 вида бозайници, 230 вида птици и 

хиляди видове безгръбначни животни. През юни 2002 г., Глобалният екологичен фонд (ГЕФ) 

отпусна на правителството на България финансиране за изпълнение на дейности по проекта 

„Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването”, който е реализиран в 

защитената местност. Дългосрочната цел на проекта е усвояване на практики за устойчиво 

управление на природните ресурси от местните общности и власти на територията защитена 

местност „Калимок-Бръшлен”, а глобалната екологична цел на проекта е да демонстрира и 

предостави модел за намаляване на трансграничните биогенни товари и др. замърсители от 

земеделието в басейните на река Дунав и Черно море, като същевременно се опазват ключови 

застрашени видове в защитените територии, посредством: възстановяване на влажни зони, 

програми за управление на защитени територии и подпомагане на заинтересованите страни да 

усвояват екологосъобразни икономически дейности.  



Биологичното разнообразие трябва да бъде съхранено в естествената си среда, за да 

могат видовете да съществуват и да се развиват нормално. Това обуславя необходимостта 

спешно да бъдат защитени ценни видове от българската флора, с висока консервационна 

стойност, разпространени в единични находища и извън защитени територии. В тази връзка 

през 2010 г. е положено началото на съвместен проект между Института по ботаника към БАН 

и МОСВ по програма Life + с наименование „Изграждане на пилотна мрежа от малки 

защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микро-резервати”.  

Проектът предвижда разработване на Планове за действие и мониторинг на избраните видoве, 

опазване в семенна банка и жива колекция, създаване на оптимални условия в 

местообитанията за подобряване устойчивостта на популациите.  

Обект на територията на РИОСВ-Русе е находището на Българската гърлица (Limonium 

bulgaricum), намиращо се северно от село Караманово, община Ценово. Видът е критично 

застрашен, с голям консервационен статус, защитен за България. Обитава влажни тревисти 

места върху засолени почви до около 250 м н.в. Разпространен е оскъдно в Дунавската 

равнина (по долината на р. Студена и нейните притоци в района между гр. Свищов, гр. 

Павликени и гр. Бяла). Български ендемит. Включен е в Червена книга на България. 

  Българската гърлица (Limonium bulgaricum) 

 

Поддържан резерват „Сребърна” 

Сребърна е един от най-известните ни природни резервати, познат и далеч от пределите 

на България като един от близо 300–та паметника на световното културно и природно 

наследство. 



Резерватът „Сребърна” е един от първите обявени в България. За официална дата е 

приета 20.09.1948 г., когато е издадено постановление на министерството на земеделието и 

държавните имоти.   

Орнитофауната на езерото е една от главните причини то да бъде обявено за резерват. 

Редките и застрашените от изчезване видове в национален и регионален мащаб увеличават 

значително стойността на Сребърна като важно място за съхраняване на биологичното 

разнообразие. 

Общо в резервата и неговите околности досега са установени 230 вида птици, или 

57,5% от българската орнитофауна (която се състои от около 400 вида). 132 от тях са гнездящи 

и 98 са зимуващи. Петдесет и осем вида фигурират в „Червена книга на НР България” (1985). 

Девет вида са световно застрашени като три от тях са представени в Сребърна със стабилни и 

уникални популации-малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), къдроглав пеликан (Pelecanus 

crispus) и белоока потапница (Aythya nyroca). Къдроглавият пеликан и голямата бяла чапла - 

гнездят само в Сребърна.   

Най-голямото богатство на резервата е гнездовата колонията на къдроглавия пеликан. 

Европейската популация наброява около 1200-15000 индивида. В България гнездят средно 

около 60-65 двойки единствено в Поддържан резерват „Сребърна”. 

Съществува голямо количество и дългосрочна информация за гнезденето на вида в Сребърна. 

Още Hodek (1882) и Reiser (1894) дават сведения за колонията. Според Патев (1950) през 40-те 

и 50-те години на 20 в. в резервата гнездят между 100 и 150 двойки. През периода 1956-1959 г. 

