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7.2. СПИСЪЦИ И ТАБЛИЦИ, ПОСОЧЕНИ В ТЕКСТА НА ЧАСТ „СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ“ 

НА ЗАДАНИЕТО 

7.2.1. СПИСЪК НА ИМОТИТЕ, КОИТО ПОПАДАТ В ЗМ. 

В границите на Защитената местност попадат следните имоти:  
 имотите в землищата на с. Ветрен и с. Сребърна според картата на възстановената собственост в тези землища, 
 имотите в землището на с. Айдемир според кадастралната карта и кадастрални регистри по Заповед № РД-18-2/15.01.2008 г. на изпълнителния директор 

на Агенцията по картография и кадастър.  
Имот № EKNM uuid Землище Местност Собственост Кат. НТП Площ дка 
65.503 00895 00895.65.503 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 

 
Селскостопански, горски, ведомствен път 2,684 

66.1 00895 00895.66.1 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Друг вид земеделска земя 2,686 

66.2 00895 00895.66.2 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 7,303 

66.3 00895 00895.66.3 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Друг вид земеделска земя 4,017 

66.4 00895 00895.66.4 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 5,976 

66.5 00895 00895.66.5 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,997 

66.6 00895 00895.66.6 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 6,994 

66.7 00895 00895.66.7 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,995 

66.8 00895 00895.66.8 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,999 

66.9 00895 00895.66.9 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,997 

66.11 00895 00895.66.11 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 7,994 

66.12 00895 00895.66.12 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,990 

66.13 00895 00895.66.13 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,997 

66.14 00895 00895.66.14 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,997 

66.15 00895 00895.66.15 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 3,995 

66.16 00895 00895.66.16 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 8,991 

66.17 00895 00895.66.17 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,989 

66.18 00895 00895.66.18 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,992 

66.19 00895 00895.66.19 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,990 
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Имот № EKNM uuid Землище Местност Собственост Кат. НТП Площ дка 
66.20 00895 00895.66.20 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 

 
Нива 3,327 

66.21 00895 00895.66.21 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 3,327 

66.22 00895 00895.66.22 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 3,336 

66.23 00895 00895.66.23 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,991 

66.24 00895 00895.66.24 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,991 

66.25 00895 00895.66.25 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,993 

66.26 00895 00895.66.26 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.27 00895 00895.66.27 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.28 00895 00895.66.28 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.29 00895 00895.66.29 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 5,994 

66.32 00895 00895.66.32 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,990 

66.35 00895 00895.66.35 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 8,492 

66.37 00895 00895.66.37 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 3,397 

66.38 00895 00895.66.38 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 
 

Друг вид земеделска земя 6,592 

66.39 00895 00895.66.39 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Друг вид земеделска земя 4,685 

66.40 00895 00895.66.40 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 0,312 

66.41 00895 00895.66.41 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 0,782 

66.42 00895 00895.66.42 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 3,214 

66.43 00895 00895.66.43 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 3,996 

66.44 00895 00895.66.44 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,331 

66.45 00895 00895.66.45 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,990 

66.47 00895 00895.66.47 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,990 

66.48 00895 00895.66.48 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 9,989 

66.49 00895 00895.66.49 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 10,994 

66.50 00895 00895.66.50 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.51 00895 00895.66.51 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,997 

66.52 00895 00895.66.52 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,995 
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Имот № EKNM uuid Землище Местност Собственост Кат. НТП Площ дка 
66.53 00895 00895.66.53 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 

 
Нива 4,996 

66.54 00895 00895.66.54 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.55 00895 00895.66.55 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,995 

66.56 00895 00895.66.56 с. Айдемир КАРАБОРУН Обществени 

организации 

 
Нива 6,994 

66.57 00895 00895.66.57 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 2,998 

66.58 00895 00895.66.58 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.59 00895 00895.66.59 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,997 

66.501 00895 00895.66.501 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 2,347 

66.502 00895 00895.66.502 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 4,048 

66.504 00895 00895.66.504 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 4,020 

66.505 00895 00895.66.505 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 1,168 

66.506 00895 00895.66.506 с. Айдемир КАРАБОРУН Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 1,727 

66.507 00895 00895.66.507 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,995 

66.508 00895 00895.66.508 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,996 

66.509 00895 00895.66.509 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 4,133 

66.510 00895 00895.66.510 с. Айдемир КАРАБОРУН Частна 
 

Нива 5,858 

67.171 00895 00895.67.171 с. Айдемир ТЪРНИЦА Частна 
 

Нива 11,669 

67.172 00895 00895.67.172 с. Айдемир ТЪРНИЦА Частна 
 

Нива 11,673 

67.173 00895 00895.67.173 с. Айдемир ТЪРНИЦА Частна 
 

Нива 7,387 

67.176 00895 00895.67.176 с. Айдемир ТЪРНИЦА Държавна (п) 
 

За водно стопанско, хидромелиоративно 

съоръжение 
2,221 

130.3 00895 00895.130.3 с. Айдемир 
 

Държавна (п) 
 

Друг вид трайно насаждение 1936,214 

67.512 00895 00895.67.512 с. Айдемир ТЪРНИЦА Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 2,811 

67.514 00895 00895.67.514 с. Айдемир ТЪРНИЦА Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 5,300 

024004 10834 10834.024004 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Частна IV Нива 39,966 

024009 10834 10834.024009 с. Ветрен 
 

Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 3,485 

025004 10834 10834.025004 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Частна IV Нива 11,990 
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Имот № EKNM uuid Землище Местност Собственост Кат. НТП Площ дка 
025005 10834 10834.025005 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Частна IV Нива 13,006 

025006 10834 10834.025006 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Частна IV Нива 24,403 

026031 10834 10834.026031 с. Ветрен ГРАЖДАНСКИ 

ПЪТ 
Общинска (п) VI Пасище 925,029 

026033 10834 10834.026033 с. Ветрен 
 

Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 4,492 

024010 10834 10834.024010 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Общинска (п) IV Пасище 4,335 

024011 10834 10834.024011 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Общинска (п) IV Пасище 10,128 

024013 10834 10834.024013 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Частна IV Нива 17,978 

024014 10834 10834.024014 с. Ветрен ЛИПОВА КОРИЯ Частна IV Нива 17,979 

006005 68299 68299.006005 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 19,979 

006006 68299 68299.006006 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 19,982 

006007 68299 68299.006007 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 19,982 

006008 68299 68299.006008 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 26,979 

006009 68299 68299.006009 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 19,996 

006011 68299 68299.006011 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 2,998 

006012 68299 68299.006012 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 4,496 

006013 68299 68299.006013 с. Сребърна ОПАШКАТА Обществени 

организации 
III Нива 5,994 

006014 68299 68299.006014 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 11,289 

006016 68299 68299.006016 с. Сребърна ОПАШКАТА Обществени 

организации 
III Нива 9,491 

006017 68299 68299.006017 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,995 

006018 68299 68299.006018 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 3,397 

006019 68299 68299.006019 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,795 

006020 68299 68299.006020 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,197 

006021 68299 68299.006021 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 1,998 

006022 68299 68299.006022 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 6,995 

