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Дунав е уникална рекa в светoвен мащаб. Преминаваща през 10 и с водосборен басейн на 14 

държави, тя е най-международната река в света. Само в делтата на Дунав, която попада в Румъния и 

Украйна едновременно, живеят представители на около 10 етнически групи, сред които и българи.  В 

горното си течение Дунав предлага богат културен ресурс  – стари градове със запазени исторически 

центрове, столици на империи. Реката там е в голяма степен овладяна, канализирана и променена. 

Коритото ѝ е коригирано, разливите са прекъснати, скоростта на реката е неестествена. 

В долното си течение обаче Дунав е друг. Тук той е див, разлива се в големи речни тераси, 

променя своите брегове, влачи огромни наноси от пясък и тиня. Те се местят и натрупват на различни 

места, заселвани от разнообразни растения и животни, като така се раждат Дунавските острови. 

Погледнат отгоре, Дунав сякаш е платното на някой художник. Той е жив не само защото в движението 

си сякаш диша и се променя, ами и поради това, че е дом на безброй птици, риби, сухоземни и 

животни, оазис на речната флора, която пречиства водата и въздуха. 
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По отношение наличието на химикали във водата, Дунав днес е много по-чист от преди 20 

години, нормите на ЕС го изискват. Но по отношение на пластмасови отпадъци в реката, положението 

в наши дни е по-зле от всякога. Консуматорският начин на живот днес е в най-разгърнатата си мощ. 

Той генерира отпадъци, количества от които всяка една от 14-те страни изпраща в реката. Една част от 

тях достигат морето, една част попадат на бреговете, които от време на време биват почиствани, а 

друга част акустират на островите в реката и не се чистят. Не са били чистени никога.  

Ето защо ТД Приста Русе, едно дружество с над 100 години история и активен клуб по воден 

туризъм, реши да се захване с проблема. Ще бъдат разгледани на първо време островите по Дунав на 

територията на област Русе. Това са 4 големи острова и островни групи – Батин, Люляка, Алеко и 

Мишка. 3 от тях попадат в европейската екологична мрежа Натура 2000, а един е част от защитената 

местност Калимок-Бръшлен. Всеки остров е различен, има свой собствен статут, собственост и степен 

на защита. Разглеждайки тези острови, целта на ТД Приста Русе е, да бъде популяризиран ресурсът на 

островите – както по отношение на дивата природа, така и за туризъм, но също по отношение на 

професиите, които реката предлага на живеещите край нея.  

С настоящия проект, финансиран по прогрмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство, ТД Приста се ангажира в рамките на 

следващата една година да работи активно за анализиране на замърсяването на островите, за 

провеждане на поредица от акции по тяхното почистване, както и за популяризиране на информация 

за тези малко познати  територии на страната ни.  

   

Това, което предстои, описано накратко, е: 

- Анализ на замърсяването на островите по Дунав на територията на област Русе най-вече по 

отношение на твърдите отпадъци. Този анализ ще включва логиката на замърсяване, 

локализации на местата с концентрация на натрупване на отпадъци; ще бъдат избрани 

подходи за почистване, места за лагеруване и начини за достъп до островите; 

- Провеждане на серия от доброволчески акции по почистване на островите. Освен към 

физическото почистване на островите, тези акции ще бъдат насочени и към опознаването на 

природните ресурси на островите и техния потенциал за устойчив туризъм. Наред с това ще 

бъдат представени и някои от най-популярните професии, които река Дунав предлага на 

хората, живеещи край нея; 

- Провеждане на срещи с експерти, които да запознаят различни целеви групи от област Русе, 

предимно младежки,  за състоянието на островите, техните дадености и проблеми; 
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- Ще бъде проведена цялостна информационна кампания за островите, която ще се опита да 

усили обществената чувствителност по отношение състоянието на река Дунав, нейната  

замърсеност, биоразнообразие и др. Ще има тениски, брошури, стикери, информация в 

интернет и филмче от проведените дейности на терен; 

- Не на последно място искаме да се забавляваме, защото знаем, че се помни и харесва онова, 

което освен екологичен и социален смисъл, носи и забавление, вдъхновение и желание за 

нови открития и приключения. Каква по-подходяща възможност за това от пътуването към една 

от най-малко познатите територии на България – Дунав!  

 

Автор на снимките: Михаил Михов  

 

Този бюлетин е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 

отговорност за неговото съдържание се носи от ТД „Приста“ и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.   
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