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Ето ни вече в новата година 2016! Приключиха всички, планирани за миналата година, акции по
почистване на Дунавските острови край Русе, приключиха и всички образователни дейности, насочени
към Дунав, значителна част от тях проведени с ученици и деца. Време е за равносметката . В акциите
участваха над 120 доброволци, над 20 ескперти в различни области, медийните публикации са
неизброими, имаме сериозно участие дори във филма на националната телевизия „Пътувай с БНТ по
Дунав“. Получихме награда за Доброволческа инициатива на 2015-та, връчена лично от президента на
Република България – г-н Росен Плевнелиев, както и такава за принос към Европейската седмица за
намаляване на отпадъците, връчена от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
Получихме признания от още много места. Учредихме нов клуб в рамките на туристическо дружество
Приста Русе – Клуб на пътешественика, който да бъде идейното и практическо продължение на
дейностите по Дунавските острови, да надгради и уголеми мащаба на свършеното до тук. За всичко
това ще разкажем в настоящия бюлетин!
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Акция 5 с лебеди и пеликани, 17-18 октомври 2015
В тази уникална акция се включиха 14 души. Групата потегли от село Сандрово към избрано
място с концентрация на пластмасови бутилки на остров Алеко, което беше открито предварително по
време на проучвателните акции през пролетта. След около час и половина трупане на отпадъци,
събрахме около 60 чувала и се пуснахме до любимия на всички безименен пясъчен остров на опашката
на цялата островна група Алеко. Тук събрахме петнадесетина чувала, тъй като нямаше много отпадъци,
и направихме лекция за птиците по Дунав, изнесена с нагледни информационни материали от Свилен
Чешмеджиев (Българско дружество за защита на птиците – БДЗП). По залез пристигнахме в село
Ряхово, където нощувахме на палатки до ресторанта Рибарска среща. На следващия ден се спуснахме в
невероятно приказна мъгла с дивите лебеди към остров Мишка, където също посъбрахме около 60
чувала за няма и два часа. В тази красива есенна акция успяхме да видим разнообразни пейзажи,
какви ли не птици, включително цяло ято къдроглави пеликани.
Снимки от акцията може да видите тук.

Акция 6 отново на Люляка, 14-15 ноември 2015
Това беше акцията с най-много участници – близо 30 души, в нея се включи и стабилен екип на
Русенския клуб за пътешествия „Бяла звезда“. На тази акция тръгнахме от местността Стълпище край
село Мечка, достигнахме за около 3 часа до остров Люляка, където продължихме събирането на
отпадъци от предишните акции. Тук, на този остров най-близко до Русе, са най-големите находища на
отпадъци, които сме открили по време на всички проучвания и акции. Този остров има и най-голям
потенциал за крайградски туризъм, още повече заради факта, че се намира срещу Западен парк
„Приста“ и едноименната хижа. Емоцията с участниците беше голяма, близо една трета от тях идваха
от София и гребането по Дунав за доста хора беше за първи път. Вече беше студено за нощуване на
открито, затова настанихме всички в хижа Приста, а следващия ден оставихме за образователни
мероприятия – посещение на Екомузей с Аквариум в Русе и беседи за биоразнообразието и птиците по
Дунав. Снимки от акцията може да видите тук.
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Заключителна акция, 5-6 декември 2015
Всяка година ТД Приста Русе закрива сезона на водните походи по Дунав традиционно с еднa
последна декемврийска проява, на която идват най-подготвените гребци и хората с най-извисен
приключенчески дух . Тази година походът беше осъществен и като последна инициатива на терен за
почистване на Дунавските острови. Участниците – 16 човека, почти всички от Русе (по 1 човек от
Исперих и Тутракан), се спуснаха с каяци от местността Стълпище и осъществиха отново събиране на
близо 120 чувала отпадъци на остров Люляка. По-сериозната част от работата обаче беше извозването
им до отсрещния бряг на реката, както и на стари неизвозени чували, останали от предишни акции. В
акцията се включи и една лодка от речната база на Русенския университет в края на парк Приста,
благодарение на която с няколко курса всички чували бяха изнесени на брега. Ура!
Снимки от тази акция може да видите тук.
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Акции по прибиране на чувалите с отпадъци
Неведнъж след края на акцията по събиране на отпадъци по островите не остава време да се
организира извозването на самите отпадъци до пункта за вторични суровини или до депото за
отпадъци. В повечето случаи бяха проведени допълнителни акции по събиране на останалите чували
от островите или, ако са вече на брега – по тяхното транспортиране. Тези акции бяха осъществявани с
помощта на местни рибари, които предоставяха техните лодки за целта, като в една рибарска лодка се
събират над 50 пълни с отпадъци чували. Екипът на проекта към ТД Приста изказва благодарност за
помощта на всички рибари от селата Батин, Ряхово и Бръшлен, които съдействаха, както и на кмета
(вече бивш) на с. Бръшлен - Николай Крумов!

