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Лятото свърши, водните походи с почиствания по река Дунав – не! Изминаха 4 вълнуващи 

акции по островите на голямата европейска река, общо всеки месец по една. Имаше хубаво време, 

имаше и лошо, имаже жега, имаше дъжд, имаше и много дъжд . Първата акция беше най-кратка и 

най-близо до град Русе – на остров Люляка. Там находищата на отпадъци бяха и са несметни. Втората 

акция тръгна от река Янтра, вляхме се в Дунав и се спряхме на остров Батин – сериозно 

предизвикателство и усилен физически труд в най-тежките горещини на месец юли. Затова пък водата 

в плитчините на реката ни действаше разхлаждащо и приятно. Последващите две акции – на Алеко и 

Мишка бяха по-дъждовни, но пък настроението беше слънчево и в крайна сметка има резултат – 

солидно количество чували със задържани бутилки по незавидния им път към морето...  

В настоящия бюлетин ще разкажем за преминалите акции, както и ще дадем един почти пълен 

анализ за събраното – отпадък и впечатления!  
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Акция Люляка, 27-28 юни 2015.  

Участници – 30 души, събрани чували – 150 броя. На тази акция, посветена на международния 

ден на Дунав – 29 юни, се спуснахме с каяци от рибарското селище в местността Стълпище и след 

половин ден усилено гребане стигнахме остров Люляка, събрахме за 2 часа завидно количество чували 

с отпадъци и продължихме към мястото на лагера, избрано върху финия пясък под хижа Приста. 

Наистина до Русе има място с морски пясък, огромни плажове и тишина! Тук нощувахме и на 

следващия ден се върнахме до носа на острова, гребейки срещу течението, за да продължим с 

безкрайното находище на отпадък. Сякаш някой е разтлал на Люляка тонове пластмасови и стъклени 

бутилки, стиропор, джапанки, електрически крушки и какво ли още не. На острова дойде екип на БНТ, 

който направи чудесен репортаж, може да бъде изгледан тук (от минута 22:25): 

Снимки от акцията може да видите тук.  

          

 

Акция Батин, 15-19 юли 2015.  

Участници – 25 души, събрани чували – 170 броя. На тази най-дълга акция решихме да тръгнем 

от село Беляново, намиращо се в живописния каньон на река Янтра. Гребането по Янтра е класическо 

плаване в спокойни води, където човек е сред един изключителен пейзаж, богат на скални форми, 

множество птици и хубави гледки. След достигането на Дунав не остава много и до самия остров 

Батин. На носа на острова събрахме каквото имаше, а то не беше малко – около 40 чувала отпадъци, и 

продължихме към едноименното село, където нощувахме две вечери. Мястото, избрано за лагера, 

беше разположено на един хълм над реката, с гледки отвисоко и нашироко. Цял ден продължихме 

работата на Батин, обикаляйки целия остров, включително гребейки срещу течението, като в този ден 

се включиха и двама орнитолози от Свищовския клон на БДЗП (Българското дружество за защита на 

птиците) – Свилен Чешмеджиев и Венцислав Панев. На следващия ден се спуснахме пак към опашката 

на остров Батин и след това - надолу към остров Люляка, където имахме много недовършена работа. 

Тази работа продължихме и пак не довършихме, защото просто няма свършване!  

Снимки от акция Батин може да видите тук и тук. 

http://bnt.bg/predavanyia/bnt2-novini/ba-lgariya-19-30-101
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.695248503915193.1073741835.632142050225839&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702570343183009.1073741837.632142050225839&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.703404583099585.1073741838.632142050225839&type=3
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Акция Алеко/ТИД, 19-22 август 2015.  

Участници – 20 души, събрани чували – 36 броя. Не случайно за начало на тази акция беше 

избрана датата 19 август, тъй като тогава тръгваше от Русе международната гребна регата ТИД, 

стартираща от Германия и продължаваща 2 месеца и половина до делтата на Дунав. Тръгнахме и ние с 

нея. Още първия ден след преминаването под Дунав мост имахме приключение със спасителна акция 

на обърната лодка от силния вятър. Пострадалите бяха мъж и жена от Калофер, участващи в ТИД, за 

радост всичко приключи успешно. Времето обаче си беше ветровито, а с вятъра към нас идваше и 

дъждът. Той се настани за следващите три дни върху България и не позволи да продължим по 

начертания план. Установени на едно много приятно и закътано уютно местенце с навеси, маси и 

пейки, ние се отдадохме на орнитология, кулинарни приключения и културно-образователна 

програма. Посетихме Регионалния исторически музей в Русе и Екомузея с аквариум, където уникална 

беседа ни изнесе уредникът – Венцеслав Петков, насладихме се на рибената чорба в село Ряхово и 

очаквахме дъждът да спре. Той спря чак след 3 дни и ние продължихме още няколко километра. По 

пътя се отбихме на един малък, но изключително красив пясъчен остров. Стъпването по пясъка, по 

който нямаше никакви други човешки следи, предизвика очаквано еуфория и ние се почувствахме 

длъжни да си отворим едно шишенце с ром. Йо-хо-хо!  