006023 68299 68299.006023 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,195 
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Имот № EKNM uuid Землище Местност Собственост Кат. НТП Площ дка 
006024 68299 68299.006024 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 6,535 

006025 68299 68299.006025 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,895 

006026 68299 68299.006026 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 6,056 

006027 68299 68299.006027 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 4,966 

006028 68299 68299.006028 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 3,067 

006029 68299 68299.006029 с. Сребърна ОПАШКАТА Държавна (п) III Нива 2,997 

006030 68299 68299.006030 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 6,992 

006031 68299 68299.006031 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 9,991 

006032 68299 68299.006032 с. Сребърна ОПАШКАТА Обществени 

организации 
III Нива 9,992 

006035 68299 68299.006035 с. Сребърна ОПАШКАТА Обществени 

организации 
III Нива 12,489 

006037 68299 68299.006037 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 4,996 

006038 68299 68299.006038 с. Сребърна ОПАШКАТА Обществени 

организации 
III Нива 14,985 

006039 68299 68299.006039 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 4,995 

006040 68299 68299.006040 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,995 

006041 68299 68299.006041 с. Сребърна ОПАШКАТА Частна III Нива 5,995 

044001 68299 68299.044001 с. Сребърна АЗМЪКА Държавна (п) V Друг вид трайно насаждение 3,663 

044002 68299 68299.044002 с. Сребърна АЗМЪКА Държавна (п) V Друг вид трайно насаждение 0,599 

044003 68299 68299.044003 с. Сребърна АЗМЪКА Държавна (п) V Друг вид трайно насаждение 114,506 

201150 68299 68299.201150 с. Сребърна 
 

Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 10,223 

201156 68299 68299.201156 с. Сребърна 
 

Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 2,799 

201182 68299 68299.201182 с. Сребърна 
 

Общинска (п) 
 

Селскостопански, горски, ведомствен път 8,312 

203322 68299 68299.203322 с. Сребърна 
 

Държавна (п) 
 

За водно стопанско, хидромелиоративно 

съоръжение 
1,417 

205401 68299 68299.205401 с. Сребърна СВИНЕШКОТО Общинска (п) VI Пасище 128,533 

205403 68299 68299.205403 с. Сребърна СТАРИТЕ ЛОЗЯ Общинска (п) III Пасище 40,037 

205404 68299 68299.205404 с. Сребърна СТАРИТЕ ЛОЗЯ Общинска (п) VI Пасище 24,754 
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Имот № EKNM uuid Землище Местност Собственост Кат. НТП Площ дка 
205409 68299 68299.205409 с. Сребърна ПОЛЯНАТА Общинска (п) V Пасище 3,938 

205423 68299 68299.205423 с. Сребърна СТАРИТЕ ЛОЗЯ Общинска (п) IV Пасище 122,726 

206505 68299 68299.206505 с. Сребърна ОПАШКАТА Общинска (п) III Гори и храсти в земеделска земя 31,143 

206517 68299 68299.206517 с. Сребърна ГОРHАТА БАЛТА Общинска (п) V Гори и храсти в земеделска земя 24,112 
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7.2.2. НОМЕНКЛАТУРА НА НИВАТА НА РАЗДЕЛЯНЕ НА БИОТОПИТЕ В ЗМ И ПР. 

І. НАЗЕМНИ БИОТОПИ ІІ. ВОДНИ БИОТОПИ 

І.1 
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7.2.3. ФОРМАТ НА ТАБЛИЦА-ШАБЛОН ЗА ОЦЕНКА НА ТИПОВЕ ПРИРОДНИ 

МЕСТООБИТАНИЯ 

Формат на таблица-шаблон за оценка на типове природни местообитания 
 
 

Критерии  
и 
параметри 

Мерна 
единица/праг за 

БПС при оценяване 
състоянието на 
отделни части/ 

полигони на зоната 

 
 

Благоприятно 

 
 
Неблагоприятно  

– 
незадоволително 

 
 
Неблагоприятно – 
лошо 

КРИТЕРИЙ 1. ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗОНАТА 
 
Параметър 
1.1. Заемана 
площ от 
природното 
местообитание в 
обхвата на 
зоната 

 
 
 
Хектари 

 
Постоянна ИЛИ 
нарастваща И не 
по-малка от 
референтната * 
площ за зоната 

 
 
Всяка 
друга 
комбинац
ия 

Намаляване 
еквивалентно на 
загуба повече от 1% 
на година за даден 
период ИЛИ повече  
от 10% по-малка от 
референтната площ за 
зоната 

КРИТЕРИЙ 2. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ 
Параметър 2.1. 
Склопеност/ 
пълнота (средно 
претеглена) на 
първия дървесен 
етаж* 

 
 
Изразен като 
единици от 1 до 10 

 
 

>5 

 
 

5 

 
 

<5 

Параметър 2.2. ...     
 
Цялостна оценка по Критерий 2 

Всички параметри в 
зелено ИЛИ до 25% 
недостатъчна 
информация 

 
Комбинация 

 
Поне един 
параметър в червено 

КРИТЕРИЙ 3. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) 
 
Параметър 3.1. 
Интензивност 
на пашата във 
всяко 
находище* 

 
 
 
0,3-1,5 жив Ед/ха 

 
 
Не по-малко от 90% 
от площта в 
благоприятно 
състояние 

 
 
Всяка 
друга 
комбинац
ия 

Намаляване на 
площите в 
благоприятно 
състояние с повече от 
1% на година за даден 
период ИЛИ повече от 
75% от площта в не- 
благоприятно 
състояние Параметър 3.2. ...     

 
Цялостна оценка по Критерий 3 

Всички параметри в 
зелено ИЛИ до 25% 
недостатъчна 
информация 

 
Комбинация 

 
Поне един 
параметър в червено 

Обща оценка по трите критерия на 
БПС на типа  природно местообитание 
за зоната: 

 
Всички критерии 

зелени 

 
Комбинация 

 
Един ИЛИ повече  

червени 

* Допълнителна информация по параметрите е представена след всяка таблица-шаблон 
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7.2.4. СПИСЪК НА МАКРОМИЦЕТИТЕ УСТАНОВЕНИ В ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ” 

Таксономична позиция, 
Име на латински 

Име на български 

Отдел Ascomycota Торбести гъби 
Клас Leotiomycetes  
Разред Helotiales  
Семейство Helotiaceae  
Bisporella citrina (Batsch Fr.) Korf & S. E. Carp.  
Клас Sordariomycetes  
Разред Xylariales  
Семейство Diatrypaceae  
Diatrype disciformis (Hoffm. Fr.) Fr.  
Отдел Basidiomycota Базидиални гъби 
Клас Agaricomycetes  
Разред Agaricales  
Семейство Agaricaceae  
Agaricus campestris L. Fr. Полска печурка 
Bovista plumbea Pers. Pers. Оловносива пърхутка 
Семейство Entolomataceae  
Entoloma sericellum (Fr. Fr.) P. Kumm.  
Семейство Lyophyllaceae  
Calocybe gambosa (Fr. Fr.) Donk Майска гъба 
Семейство Marasmiaceae  
Gymnopus dryophilus (Bull. Fr.) Murrill. Горска челядинка 
Marasmiellus rotula (Scop. Fr.) Fr.  
Marasmius еpiphyllus (Pers. Fr.) Fr.  
Marasmius oreades (Bolton Fr.) Fr. Обикновена челядинка 
Семейство Pleurotaceae  
Pleurotes ostreatus (Jacq. Fr.) P. Kumm. Кладница 
Семейство Pluteaceae  
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. Еленова гъба 
Семейство Psathyrellaceae  
Coprinellus micaceus (Bull. Fr.) Vilgalys, Hopple & 
Jacq. Jonson 