И отново равносметката: над 920 чувала с отпадъци и още повече с емоции
През изминалите 6 месеца ТД Приста осъществи седем акции по почистване на Дунавските
острови, в които бяха събрани общо 904 чувала с отпадъци, 630 от които – рециклируеми. Акциите
бяха с обща продължителност 20 дни, като участие взеха общо 156 души, 120 от които – доброволци и
36 – експерти и други придружаващи лица, като доброволци имаше от Русе, София, Свищов, Тутракан,
Варна, Шумен, Разград, Трявна, Севлиево и Исперих.
Отпадъците бяха събирани разделно в два вида чували: в бели чували се събираха пластмаса и
метал, изглеждащи годни за рециклиране, а в черни – всичко останало. За стъкло също бяха нарочени
отделни чували. Процедурата по извозване на отпадъците включваше извозване с моторна лодка до
брега и оттам – с камион до пункт за рециклиране или сметище – според съдържанието на чувалите.
В проучването на отпадъците ТД Приста получи съдействие от Дунавски Драгажен Флот и
РИОСВ Русе, а за организирането на самите акции подкрепа оказаха още от Държавно ловно
стопанство "Дунав" и ПП "Русенски Лом". По време на акциите участие взеха експерти към БДЗП и
Екомузей-Русе, както и представители на Русенски клуб за пътешествия "Бяла Звезда", сдружение на
рибарите "Свети Никола" - гр. Тутракан, РИОСВ-Русе, Яхт клуб Порт-Русе, гражданска група "Русенци за
природата на България" и Теодор Кисимов, инструктор по туризъм. Повече информация - тук.
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Обучителни дейности, срещи с ученици и деца
След края на акциите по почистване наблегнахме на образователните инициативи в Русе.
Повечето от тях бяха проведени в клубното помещение на ТД Приста (сериозно нуждаещо се от
основно освежаване) и бяха с най-разнообразни Дунавски теми: „Птиците около нас“ – водена от
Свилен Чешмеджиев, регионален координатор на БДЗП за Дунав; „Кой пътешества повече от хората“ –
тема, посветена на мигриращите видове, водена от зоолога Страхил Пеев (БАН); „Какво е фарватер или
откъде Големият кораб минава“ – лекция за съвременното корабоплаване по Дунав, водена от капитан
Никола Кившанов; „Русе и Дунав по време на Османския период“ – презентация на Теодора
Бакърджиева, историк от Регионалния исторически музей Русе; „Къде зимуват яхтите“ – среща-беседа
в Яхт клуб „Порт-Русе“, водена от Карел Маринович и Валерий Бранков; „Българската дестинация
Дунав – поглед в бъдещето“ беше последната презентация за перспективите и потенциала за развитие
на Българския Дунавски регион като припозната туристическа дестинация, водена от Михаил Михов.
Снимки от лекциите могат да бъдат разгледани тук.

Останалите образователни инициативи бяха насочени към ученици и деца от комплекс за социални
услуги. Беше неколкократно посетен най-вълнуващият музей в Русе на природна и природозащитна
тематика – Екомузей с аквариум към Регионалния исторически музей. Експерти от музея водеха
групите сред диорамите, разглеждащи блатните екосистеми, праисторическите едри бозайници,
скалните, горските, пещерните екосистеми и др. Съвместно с РИОСВ-Русе и като инициатива на
Европейската седмица за намаляване на отпадъците с ученици от ОУ „Братя Миладинови“ беше
осъществено почистване на кейовата зона на Русе, след което с учениците беше проведена игра за
разумно оползотворяване на отпадъците „Рецилкирай с мен“. Неколкократно беше посетен и
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ за представяне на различни идеи и игри на тема
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диви птици и разделно събиране на отпадъците. В образователните дейности участваха общо около 40
деца на възраст от 7 до 13 години. Снимки от тези моменти могат да бъдат разгледани тук.

Клуб на пътешественика „Дунав“
Един от главните резултати от всички изминали дейности по проекта „Заедно за устойчиво
развитие на Дунавските острови“ беше създаването на изцяло нов клуб към ТД Приста – Клуб на
пътешественика „Дунав“. Клубът си поставя за цел да подпомага и популяризира туристическата
култура, да подклажда апетита за пътешествия в Дунавския регион, да създава условия за обмен на
полезна информация за други дестинации и възможности за пътешествия, за отговорно поведение на
пътуващите, да спомага формирането на екологична култура и грижа към околната среда. Клубът
включва в своите
бъдещи дейности и
разработването
на
нови
туристически
маршрути по Дунав,
бъдещото посещаване
и
почистване
на
островите по голямата
река и извън област
Русе,
реклама
на
региона като място за
пътешествия, както и
провеждането
на
различни и вълнуващи
пътешествия
на
интересни и малко
познати места.
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За актуална информация за следващите прояви, следете страницата на ТД Приста Русе – td-prista.org,
както и страницата За Дунавските острови във фейсбук: facebook.com/DanubeIslands.

На 2-ри декември 2015 г. ТД Приста получи за проекта "Заедно за устойчиво развитие на
Дунавските острови" една от трите награди за Доброволческа инициатива на 2015 г.
Церемонията беше организирана от Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци, а
наградите връчи президентът на Република България Росен Плевнелиев.
На 27-ми януари 2016 г. дружеството получи още една награда за проекта за Дунавските острови –
този път за принос към Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Награждаването
беше организирано от Асоциацията на еколозите от общините в България, а ТД Приста получи
статуетка в категория НПО от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
И двете награди бяха връчени на Ема Иванова – едно от лицата на инициативата за Дунавските
острови. Ема е доброволецът, участвал в най-много акции по почистването на островите, член на
Клуба на пътешественика „Дунав“.

Автори на снимките: Михаил Михов, Ивайло Атанасов, Станислав Стефанов, Ема Иванова, Албена
Ангелова, Сашо Попов, Марио Иванов
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.
www.ngogrants.bg
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