броят на двойките варира между 30 и 85 докато през 1959 г. броят им намалява и остават само 

две малки колонии (Паспалева-Антонова, 1961). Според Geisler (1962) по-голямата част от 

колонията се състои от 91 гнезда, а по-малката от 36. За периода 1954-1980 г. в резервата 

средно гнездят 67 двойки като броят им значително варира - между 29 и 127 (Мичев, 1981). 

Всички тези данни показват, че езерото Сребърна представлява традиционно гнездово 

находище за къдроглавия пеликан. Колонията претърпява и някои пространствени промени 

през годините. В далечното минало (дори преди 1880 г.) гнездата са били разположени в най-

северните части на резервата (в т.нар. Бабушко блато). През 40-те години на 20 век колонията 

се разпокъсва и отделни групи от двойки загнездват върху различни по размер плаващи 

тръстикови островчета (Петров, 1947). От тогава до 2004 г. колонията на пеликаните е 

разположена в южната част на северния тръстиков масив, ограждащ централното водно 

огледало. 

Обичайно гнездовият период започва през м. февруари. При повторно силно 

застудявване обикновено излюпването на малките се компрометира и е възможно птиците да 

снесат втори път яйца. Тогава малките се изклюпват доста по-късно – април – май. През 



последните 3-4 години в „Сребърна” гнезденето започва в началото или края на месец януари. 

Неведнъж са констатирани загуби на яйца, особено през 2004 и 2005 г. Това са естествени 

процеси и видът е приспособен да ги преодолява, като снася допълнително яйца и отглежда 

поколение.  

Естествените врагове на къдроглавия пеликан по време на гнездене и отглеждане на 

малките, освен атмосферните условия, са чакали, скитащи кучета и диви свине. Поради 

нарушения воден режим на езерото, тръстиковите острови, върху които гнездят пеликаните са 

били  трайно прикрепени към дъното. В резултат на поддържащи и възстановителни дейности 

през 90-те години е изградена ограда около гнездилището, която го предпазва от набези на 

дребни хищници. Тази мярка е дала положителни резултати, но след изграждането на 

свързващ канал с река Дунав нивото на водата в езерото се е покачило с 2-3 метра. Така, в 

резултат на неблагоприятни атмосферни влияния - силна буря, придружена с обилни дъждове, 

тръстиковите острови са се отлепили от дъното и през 2005 г. предпазната ограда се е 

разкъсала.  

Гнездилището се е придивижило в южните части на централното водно огледало - на 1 

км от предишното си положение. Това е наложило да се вземат мерки за прикрепване на 

тръстиковия остров на предишното му място. Предприети са мерки от Министерството на 

околната среда и водите в лицето на РИОСВ-Русе и Фондация „ЛьоБалкан” за възстановяване 

на гнездилището на пеликаните. През октомври са поставени нови изкуствени платформи. 

През 2008 г. една част от птиците са започнали да гнездят в началото м. Март. На 19 март е 

установено, че пеликаните са напуснали гнездилището. При огледа са констатирани следи от 

диви свине, които са унищожили около 15 яйца. На 28 март в южната част на резервата се е 

формирала нова колония от къдроглави пеликани с численост около 60-63 размножаващи се 

двойки, които трайно са загнездили. Към края на месец юли първите млади птици успешно са 

излетели от гнездилището.  

След излитане на младите птици към края на месец юли-началото на август, 

къдроглавите пеликани напускат резерватната територия и скитат на групи по река Дунав и 

влажните зони около нея–защитена местност „Калимок–Бръшлен”, защитени местност „Малък 

Преславец”, „ПП Персина” и при застудяване зимуват в Южна България или достигат по на юг 

достигат до Северна Африка.  

През 2010 г. е установен успешен гнездови процес, без външни въздействия и 

компрометиране от диви прасета и дребни наземни хищници върху колонията, поради което 

не са предприети действия по организиране на отстрел. 

120 възрастни двойки,  долетели в началото на годината се сдобиха с 115 млади екземпляра. 