Зърнеста копринка 

Parasola plicatilis  (Curtis Fr.) Redhead, Vilgalis & 
Hopple 

 

Psathyrella candolleana (Fr. Fr.) Maire  
Семейство Schizophyllaceae  
Schizophyllum commune Fr. Fr.  
Разред Boletales  
Семейство Paxillaceae  
Paxillus involutus (Batsch. Fr.) Fr. Обикновена киселка 
Разред Auriculariales  
Семейство Auriculariaceae  
Auricularia mesenterica Dicks. Fr.  
Разред Hymenochaetales  
Семейство Hymenochaetaceae  
Inonotus cuticularis (Bull. Fr.) P. Karst.  
Phellinus igniarius (L. Fr.) Quél. Лъжлива праханова гъба 
Разред Polyporales  
Ganoderma lucidum (Curtis : Fr.) P. Karst Лакирана ганодерма 
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Таксономична позиция, 
Име на латински 

Име на български 

Семейство Polyporaceae  
Daedaleopsis confragosa  (Bolton Fr.) J. Schröt  
Laetiporus sulphureus (Bull. Fr.) Murrill Сярна гъба 
Trametes hirsuta (Wulfen Fr.) Pilát  
T. versicolor (L. Fr.) Lloyd Разноцветна праханова гъба 
Разред Russulales  
Семейство Stereaceae  
Stereum hirsutum (Willd. Fr.) Gray Жълтеникъв стереум 
Клас Tremellomycetes  
Разред Tremellales  
Семейство Tremellaceae  
Tremella mesenterica Retz. Fr.  
Отдел Mycetozoa (Myxomycota) Лигави гъби 
Клас Myxogastria  
Семейство Physaraceae  
Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. Фулиго 

7.2.5. СПИСЪК НА ВИСШИТЕ РАСТЕНИЯ В ЗМ 

Equisetophyta Хвощообразни 
Equisetaceae Хвощови 

1. Equisetum arvense L. полски хвощ 
 

Pinophyta Голосеменни 
Pinaceae Борови 

2. Pinus nigra Arn. черен бор 
 

Magnoliophyta Покритосеменни 
Magnoliopsida Двусемеделни 
Aceraceae Кленови 

3. Acer campestre L. клен 
4. Acer negundo L. ясенолистен клен 
5. Acer platanoides L. шестил 
6. Acer pseudoplatanus L. явор 
7. Acer tataricum L. мекиш 
Amaranthaceae Щирови 

8. Amaranthus albus L. бял щир 
9. Amaranthus crispus (Lesp. & Thev.) Terracc. къдраволистен щир 
Anacardiaceae Смрадликови 

10. Cotinus coggygria Scop. смрадлика 
Apiaceae Сенникоцветни 

11. Aegopodium podagraria L. седмолист, благ бъз 
12. Angelica sylvestris L. горска пищялка 
13. Anthriscus nemorosa (M. Bieb.) Spreng. дъбравен азмацук 
14. Conium maculatum L. петнист бучиниш 
15. Daucus carota L. обикновен морков 
16. Eryngium campestre L. полски ветрогон, биволски трън 
17. Pastinaca sativa L. обикновен пащарнак 
18. Sium latifolium L. широкололистен ручейник 
19. Sium sisarum L. теснолитен ручейник 
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Araliaceae Бръшлянови 
20. Hedera helix L. бръшлян 
Aristolochiaceae Копитникови 

21. Aristolochia clematitis L. обикновена вълча ябълка 
Asteraceae Сложноцветни 

22. Achillea millefolium L. бял равнец 
23. Arctium lappa L. обикновен репей 
24. Artemisia austriaca Jacq. австрийски пелин 
25. Artemisia vulgaris L. черен пелин 
26. Bidens cernua L. наведен бутрак 
27. Bidens frondosa L. перестолистен бутрак 
28. Bidens tripartita L. триделен бутрак, коноплянка 
29. Calendula officinalis L. лечебен невен 
30. Carduus nutans L. наведен магарешки бодил 
31. Carthamus lanatus L. жълтоцветен аспрут 
32. Centaurea apiculata Ledeb. бодлива метличина 
33. Centaurea calcitrapa L. дългоиглеста метличина 
34. Centaurea cyanus L. полска метличина 
35. Centaurea solstitialis L. средиземноморска метличина 
36. Centaurea stoebe L. ренанска метличина 
37. Cichorium inthybus L. обикновена синя жлъчка 
38. Cirsium arvense (L.) Scop. полска паламида 
39. Cirsium canum (L.) All. кучешка паламида 
40. Conyza canadensis (L.) Cronq. канадска коница 
41. Crepis foetida L. смрадлива дрипавка 
42. Crepis setosa Hall. f. четинеста дрипавка 
43. Echinops sphaerocephalus L. кръглоглав челядник 
44. Erigeron annuus (L.) Pers. бяла злолетица 
45. Erigeron canadensis L. канадска злолетица 
46. Eupatorium cannabinum L. дъбровник, див коноп 
47. Filago arvensis L. полска свещица 
48. Hieracium hoppeanum Schult. същинска румянка 
49. Lactuca serriola L. компасна салата 
50. Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. тънколистна лайкучка 
51. Pulicaria vulgaris (L.) Gaertn. обикновено шумкавче 
52. Sonchus arvensis L. полски кострец 
53. Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. бяла вратига 
54. Tanacetum vulgare L. обикновена вратига 
55. Taraxacum officinale L. лечебно (обикновено) глухарче 
56. Tragopogon pratensis L. полска козя брада 
57. Tussilago farfara L. подбел 
58. Xanthium italicum Moretti италианска рогачица 
59. Xanthium spinosum L. рогачица, бял трън, казашки бодил 
60. Xeranthemum annuum L. обикновено безсмъртниче 
Balsaminaceae Слабоногови 

61. Impatiens glandulifera Royle жлезиста слабонога 
Betulaceae Брезови 

62. Betula pendula Roth обикновена бреза 
63. Carpinus betulus L. обикновен габър 
64. Carpinus orientalis Mill. келяв габър, свинак 
65. Corylus avellana L. обикновена леска 
Boraginaceae Грапаволистни 