Снимки от акция Алеко/ТИД можете да видите тук. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716212825152094.1073741839.632142050225839&type=3
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Акция Мишка, 11-13 септември 2015.  

Участвали доброволци – 22 души, събрани чували – 111 броя. Тази акция започна отново с 

дъжд, но ние бяхме обръгнали на това време и сменихме много бързо плана. След 3-часово 

посещение на Екомузея в Русе и отново неповторима беседа от уредника Венцеслав Петков, се 

преместихме на хижа Приста (там ТД Приста любезно предостави на доброволците безплатна 

нощувка), веднага поехме към остров Люляка, до който стигнахме пеша, с леко нагазване в три-

метровата вада, в която се беше превърнал Дунав тук по това време, и подхванахме незабавно 

отпадъците на опашката на острова. Дъждът също се смили и веднага ни даде възможност да чистим. 

На следващия ден продължихме работата на опашката на Люляка и, след като преценихме, че времето 

ще е благосклонно в по-дългосрочен план, се спуснахме с каяците от село Сандрово до село Ряхово. 

Нощувахме на палатки в една горичка, слушахме разкази за птици от Свилен Чешмеджиев от БДЗП и за 

риби от Кристиан Якимов от Сдружение на рибарите "Свети Никола" - гр. Тутракан, пекохме риба на 

жар, екип на БНТ засне целия лагер, а на следващия ден продължихме с каяците до бленувания остров 

Мишка. Тук работихме усърдно и събрахме не по-малко от 55 чувала за 2 часа ровене из гората и в 

пясъка по брега. Мишка е един от най-дивите острови по Дунав с много интересни колонии от птици, 

разположени етажно върху тополите в средната част на острова. Следобед продължихме към село 

Бръшлен, където и този поход приключи успешно! Снимки от акция Мишка може да видите тук. 

         

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723171774456199.1073741840.632142050225839&type=3
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Равносметката от постигнатото до момента:  

През изминалите 3 месеца ТД Приста осъществи 4 акции по почистване на Дунавските острови в 

Русенска област по проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови". Бяха събрани общо 

467 чувала с отпадъци, 297 (или 64%) от които – рециклируеми (276 чувала – пластмаса, 21 – стъкло). 

Акциите бяха с обща продължителност 14 дни, като първата беше двудневна, втората – 5-дневна, 

третата – 4-дневна и четвъртата – 3-дневна. 

  

В изминалите четири акции участие взеха общо 97 души, 75 от които – доброволци и 22 – експерти и 

други придружаващи лица. 54% от участвалите (52 души) бяха мъже, 46% - жени (45 души). 66% от 

участниците (64 души) бяха от Русе, 23% (или 22 души) – от София, 6% (или 6 души) – от Свищов, 2% 

(или 2 души) – от Тутракан и по 1% (по 1 човек) от Шумен, Трявна и Севлиево. Близо 49% (или 47 души) 

от включилите се в акциите бяха на възраст между 18 и 35 години. 

  

Сред събраните отпадъци преобладаваха пластмасовите бутилки – 325 чувала (70% от всички чували). 

Впечатление правят също общият брой на чувалите със стъкло – 20 (4%), туби от гориво – 14 (3%), 

стериопор – 14 (3%), джапанки и обувки – 10 (2%). 19 чувала (4%) пък бяха с раздробен и разпадащ се 

отпадък, негоден за рециклиране. Останалите 65 чувала включват найлонови торби и опаковки, 

пластмасови чаши, чинии и прибори, опаковки на козметични продукти (шампоани, парфюми, 

дезодоранти) и други. 

  

Отпадъците бяха събирани разделно в два вида чували: в бели чували се събираха пластмаса и метал, 

изглеждащи годни за рециклиране (т.е. които не са прекалено замърсени или разложени и смесени с 

почвата), 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 ситуацията с отпадъците ТД Приста получи съдействие от Дунавски Драгажен Флот и 

Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Русе, а за организирането на самите акции 

подкрепа оказаха от Териториално поделение държавно ловно стопанство (ТЛС) "Дунав", гр. Русе, 

РИОСВ – Русе и Природен парк (ПП) "Русенски Лом". По време на акциите участие взеха експерти към 

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Екомузей-Русе, както и представители на 

Сдружение на рибарите "Свети Никола", гр. Тутракан, РИОСВ-Русе, Яхт клуб Порт Русе, Неформална 

гражданска група "Русенци за природата на България" и Теодор Кисимов, който се занимава с туризъм 

на свободна практика. В Екомузей-Русе бяха организирани обиколки с беседи за влажните зони, за 

характерни за р. Дунав риби, животински видове, птици, растителност, човешка намеса. 
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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.   

 

 
 

Автори на снимките: Михаил Михов, Илиана Тенева 

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                                   

http://www.td-prista.org/
http://www.facebook.com/DanubeIslands
http://www.ngogrants.bg/