Приблизително същата численост е отчетена и през 2009 г. Данните са предоставени от 



Фондация „Льо Балкан”, която има утвърдена Работна прогама за провеждане на наблюдения 

и поддържащи дейности в гнездовата колония. 

Девет от двойките успешно отгледаха поколение на изградена наколна платформа. Останалите 

двойки са предпочели старите места за гнездене във вътрешността на езерото.  

През месец октомври е проведена комисия с представители на Фондация „Льо Балкан”, ИБЕИ 

към БАН за установяване на моментното състояние на пеликанската колония и определяне на 

подходящо място за монтиране на нови дървени наколни пратформи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2010 г. Фондация „Льо Балкан”–България продължи провеждането на мониторинг 

и поддържащи природозащитни дейности в пеликанската колония. Във влажната зона в 

пеликанското гнездилище е изградена втора наколна платформа и общата площ на вече 

възлиза на 60 м2 с построената през 2009 г. Целта е предпазване на птиците от набезите на 

хищници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно е провеждан и мониторинг на водното ниво в езерото и в междудиговото 

пространство. Най-високото отчетено ниво е при южен шлюз-до 420 см. 

Мониторингът на водното ниво показва тенденцията към задържане на оптималното ниво в 

резервата от около 420 см през последните 3 години. 

 

НАТУРА 2000  

Националната екологична мрежа се състои от два основни елемента: 



- защитени зони, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за 

защитените територии); 

- защитени територии, които не попадат в защитени зони.  

Защитените зони са нова форма на териториална защита на биологичното разнообразие. Тя се 

въвежда конкретно за целите на прилагането на изискванията на  Директивата за 

местообитанията и Директивата за птиците и по-конкретно за изгаждането на НАТУРА 2000 в 

България. Понятието защитена зона, въведено със Закона за биологичното разнообразие 

обединява употребените в директивите понятия: „Специално защитена зона” по Директивите 

за птиците и „Зони под специална защита” по Директивата за местообитанията.   

На територията на РИОСВ – Русе се намират следните защитени зони: 

- за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на 

РИОСВ-Русе. 

 Таблица 17  

 

Код 

 
Наименование Площ в ха 

Общини на 

територията 

на РИОСВ-

Русе 

Забележка 

BG 0000169 
„Лудогорие-

Сребърна” 
5223,80 

Силистра 

Алфатар-

кадастър 

Ситово 

 

BG 0000171 „Лудогорие-Боблата” 4838,03 ха 

Завет 

Кубрат 

Главиница 

Тутракан-

кадастър 

 

BG 0000173 „Островче”  
Разград 

Лозница 

Попада и в 

област 

Търговище 

BG 0000180 „Боблата” 3216,87 Тутракан   

BG 0000231 „Беленска гора”  Бяла 

Попада и в 

област В. 

Търново 

BG 0000233 „Студена река”  Ценово 

Попада и в 

област 

В.Търново 

BG 0000530 „Пожарево-Гарван” 5886,27 

Главиница 

Ситово 

Тутракан  

 

BG 0000605 „Божкова дупка” 1.0 Ветово  

BG 0000611 „Река Янтра”  

Борово 

Бяла 

Ценово 

Попада и в 

областите 

В.Търново и 

Габрово 



 

- за опазване на дивите птици  

 Таблица 18 

Код Наименование Площ в /ха/ 

Общини на 

територията на 

РИОСВ-Русе 

Забележка 

BG0002024 „Рибарници Мечка” 2737,95 
Иваново 

Борово 

 

BG0002025 „Ломовете” 3408,00 
Ветово 

Иваново 

 

BG0002030 „Комплекс Калимок” 9 431,82 
Тутракан 

Сливо поле  

BG0002031 „Стената” 
79,73 

Тутракан  

BG0000237 „Остров Пожарево” 975,88 Тутракан  

BG0002039 „Хърсовска река” 35 428,63 

Силистра 

Кайнарджа 

Дулово 

Алфатар 

 

BG0000241 „Сребърна” 1 448,20 Силистра  

BG 0000107 „Суха река” 62 481,27 Кайнарджа 

Попада и в 

областите 

Варна и Добрич 

BG 0000204 „Вардим” 1104,89 Ценово 

Попада и в 

област В. 