66. Cerinthe glabra Mill. гол медник 
67. Cynoglossum officinale L. лечебна наумка 
68. Echium vulgare L. обикновено усойниче 
69. Myosotis scorpioides L. блатна незабравка 
70. Nonea pulla (L.) DC. обикновена калугерка 
71. Symphytum officinale L. черен оман 
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Brassicaceae Кръстоцветни 
72. Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh. пустинен игловръх 
73. Berteroa incana (L.) DC. сива турия 
74. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. обикновена овчарска торбичка 
75. Lepidium draba L. родилна трева 
76. Lepidium ruderale L. буренна горуха 
77. Nasturtium officinale W. T. Aiton поточарка 
78. Rorippa amphibia (L.) Besser воден пореч 
79. Rorippa sylvestris (L.) Besser горски пореч 
80. Sisymbrium orientale L. източна мъдрица 
Campanulaceae Камбанкови 

81. Campanula sibirica L. сибирска камбанка 
Cannabaceae Конопови 

82. Cannabis sativa L. коноп 
83. Humulus lupulus L. хмел 
Caprifoliacea Бъзови 

84. Sambucus ebulus L. тревист бъз, нисък бъз, бъзовина, бъзей 
85. Sambucus nigra L. черен бъз, свирчовина 
86. Viburnum lantana L. черна калина, упът 
Caryophyllaceae Карамфилови 

87. Arenaria serpyllifolia L. полегнала песъчарка 
88. Cerastium pumilum Curt. дребен рожец 
89. Cucubalus baccifer L. гушевица 
90. Dianthus armeria L. армериовиден карамфил 
91. Dianthus campestris M. Bieb. полски карамфил 
92. Dianthus pallens Sm. бледен карамфил 
93. Herniaria hirsuta L. грубовлакнесто изсипливче 
94. Myosoton aquaticum (L.) Moench мокрица 
95. Petrorhagia prolifera (L.) Ball & Heywood обикновена мантийка 
96. Saponaria officinalis L. лечебно сапунче 
97. Scleranthus annuus L. едногодишна хрущялка 
98. Stellaria media (L.) Vill. средна звездица, врабчови чревца 
Celastraceae Чашкодрянови 

99. Euonymus europaeus L. европейски чашкодрян 
100. Euonymus verrucosus Scop. брадавичест чашкодрян 
Chenopodiaceae Лободови 

101. Chenopodium album L. бяла куча лобода 
102. Chenopodium urbicum L. градска куча лобода 
103. Polycnemum arvense L. полска хрупенка 
Clusiaceae Клузиеви 

104. Hypericum perforatum L. лечебна звъника, жълт кантарион 
105. Hypericum tetrapterum Fries крилатостъблова звъника 
Convolvulaceae Поветицови 

106. Calystegia sepium (L.) R. Br. обикновено чадърче 
107. Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. горско чадърче 
108. Convolvulus arvensis L. полска поветица 
109. Convolvulus cantabrica L. кантабрийска поветица 
Cornaceae Дрянови 

110. Cornus mas L. обикновен дрян 
111. Cornus sanguinea L. кучешки дрян 
Cuscutaceae Кукувичопреждови 

112. Cuscuta europaea L. европейска кукувича прежда 
Dipsacaceae Лугачкови 

113. Cephalaria transsylvanica (L.) Roemer & Schultes трансилванска звездоглавка 
114. Dipsacus laciniatus L. нарязана лугачка 
115. Scabiosa argentea L. сребриста самогризка 
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Elaeagnaceae Миризливовърбови 
116. Elaeagnus angustifolia L. миризлива върба 
Euphorbiaceae Млечкови 

117. Euphorbia niciciana Borbás ничичева млечка 
Fabaceae Бобови 

118. Amorpha fruticosa L. аморфа, черна акация 
119. Gleditsia triacanthos L. гледичия 
120. Glycyrrhiza echinata L. бодливоплоден сладник 
121. Laburnum anagyroides Medic. златен дъжд 
122. Lathyrus hirsutus L. влакнесто секирче 
123. Lathyrus latifolius L. широколистно секирче 
124. Lotus corniculatus L. обикновен звездан 
125. Medicago falcata L. сърповидна люцерна 
126. Medicago lupulina L. хмелна люцерна 
127. Medicago minima (L.) Bartl. дребноплодна люцерна 
128. Melilotus alba Medic. бяла комунига 
129. Melilotus officinalis (L.) Pallas лечебна комунига 
130. Onobrychis lasiostachya Boiss. влакнестокласа еспарзета 
131. Ononis arvensis L. обикновен гръмотрън 
132. Robinia pseudoacacia L. бял салкъм, бяла акация 
133. Trifolium arvense L. плевелна детелина 
134. Trifolium campestre Schreb. полска детелина 
135. Trifolium pratense L. ливадна детелина 
136. Trifolium repens L. пълзяща детелина 
137. Trifolium resupinatum L. персийска детелина 
138. Trifolium striatum L. жилчеста детелина 
139. Trigonella monspeliaca L. монпелийски сминдух 
140. Trigonella procumbens (Besser) Rchb. пълзящ сминдух 
141. Vicia hybrida L. хибридна глушина 
142. Vicia narbonensis L. див боб, бобовидна глушина 
143. Vicia sativa L. пролетен фий, уров 
144. Vicia serratifolia Jacq. назъбенолистна глушина 
145. Vicia varia Host пъстроцветна глушина 
Fagaceae Букови 

146. Quercus cerris L. цер 
147. Quercus frainetto Ten. благун 
148. Quercus pedunculiflora C. Koch дръжкоцветен дъб 
149. Quercus pubescens Willd. космат дъб 
150. Quercus robur L. летен дъб 
151. Quercus rubra L. американски (червен) дъб 
Geraniaceae Здравецови 

152. Erodium cicutarium (L.) L'Her. цикутово часовниче 
153. Geranium dissectum L. насеченолистен здравец 
Juglandaceae Орехови 

154. Juglans nigra L. черен орех 
155. Juglans regia L. обикновен орех 
Lamiaceae Устноцветни 

156. Ajuga chamaepitys(L.) Schreb. обикновено срещниче 
157. Calamintha nepeta (L.) Savi обикновено миризливче 
158. Glechoma hederacea L. бръшлянова самобайка 
159. Leonurus marrubiastrum L. пчелниковидна дяволска уста 
160. Lycopus europaeus L. европейска катушка 
161. Lycopus exaltatus L. fil. висока катушка 
162. Marrubium peregrinum L. сусерка 
163. Mentha aquatica L. водна мента 
164. Mentha longifolia (L.) Huds. дълголистна  мента 
165. Mentha pulegium L. блатна мента, див джоджен 
166. Origanum vulgare L. риган 
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167. Prunella vulgaris L. обикновена пришница 
168. Salvia verticillata L. прешленеста какула 
169. Salvia virgata Jacq. прътовидна какула 
170. Scutellaria galericulata L. единичноцветна превара 
171. Scutellaria hastifolia L. копиелистна превара 
172. Stachys germanica L. германски чистец 
173. Stachys recta L. прав чистец 
174. Teucrium chamaedrys L. обикновено подъбиче 
175. Teucrium polium L. бяло подъбиче 
Lythraceae Блатиеви 

176. Lythrum salicaria L. обикновена блатия 
177. Lythrum virgatum L. пръстена блатия 
Malvaceae Слезови 

178. Abutilon theophrasti Medic. просфорник 
179. Alcea rosea L. градинска ружа 
180. Althaea officinalis L. лечебна ружа 
181. Malva sylvestris L. горска слез 
Moraceae Черничеви 