Търново 

BG 0000232 „Батин” 2 691,36 
Борово 

Иваново 
 

BG 0000241 „Сребърна” 1448,2 Силистра  

BG 0000377 „Калимок-Бръшлен” 7550,18 
Сливо поле 

Тутракан 
 

BG 0000529 „Мартен-Ряхово” 1172,74 
Русе 

Сливо поле 
 

BG 0000530 „Пожарево-Гарван” 
5 886,27/увеличен

а на 6304,92 

Главиница 

Ситово 

Тутракан 

 

BG 0000534 „Остров Чайка” 
245,68/увеличена 

на 504,17 
Силистра  

BG 0000605 „Божкова дупка” 1,00 Ветово  

BG 0000608 „Ломовете” 32 488,93 

Разград 

Цар Калоян 

Ветово 

Две могили 

Иваново 

Русе 

Попада и в 

област 

Търговище 

BG 0000106 „Хърсовска река” 3 656,7 

Силистра 

Алфатар 

Кайнарджа 

Дулово 

 



BG0002048 „Суха река” 25 769,75 

Кайнарджа 

Крушари 

Теревел 

Добрич-селска 

Попада на 

територията на 

област Добрич 

BG0002062 „Лудогорие” 91 388,98 

Самуил 

Разград 

Завет 

Кубрат 

Исперих 

Ветово 

Сливо поле 

Тутракан 

Главиница 

Алфатар 

Силистра 

Дулово 

Ситово 

 

BG0002064 „Гарванско блато” 324,78 Ситово  

BG0002065 
„Блато Малък 

Преславец” 
375,06 Главиница 

 

 

 

Дейности по опазване на биологичното разнообразие през 2010 г.  

Биоразнообразие означава многообразието сред живите организми от всяка среда, 

включително сухоземни, морски и други водни организми и екологични комплекси, от които 

те са част, като това включва разнообразие вътре във и между видовете, както и разнообразие 

на екосистемите. 

На територията, контролирана от РИОСВ–Русе, обхващаща част от Дунавската равнина 

и част от Лудогорието, биоразнообразието е богато и се отличава със съхранени, опазени и 

възстановени диви растителни и животински видове и генетичните им ресурси. Значителна 

част заемат естествените горски масиви, остатъци от вековни дъбови гори, липови гори, 

заливни и крайречни гори. Естествените находища на лечебните растения се намират 

предимно в горски територии.  

През 2010 г. в РИОСВ-Русе са подадени и проверени 38 сигнала за намерени ранени 

или мъртви животински екземпляри. 17 от ранените защитени видове птици са изпратени за 

лечение и доотглеждане в Спасителен център-гр. Стара Загора. Приблизително същият брой 

сигнали е получен и през предходната година, като се наблюдава, че активността на 

гражданите е по-голяма през пролетно-летните месеци. Подаването на актуална иформация от 

гражданите и търсенето на съдействие и помощ от страна на РИОСВ-Русе показва, че 

населението не е безучастно по отношение на  опазването на животинските видове. 

Своевременното сигнализиране и оказването на ветеринарно-медицинска помащ в много 

случаи допринасят за спасяване и запазване на видовете, някои от които са много ценни. 



Ежегодно с цел предотвратяване на незаконната търговия със защитени ранноцъфтящи 

растения: кокичета, пролетна циклама, минзухари и др.  се информира местното население за 

съществуващите забрани. В резутат на положените усилия и разяснителната работа на 

експертите, през 2010 г. при извършените проверки в началото на месец март по пазарите, 

улиците и цветарските магазини в Русе, Разград и Силистра, не са констатирани нарушения.  

 

Около 5 000 вида животни и 25 000 вида растения са защитени от пре-експлоатация 

като обект на международната търговия съгласно Конвенцията по международна търговия със 

застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). С цел да се регулиране на 

международната търговия, която е един от застрашаващите числеността на много екзотични 

видове фактори, в страната ни е въведен регистрационен и уведомителен режим. В тази връзка 

ежегодно в РИОСВ-Русе се регистрират десетки екземпляри, които попадат под юрисдикцията 

на конвенцията. Големият брой издадени карти през 2010 г.–общо 110, както и през 

последните 5 години, показват, че тази тенденция се е запазила и че интересът към 

екзотичните видове на територията на областите Русе, Разград и Силистра е голям. 

През 2010 г. основателен се оказа получен сигнал за незаконно отглеждане на 

екземпляр от вида кафява мечка (Ursus arctos). В резултат на своевременните действия на 

експертите, животното е иззето и настанено за временно отглеждане в Парк за танцуващи 

мечки-Белица.  

На свобода са пуснати 19 броя от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferrugineа), 13 от които 

са размножени в Биологичната експериментална база „Калимок” в с. Нова Черна, община 

Тутракан.  

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти 

всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването 

са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени 

състоянието на влажните зони, където те зимуват. Подобни схеми за мониторинг допринасят 

за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и 

биологичното разнообразие. Преброяването е част от общото международно преброяване в 

цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток, и Северна Африка). 

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира Сренозимно преброяване на 

водолюбивите птици от 1990 г., със съдействието на МОСВ, природозащитни 

неправителствени организации, Държавна агенция по горите, БАН и доброволци по места. 

Преброяването се провежда ежегодно в началото на януари и обхваща основните за 

зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското крайбрежие и водоемите във 

вътрешността на страната.  



Ежегодно, в средата на месец януари експертите участват в Среднозимното 

преброяване на водолюбиви птици. През 2010 г. то се проведе по маршрутите с. Мечка–гр. 

Русе и Русе–Тутракан. За територията на инспекцията в преброяването участие взеха 

представители на БДЗП и Изпълнителната агенция по околна среда и води. Приоритетните  

зони  за 2010 г. са „Рибарници Мечка”, „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”, „Гарвански 

блата”, „Малък Преславец”, „Сребърна” и река Дунав.  

Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони 

са основно местообитание–източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на 

потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, 

пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и 

дърдавцови. 

Постоянен обект на среднозимен мониторинг са и грабливите птици, изцяло зависещи 

от влажните зони–морският орел, орелът-рибар и тръстиковият блатар. В България зимуват 8 

вида водолюбиви птици, застрашени от изчезване в световен мащаб, както и голям брой 

видове, застрашени в Европа. Тези местообитания и обитателите им са предмет на опазване и 

на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

При преброяването на територията на РИОСВ-Русе, най-многочислена е групата на 

гъскоподобните с 9 557 представители от зеленоглава патица, 1 189 екземпляра от вида голяма 

белочела гъска, както и зимно бърне-701. 

 От пеликаноподобните са преброени 326 екземпляра голям корморан, 212 екземпляра от вида 

малък корморан и 67 къдрограви пеликана. 

Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България 

водолюбиви птици, както и местата от особена важност за тях е от голямо значение за научно 

обоснованото определяне на мерките за тяхното опазване. Получената информация от цялата 

страна се изпраща за обобщение и анализ в Изпълнителната агенция по околна среда, на базата 

на който се отчитат съответните тенденции в местообитанията и тяхното актуално състояние.   

 

Някои видове животни съгласно закона за биологичното разнообразие се ползват с 

режим на ограничено ползване от природата. Такива са градинският (Helix pomatia) и лозовият 

охлюв (Helix lucorum). През 2010 г. в РИОСВ-Русе е подадено 1 заявление за организиране на 

пункт за изкупуване на охлюви, съгласно Заповед № РД-361/09.04.2004 г. на Министъра на 

околната среда и водите. Изкупуване на този природен ресурс не е извършено, както и не са 

констатирани нарушения на режима. На територията на инспекцията през послените 4-5 

години се забелязва се тенденция към намаляване на интереса на лицата, които се занимават с 

търговия на градински и лозов охлюв.   