182. Morus alba L. бяла черница 
Oleaceae Маслинови 

183. Fraxinus ornus L. мъждрян 
184. Fraxinus oxycarpa Willd. полски ясен 
185. Fraxinus pennsylvanica  Marshall пенсилвански ясен 
186. Ligustrum vulgare L. обикновено птиче грозде 
Onagraceae Върбовкови 

187. Epilobium hirsutum L. влакнеста върбовка 
188. Epilobium parviflorum Schreb. дребноцветна върбовка 
Papaveraceae Макови 

189. Chelidonium majus L. змийско мляко 
190. Fumaria rostellata Knaf човчест росопас 
191. Papaver rhoeas L. кадънка, полски мак 
Phytolaccaceae Лаконосни 

192. Phytolacca americana L. американски лаконос, винобой 
Plantaginaceae Живовлекови 

193. Plantago altissima L. висок живовлек 
194. Plantago lanceolata L. ланцетолистен живовлек 
195. Plantago major L. голям живовлек 
Polygonaceae Лападови 

196. Polygonum aviculare L. обикновена пача трева 
197. Rumex conglomeratus Murr. кълбестоцветен лапад 
198. Rumex crispus L. къдрав лапад 
199. Rumex hydrolapathum Huds. крайводен лапад 
200. Rumex palustris Sm. блатен лапад 
Portulacaceae Тученицови 

201. Portulaca oleracea L. тученица 
Primulaceae Игликови 

202. Anagallis arvensis L. полско огнивче 
203. Lysimachia nummularia L. кръглолистно ленивче 
204. Lysimachia vulgaris L. обикновено ленивче 
Ranunculaceae Лютикови 

205. Adonis flammea Jacq. огнен горицвет 
206. Caltha palustris L. обикновен блатняк 
207. Clematis vitalba L. обикновен повет, скребър 
208. Consolida regalis Gray обикновена ралица 
209. Nigella arvensis L. полска челебитка 
210. Ranunculus repens L. пълзящо лютиче 
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211. Ranunculus sceleratus L. отровно лютиче 
212. Ranunculus trichophyllus Chaix нишколистно лютиче 
Rhamnaceae Зърникови 

213. Paliurus spina-christi Mill. дракa 
Rosaceae Розоцветни 

214. Agrimonia eupatoria L. лечебен камшик 
215. Cerasus vulgaris Mill. вишна 
216. Crataegus monogyna Jacq. едноплодников червен глог, обикновен глог 
217. Geum urbanum L. градско омайниче 
218. Malus sylvestris Mill. киселица 
219. Potentilla argentea L. сребролистно прозорче 
220. Potentilla reptans L. петопръстче, пълзящо прозорче 
221. Potentilla sulphurea Lam. сярножълто прозорче 
222. Prunus avium L. череша 
223. Prunus mahaleb L. махалебка, дива череша 
224. Pyrus sativa Lam. & DC. питомна круша 
225. Rosa canina L. обикновена шипка 
226. Rubus caesius L. полска къпина 
227. Sorbus torminalis (L.) Crantz брекиня 
Rubiaceae Брошови 

228. Asperula cynanchica L. обикновена лазаркиня 
229. Galium album Mill. вяло еньовче 
230. Galium aparine L. лепка 
231. Galium palustre L. блатно еньовче 
Salicaceae Върбови 

232. Populus alba L. бяла топола, кавак 
233. Salix alba L. бяла върба 
234. Salix cinerea L. сива върба 
235. Salix purpurea L. червена върба, ракита 
Santalaceae Санталови 

236. Thesium divaricatum Mert. & Koch разклонен ленолист 
Scrophulariaceae Живеничеви 

237. Digitalis lanata Ehrh. вълнест напръстник 
238. Linaria genistifolia (L.) Mill. жълтугова луличка 
239. Melampyrum arvense L. полска гайтаника 
240. Odontites verna (Bell.) Dum. пролетно зъбарче 
241. Scrophularia umbrosa Dum. сенколюбиво живениче 
242. Verbascum blattaria L. обикновен лопен 
243. Verbascum phoeniceum L. финикийски лопен 
244. Veronica orchidea Crantz ароматично великденче 
245. Veronica persica Poir. персийско великденче 
246. Veronica polita Fries изящно великденче 
247. Veronica scutellata L. щитовидно великденче 
Simaroubaceae Айлантови 

248. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle айлант,  японски ясен 
Solanaceae Картофови 

249. Datura stramonium L. татул 
250. Solanum dulcamara L. червено кучешко грозде, разводник 
251. Solanum nigrum L. черно кучешко грозде 
Staphyleacea Клокочкови 

252. Staphylea pinnata L. переста клокочка 
Tiliaceae Липови 

253. Tilia tomentosa Moench среднолистна липа 
Ulmaceae Брястови 

254. Ulmus laevis Pall. бял бряст 
255. Ulmus minor Mill. полски бряст 
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Urticaceae Копривови 
256. Urtica dioica L. обикновена коприва 
257. Urtica urens L. гръцка коприва 
Verbenaceae Върбинкови 

258. Verbena officinalis L. обикновена върбинка 
Violaceae Теменугови 

259. Viola odorata L. миризлива теменуга 
260. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau райхенбахова теменуга 
Vitaceae Лозови 

261. Vitis sylvestris C. C. Gmel. горска лоза 

 
Liliopsida Едносемеделни 
Alismataceae Лаваницови 

262. Alisma plantago-aquatica L. жиловлековидна лаваница 
Butomaceae Водолюбови 

263. Butomus umbellatus L. сенников водолюб 
Cyperaceae Острицови 

264. Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla унгарски акорелус 
265. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla морски болбосхьонус 
266. Carex acuta L. остра острица 
267. Carex acutiformis Ehrh. възостра острица 
268. Carex distans L. разделнокласа острица 
269. Carex disticha Huds. двуредна острица 
270. Carex hirta L. твърдовлакнеста острица 
271. Carex melanostachya M. Bieb. ex Willd. шаренокласа острица 
272. Carex pseudocyperus L. лъжециперусова острица 
273. Carex riparia Curtis брегова острица 
274. Carex vulpina L. лисича острица 
275. Cyperus fuscus L. кафяв циперус 
276. Pycreus glaber (L.) Hayek гол пикреус 
277. Pycreus glomeratus (L.) Hayek топчест пикреус 
278. Pycreus longus (L.) Hayek дълъг пикреус 
279. Pycreus serotinus (Rottb.) Hayek късноцъфтящ пикреус 
280. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla езерен камъш 
281. Schoenoplectus tabernemontanii (Gmel.) Palla табернемонтанов камъш 
Iridaceae Перуникови 

282. Iris pseudacorus L. блатна перуника 
Juncaceae Дзукови 

283. Juncus articulatus L. членеста дзука 
284. Juncus compressus Jacq. сплескана дзука 
285. Juncus conglomeratus L. сбита дзука 
286. Juncus effusus L. разперена дзука 
287. Juncus gerardii Loisel. жерардова дзука 
288. Juncus maritimus Lam. морска дзука 
Liliaceae Кремови 