 

 

 

Лечебни растени  

Територията на РИОСВ-Русе от биологична гледна точка се характеризира с голямо 

разнообразие на лечебни растения. Това се обуславя и от биогеографското разположение и 

климатичните особености на района. Билкосъбирането за някои от населените места е един от 

основните поминъци и основен източник на доходи за местното население.  

През 2010 г. в трите области са функционирали 128 билкозаготвителни пункта, от които 

30 в Русенска област, 59 в Разградска и 38 в Силистренска. 

На територията на РИОСВ-Русе се добиват и ползват основно обикновена коприва 

(корени, листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче, врабчови 

чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), слез, обикновен глог (цвят с листа, плодове), 

змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина, полско великденче, репей, бръшлян и някои 

др., като в най-големи количествана се изкупуват: обикновена коприва (корени, листа), бъз, 

цвят липата и обикновен глог (плод с листа) и плод шипка и др.  

Постоянен остава интересът от страна на билокозаготвители към култивирано 

отглеждане на редки и застрашени видове растения. Такива са случаите с балканския ендемит-

мурсалски чай, отглеждан в 2 села на територията на община Главиница, плантациите на 

медицинска ружа и бяла лупина на територията на община Дулово.   

Всички растения, добивани в плантациите са защитени видове. Мурсалският чай е включен и в 

Червената книга на България. Отглеждането на такива растения подлежи на много строг 

контрол за произход на генетичния материал.  

Събраните и първично обработени лечебни растения се използват във фармацевтичната, 

парфюмерийната и хранително-вкусовата промишленост.  

В сравнение с предходни години се наблюдава тенденция към спазване на 

задължението и представяне в срок на годишна справка за изкупените, преработените и 

реализираните количества билки. През последните години все по-малко билкозаготвители 

нарушават това задължение. Запазва се относително постоянен брой на лицата, които събират 

и изкупуват билки, без да имат предварително издадено за целта позволително-това е и най-

често срещаното нарушение по Закона за лечебните растения през последните години. 

Единични случаи на нарушения на нормативната уредба са: неподходящи условия в 

пунктовете за изкупуване и съхраняване на билки и нередовно водене на книгата за билки.   

С оглед опазване ресурсите на някои видове лечебни растения с ограничени запаси в 

природата, всяка година министърът на околната среда и водите издава Заповед за ползването 



на лечебните растения под специален режим за текущата година. Не се разрешава събиране на 

билки от тези видове в националните паркове, както и извън определените със заповедта 

райони и количества. Режимът не се отнася за случаите, когато билките се събират за лично 

ползване. Допустимите за събиране количества билки от естествените находища се отнасят за 

10 вида лечебни растения, забранените за събиране билки от естествените им находища на 

територията на цялата страна са 25 вида. 

Практиката през изминалите години доказа, че отпуснатите количества се използват в 

много малък процент, т.е. малки количества от тези видове се събират от природата, което е 

един щадящ механизъм за видовете и техните популации във времето. Има предложения за 

някои видове (катраника, ружа) да бъдат извадени от посочените списъци, тъй като са с 

възстановени популации. 

През 2010 г. на територията на инспекцията не са събирани и отчетени видове лечебни 

растения, които са поставени под режим на ограничено ползване. 

 

Мониторинг на биологичното разнообразие (БР), като част от Националната 

система за монитринг на БР 

През 2010 г. за територията на РИОСВ-Русе бяха определени за наблюдение 5 вида от 

флората и фауната, които са включени в НСМБР. От влечугите това са: шипобедрена 

костенурка (Testudo gracea), от рибите: виюн (Misgurnus fossilis), а от растенията – кримска 

какула (Salvia scabiosifolia), едроплоден хрян (Armoracia macrocarpa) и татарското диво зеле  

(Crambe tataria). По отношение на птиците се предоставят данните от ежегодното средно-

зимно преброяване на водолюбивите птици. Проверките се извършват по предварително 

определена методика и участъци (в рамките на защитени територии или землища), като се 

описва състоянието и количеството на видовете.  

 

 Резултати от проведените мониторингови дейности на растителните и животински 

видове 

Сухоземни костенурки (Testudo graeca&Testudo hermanni). 

Изследванията са проведени в района на с. Ценово (област 

Русе).  

Това е единствената толкова добре запазена популация на тези 

два вида в района на Община Ценово. Находището е извън 

границите на защитени зони и защитени територии, 

необходимо е да се предприемат мерки за защита на мястото. 

Полеви проучвания са проведени два пъти през месеците юни 



и юли 2010 г. Данните от мониторинга показват, че избраната територия поддържа 

относително стабилни популации и от двата вида, като превес има шипоопашата костенурка, 

независимо от факта, че при второто наблюдение е отчетен само един екземпляр от вида.  

Двата вида влечуги са  застрашени от следните преки въздействия, които биха довели до 

унищожаване на местообитанията им и/или до загиване на отделни екземпляри: пожари и  

разораване на пасища и мери.  

 

                                                Кримска какула (Salvia scabiosifolia)  

Местонахождението попада в границите на защитената територия 

„Находище на кримска какула”-землище село Полско Косово, 

община Бяла, област Русе, като площта е 35,093 дка (поземлен 

фонд). Стопанисва се от община Бяла. Опазва се единственото в 

страната находище на защитения растителен вид Кримска какула 

(Salvia scabiosifolia), който е открит през 1970 г. Местността се 

отличава с уникален ландшафт, включващ характерни варовикови 

форми с хазмофитна растителност и типични крайречни 

растителни съобщества.  

Естествените находища на посочения растителен вид са в много добро състояние. Като 

единствена заплаха за тях може да се отчете тяхната близост до аграрния ландшафт. 

Потенциални въздействия са: опожаряване на стърнищата в съседните имоти, като пожарите 

биха могли да се  разпространят в находищата и използването на хербициди.  

Потенциални последици от влиянието на заплахите: близостта на селскостопанския фонд и 

използването на препарати за растителна защита са евентуална заплаха за редките видове 

растения; възможно е временно или трайно да бъдат унищожени, или да се намали плътността 

и/или териториалната цялост на популацията им. 

 Кримската какула (степен конски босилек) се среща и на полуостров Крим, откъдето е 

произлязло и нейното име. Описана е в Червената книга на България. Включена е в 

приложения № 2 и № 3 на Закона за биологичното разнообразие. 

 

                                                   Татарско диво зеле (Crambe tatarica). 

Това е единствено находище на този вид в България. Намира се в 

землището на с. Новград, община Ценово. 

На терен не са установени екземпляри от изследвания вид, дори и 

остатъци от вегетативни части. Видът татарско диво зеле цъфти 

през месец май и в момента на проверката би следвало растенията 



да са във фаза –плододаване, но такива не бяха открити. Няма 

следи от човешка намеса – косене на трева, следи от пожари или 

паша на животни. Пряка заплаха за унищожаване на вида е 

възникването на пожари. 

През 2011 година предстои мониторинг на същите видове. За да се открои тенденция и да 

могат да се направят научни изводи, наблюденията трябва да  се извършват поне  в 

продължение на 5 години.  

 

 

Кафява мечка (Ursus arctos) 

Експерти от РИОСВ-Русе взеха участие в извънредния 

масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos), 

който се проведе на територията на РИОСВ-Смолян в 

периодите 23-24.09.2010 г. и 19.10. – 22.10.2010 г. 

По маршрутите са наблюдавани следи (отпечатъци от 

лапи), надрани от нокти на мечка дървета, косми и 

екскременти от мечки. Взети са проби за генетичен 

анализ от пресни изпражнения и косми (с луковици, намерени в кората на дърво) от мечка. По 

изминатите маршрути, с обща дължина около 40 км, (местност Сакарка, до връх Сакарка и 

отдел 198 до местност Бухлевица, до гр. Смолян) в община Смолян, от кв. Устово до с. Търън, 

община Смолян бяха наблюдавани следи от лапи на общо седем различни мечки, следи от 

нокти по дърво, заедно с оставени косми по кората му, както и на пресни екскременти от 

мечки, което недвусмислено потвърждава присъствието им в обходените райони. 
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