289. Allium sphaerocephalon L. кръглоглавест лук 
290. Asparagus officinalis L. медицинска аспержа 
291. Lilium martagon L. петров кръст 
292. Ornithogalum umbellatum L. сенников гарвански лук, чадърест гарвански лук 
293. Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. широколистна момкова сълза 
294. Polygonatum officinale All. медицинска момкова сълза 
Poaceae Житни 

295. Agrostis capillaris L. обикновена полевица 
296. Agrostis gigantea Roth гигантска полевица 
297. Agrostis stolonifera L. издънкова полевица 
298. Alopecurus aequalis Sobol. равна класица 
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299. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. горски късокрак 
300. Bromus arvensis L. полска овсига 
301. Bromus mollis L. мека овсига 
302. Bromus squarrosus L. разперена овсига 
303. Bromus sterilis L. дългоосилеста (стерилна) овсига 
304. Calamagrostis epigeios (L.) Roth приземен вейник 
305. Chrysopogon gryllus (L.) Trin. черна садина 
306. Cynodon dactylon (L.) Pers. обикновен троскот 
307. Dactylis glomerata L. сборна главица 
308. Dichantium ischaemum (L.) Roberty белизма 
309. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. петльово просо 
310. Elymus repens (L.) Gould обикновен пирей 
311. Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. лъжеовча власатка 
312. Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin валезийска власатка 
313. Glyceria maxima (Hartm.) Holmboe едра росица 
314. Hordeum bulbosum L. луковичен ечемик 
315. Koeleria nitidula Velen. лъскав тънкокрак 
316. Leersia oryzoides (L.) Sw. оризов тросък 
317. Phalaris arundinacea L. тръстиковидна тръстичина 
318. Phleum paniculatum Huds. метличеста тимотейка 
319. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. тръстика 
320. Poa annua L. едногодишна ливадина 
321. Poa bulbosa L. луковична ливадина 
322. Poa pratensis L. ливадна ливадина 
323. Poa sylvicola Guss. броенична ливадина 
324. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. жилава твърдокласица 
325. Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. сивосинкава кощрява 
326. Setaria viridis (L.) P. Beauv. зелена кощрява 
327. Sorghum halepense (L.) Pers. балур, халепска трева 
328. Tragus racemosus (L.) All. ягло 
Typhaceae Папурови 

329. Typha angustifolia L. теснолистен папур 
330. Typha latifolia L. широколистен папур 

7.2.6. СПИСЪК НА БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ С КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС  

Легенда: ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложения II и III; БК – Бернска Конвенция 

(Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания), Приложения II 

и III; Д92/43/ЕЕС – Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, Приложения 2, 4, 5; ЧК – Червена Книга на Р България– EN (застрашен), VU (уязвим); 
IUCN – Списък на световно застрашените видове (V – Уязвим, LC – Слабо засегнат, LR/nt – Рискови - 
потенциално застрашени). 

 
№ 

 
Разред 

Вид 
 

ЗБР 

 
Берн. 
конв. 

Директива 
92/43/ЕЕС 

 
IUCN 

 
ЧК 

1 Coleoptera Голям сечко 
Cerambyx cerdo 

2,3 2 2,4 V- A1c+2c  

2 Coleoptera Еленов рогач 
Lucanus cervus 

2,3 3 2   

3 Coleoptera Голям буков сечко  
Morimus funereus 

2  2 V- A1c  

4 Coleoptera Бръмбар носорог 
Euoniticellus nasicornis 

   LC  

5 Coleoptera Carabus clathratus     EN, A2c; B1ab 
6 Lepidoptera Lycaena dispar 2,3 2 2,4 LR/nt  
7 Lepidoptera Pontia daplidice    LC  
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№ 

 
Разред Вид 

 
ЗБР 

 
Берн. 
конв. 

Директива 
92/43/ЕЕС 

 
IUCN 

 
ЧК 

8 Odonata Coenagrion ornatum 2  2 LC  
9 Odonata Coenagrion puella    LC  
10 Odonata Coenagrion pulchellum    LC  
11 Odonata Orthetrum coerulescens    LC  
12 Odonata Calopteryx splendens    LC  
13 Odonata Enallagma cyathigerum    LC  
14 Odonata Chalcolestes parvidens    LC VU, B1а+2a 
15 Odonata Lestes barbarus    LC  
16 Odonata Lestes virens    LC  
17 Odonata Lestes sponsa    LC  
18 Odonata Lestes dryas    LC  
19 Odonata Sympecma fusca    LC  
20 Odonata Platycnemis pennipes    LC  
21 Odonata Erythromma viridulum    LC  
22 Odonata Erythromma najas      EN 
23 Odonata Ischnura elegans    LC  
24 Odonata Ischnura pumilio    LC  
25 Odonata Aeshna affinis    LC  
26 Odonata Aeshna isoceles    LC  
27 Odonata Aeshna mixta    LC  
28 Odonata Anax imperator    LC  
29 Odonata Anax ephippiger    LC  
30 Odonata Anax parthenope    LC  
31 Odonata Brachytron pretense    LC  
32 Odonata Gomphus flavipes  2 4 LC  
33 Odonata Cordulia aenea    LC VU, B1а+2a 
34 Odonata Libellula depressa    LC  
35 Odonata Orthetrum albistylum    LC  
36 Odonata Orthetrum brunneum    LC  
37 Odonata Orthetrum cancellatum    LC  
38 Odonata Crocothemis erythraea    LC  
39 Odonata Sympetrum fonscolombii    LC  
40 Odonata Sympetrum meridionale    LC  
41 Odonata Sympetrum pedemontanum    LC  
42 Odonata Sympetrum sanguineum    LC  
43 Odonata Sympetrum striolatum    LC  
44 Odonata Sympetrum vulgatum    LC VU, B1а+2a 
45 Odonata Sympetrum depressiusculum     VU, B1а+2a 
46 Opiliones Carinostoma elegans Червен списък на българските паякообразни (Delchev et al. 2005) 

7.2.7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ ПО КЛАСОВЕ, РАЗРЕДИ 

И СЕМЕЙСТВА  

№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

1  Opilio parietinus (De Geer, 
1778) 

Phalangiidae Opiliones Arachnida 
Mitov, 1998: 68. Mitov, 2008: 
128 

2  Opilio saxatilis C. L. Koch, 
1839 

Phalangiidae Opiliones Arachnida 
Mitov, 1998: 68. Mitov, 2008: 
128 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

3  Phalangium opilio 
Linnaeus, 1758 

Phalangiidae Opiliones Arachnida Mitov, 2008: 128 

4  Zachaeus crista (Brulle, 
1832) 

Phalangiidae Opiliones Arachnida Mitov, 2008: 130 

5  Agelena gracilens C. L. 
Koch, 1841 

Agelenidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

6  Malthonica campestris (C.L. 
Koch, 1834) 

Agelenidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

7  Amaurobius pallidus L. 
Koch, 1868 

Amaurobiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

8  Eurocoelotes falciger 
(Kulczynski, 1897) 

Amaurobiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

9  Urocoras longispinus 
(Kulczynski, 1897) 

Amaurobiidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

10  Araneus alsine Walckenaer, 
1802 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

11  Araneus angulatus Clerck, 
1758 

Araneidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

12  Araneus triguttatus 
(Fabricius, 1793) 

Araneidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

13  
Cyclosa conica Pallas, 1772 Araneidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

14  Argiope bruennichi 
(Scopoli, 1772) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

15  Hypsosinga heri (Hahn, 
1831) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

16  Larinioides patagiatus 
(Clerck, 1758) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

17  Larinioides suspicax (O. P.-
Cambridge, 1876) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

18  Singa hamata (Clerck, 
1758) 

Araneidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

19  Clubiona frutetorum  L. 
Koch, 1866 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

20  Clubiona juvenis Simon, 
1878 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

21  Clubiona lutescens 
Westring, 1851 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

22  Clubiona phragmitis (C. L. 
Koch, 1843) 

Clubionidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

23  Argyroneta aquatica 
(Clerck, 1758) 

Cybaeidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

24  Dictyna uncinata Thorell, 
1856 

Dictynidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

25  Dysdera longirostris 
Doblika, 1853 

Dysderidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

26  Drassyllus villicus (Thorell, 
1875) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

27  Micaria pulicaria 
(Sundevall, 1831) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

28  Trachyzelotes pedestris (C. 
L. Koch, 1837) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

29  Zelotes erebeus (Thorell, 
1870) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

30  Zelotes subterraneus (C. L. 
Koch, 1833) 

Gnaphosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

31  Abacoproeces saltuum (L. 
Koch, 1872) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

32  Centromerus lakatnikensis 
(Drensky, 1931) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

33  Diplocephalus crassilobus 
(Simon, 1884) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

34  Diplostyla concolor (Wider, 
1834) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

35  Donacochara speciosa 
(Thorell, 1875) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

36  Entelecara flavipes 
(Blackwall, 1834) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

37  Frontinellina frutetorum (C. 
L. Koch, 1834) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

38  Gongylidium rufipes 
(Linnaeus, 1758) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

39  Microneta viaria 
(Blackwall, 1841) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

40  Neriene clathrata 
(Sundewall, 1830) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

41  Neriene radiata 
(Walckenaer, 1842) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

42  Oedothorax apicatus 
(Blackwall, 1850) 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

43  Scotargus pilosus Simon, 
1913 

Linyphiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

44  Pardosa agrestis (Westring, 
1861) 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

45  Pardosa lugubris 
(Walckenaer, 1802) 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

46  Pardosa prativaga L. Koch, 
1870 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

47  Pirata latitans (Blackwall, 
1841) 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

48  Trochosa terricola Thorell, 
1856 

Lycosidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

49  Cheiracanthium virescens 
(Sundevall, 1833) 

Miturgidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

50  Philodromus cespitum 
(Walckenaer, 1802) 

Philodromidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

51  Philodromus glaucinus 
Simon, 1870 

Philodromidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

52  Pisaura mirabilis (Clerck, 
1758) 

Pisauridae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

53  Evarcha falcata (Clerck, 
1758) 

Salticidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

54  Heliophanus flavipes 
(Hahn, 1832) 

Salticidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

55  Mendoza canestrinii (Ninni, 
1868) 

Salticidae Araneae Arachnida Marinov, 2000: 38 

56  Pachygnatha clercki 
Sundevall, 1823 

Tetragnathidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 
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57  Tetragnatha extensa 
(Linnaeus, 1758) 

Tetragnathidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

58  Tetragnatha montana 
Simon, 1874 

Tetragnathidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

59  Episinus angulatus 
(Blackwall, 1836) 

Theridiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

60  Neottiura bimaculata 
(Linnaeus, 1767) 

Theridiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

61  Theridion varians Hahn, 
1833 

Theridiidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 68. 

62  Cozyptila blackwalli 
(Simon 1875) 

Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

63  Ebrechtella tricuspidata 
(Fabricius, 1775) 

Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

64  Ozyptila praticola (C. L. 
Koch, 1837) 

Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

65  
Xysticus kochi Thorell, 1872 Thomisidae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

66  Zora nemoralis (Blackwall, 
1861) 

Zoridae Araneae Arachnida Deltshev & Blagoev, 1998: 69. 

67  Alloptes bisetatus (Haller, 
1881) 

Alloptidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

68  Alloptes oxylobus W. 
Dubinin, 1951 

Alloptidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

69  Alloptoides aythinae 
(Dubinin, 1951) 

Alloptidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

70  Megninia galliinulae 
(Buchholz, 1869) 

Analgidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

71  Megninia grossa Berlese, 
1898   

Analgidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

72  Bdellorhynchus 
polymorphus Trouessart, 
1885 

Avenzoariidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

73  Scutomegninia plataleae W. 
Dubinin, 1956 

Avenzoariidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

74  Zachvatkinia sternae 
(Canestrini & Fanzago, 
1876) 

Avenzoariidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 
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75  Freyana anatina (Koch, 
1944) 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

76  Freyana aythinae Dubinin, 
1951 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

77  Freyana largifolia Megnin 
& Trouessart, 1885 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

78  Freyana nyrocae Dubinin, 
1950 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

79  Freyana platallae (W. & M. 
Dubinin, 1941) 

Freyanidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

80  Parabdellorhynchus 
pelecanus (W. Dubinin, 
1953) 

Kramerellidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

81  Dolichodectes edwardsi 
(Trouessart, 1885) 

Proctophyllodidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

82  Proctophyllodes picae 
(Koch, 1940) 

Proctophyllodidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

83  Ardeacarus ardeae 
(Canestrini, 1878) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

84  Grallobia fulicae 
(Trouessart, 1885) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

85  Grallolichus dubinini 
(Vassilev, 1958) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

86  Grallolichus proctogamus 
(Trouessart, 1885) 

Pterolichidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

87  Pteroherpus pallens 
(Berlese, 1884) 

Pteronyssidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

88  Grenieria simplex 
(Trouessart, 1887) 

Syringobiidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

89  Analloptes megnini 
(Trouessart, 1885) 

Xolalgidae Astigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

90  Proctolaelaps hypudaei 
(Oudemans, 1902) 

Ascidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

91  Androlaelaps fahrenholzi 
(Berlese, 1911) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

92  Echinonyssus carnifex (C. 
L. Koch, 1839) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 
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93  Echinonyssus isabellinus 
(Oudemans, 1913) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

94  Echinonyssus soricis (Turk, 
1945) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

95  Echinonyssus talpae 
(Zemskaya, 1955) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

96  Eulaelaps stabularis (C. L. 
Koch, 1836) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

97  Haemogamasus ambulans 
(Thorell, 1872) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

98  Haemogamasus 
hirsutosimilis Willmann, 
1952 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

99  Haemogamasus hirsutus 
Berlese, 1889 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

100  Haemogamasus nidi 
Michael, 1892 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

101  Hyperlaelaps microti 
(Ewing, 1933) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

102  Laelaps agilis C.L. Koch, 
1836 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

103  Laelaps algericus Hirst, 
1925 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

104  Laelaps jettmari Vitzthum, 
1930 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

105  Laelaps micromydis 
Zachvatkin, 1948 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

106  Laelaps muris (Ljungh, 
1799) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

107  Myonyssus decumani 
Tiraboschi, 1904 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

108  Ololaelaps sellnicki 
Bregetova & Koroleva, 
1964 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

109  Ondatralaelaps multispinosa 
Banks, 1909 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

110  Pneumolaelaps lubrica 
(Voigts & Oudemans, 1904) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 



 

   36 

№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

111  Stratiolaelaps miles 
(Berlese, 1882) 

Laelapidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

112  Macronyssus flavus 
(Kolenati, 1857) 

Macronyssidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 72. 

113  Steatonyssus periblepharus 
Kolenati, 1858 

Macronyssidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 71. 

114  Pergamasus crassipes 
Berlese, 1906 

Parasitidae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

115  Cyrtolaelaps minor 
Willmann, 1952 

Rhodacaridae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

116  Cyrtolaelaps mucronatus 
(G. & R. Canestrini, 1881) 

Rhodacaridae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

117  Euryparasitus emarginatus 
(C. L. Koch, 1839) 

Rhodacaridae Mesostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

118  Brunehaldia bulgarica 
(Vercammen-Grandjean & 
Kolebinova, 1966) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

119  Cheladonta costulata 
(Willmann, 1952) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

120  Hirsutiella zachvatkini 
(Schluger, 1948) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

121  Neotrombicula anthiana 
Kolebinova, 1969 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

122  Neotrombicula autumnalis 
autumnalis (Shaw, 1790) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

123  Neotrombicula earis Kepka, 
1964 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

124  Neotrombicula ditricha 
(Feider, 1955) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

125  Neotrombicula inopinata 
(Oudemans, 1909) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

126  Neotrombicula japonica 
(Tanaka et al., 1930) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

127  Schoutedenichia krampitzi 
(Willmann, 1955) 

Trcombiculidae Prostigmata Arachnida Dobrev, 1998: 70. 

128  Caenis horaria (Linnaeus, 
1758) 

Caeniidae 
Ephemero-
ptera 

Insecta Vidinova, 1998: 72. 
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129  Aeshna affinis Vander 
Linden, 1820 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

130  Aeshna isoceles (O.F. 
Müller, 1767) 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

131  Aeshna mixta Latreille, 
1805 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:11 

132  Anax imperator Leach, 
1815 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

133  Anax parthenope (Selys, 
1839) 

Aeshnidae Odonata Insecta Marinov, 2000: 38 

134  Anax ephippiger 
(Burmeister, 1839) 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:84 

135  Brachytron pretense 
(Müller, 1764) 

Aeshnidae Odonata Insecta 
Маринов, 2003: Табл. II8; 
Маринов (л. съобщ.) 

136  Calopteryx splendens 
(Harris, 1782) 

Calopterygidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

137  Coenagrion ornatum (Sélys, 

1850) 
Coenagrionidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

138  Coenagrion puella 
(Linnaeus, 1758) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

139  Coenagrion pulchellum 
(Vander Linden, 1825) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:58 като 

Coenagrion pulchellum 
interruptum (Charpentier, 1825 

140  Erythromma najas 
(Hansemann, 1823) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:46 

141  Erythromma viridulum 
(Charpentier, 1840) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003:46 

142  Ischnura elegans (Vander 
Linden, 1820) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

143  Ischnura pumilio 
(Charpentier, 1825) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

144  Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) 

Coenagrionidae Odonata Insecta 
Marinov, 2000: 38; Маринов, 

2003: 62 

145  Cordulia aenea (Linnaus, 
1758) 

Corduliidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

146  Gomphus flavipes 
(Charpentier, 1825) 

Gomphidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 
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147  Lestes barbarus (Fabricius, 
1798) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

148  
Lestes dryas Kirby, 1890 Lestidae Odonata Insecta 

Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

149  Lestes sponsa (Hansemann, 
1823) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

150  Lestes virens (Charpentier, 
1825) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

151  Chalcolestes parvidens 
(Artobelevski, 1929) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

152  Sympecma fusca (Vander 
Linden, 1820) 

Lestidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

153  Crocothemis erythraea 
(Brullé, 1832) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

154  Libellula depressa 
Linnaeus, 1758 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

155  Orthetrum albistylum 
(Sélys, 1848) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

156  Orthetrum brunneum 
(Fonscolombe, 1837) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

157  Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

158  Orthetrum coerulescens 
(Fabricius, 1798) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

159  Sympetrum 
depressiusculum (Sélys, 

1841) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. Маринов, 2003: 11,144 

160  Sympetrum fonscolombii 
(Sélys, 1840) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

161  Sympetrum meridionale 
(Sélys, 1841) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

162  Sympetrum pedemontanum 
(O.F. Müller in Allioni, 

1766) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

163  Sympetrum sanguineum 
(O.F. Müller, 1764) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

164  Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 
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165  Sympetrum vulgatum 
(Linnaeus, 1758) 

Libellulidae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

166  Platycnemis pennipes 
(Pallas, 1771) 

Platycnemididae Odonata Insecta 
Beschovski & Marinov, 1998: 
73. 

167  Hesperocorixa linnaei 
(Fieber, 1848) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

168  Sigara striata (Linnaeus, 
1758) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

169  
Sigara falleni (Fieber, 1848) Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

170  Sigara lateralis (Leach, 
1817) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

171  Sigara nigrolineata (Fieber, 
1848) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

172  Cymatia coleoptrata 
(Fabricius, 1777) 

Corixidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

173  Ilyocoris cimicoides 
(Linnaeus, 1758) 

Naucoridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

174  Plea minutissima (Leach, 
1817) 

Pleidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

175  Nepa cinerea Linnaeus, 
1758 

Nepidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

176  Hydrometra stagnorum 
(Linnaeus, 1758) 

Hydrometridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

177  Microvelia reticulata 
(Burmeister, 1835) 

Veliidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

178  Gerris argentatus 
Schummel, 1832 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

179  Gerris lacustris (Linnaeus, 
1758) 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 38 

180  Gerris thoracicus 
Schummel, 1832 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

181  Aquarius paludum 
(Fabricius, 1794) 

Gerridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

182  Adelphocoris lineolatus 
(Goeze, 1778) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 
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183  Adelphocoris ticinensis 
(Meyer-Dür, 1843) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

184  Lygus rugulipennis 
Poppius, 1911 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

185  Orthops campestris 
(Linnaeus, 1758) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

186  Liocoris tripustulatus 
(Fabricius, 1781) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

187  Orius majusculus (Reuter, 
1879) 

Miridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

188  Himacerus apterus 
(Fabricius, 1798) 

Nabidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

189  Reduvius personatus 
(Linnaeus, 1758) 

Reduviidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

190  Chartoscirta elegantula 
(Fallén, 1807) 

Saldidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

191  Saldula pallipes (Fabricius, 
1794) 

Saldidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

192  Tropidothorax leucopterus 
(Goeze, 1778) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

193  Lygaeus equestris 
(Linnaeus, 1758) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

194  Kleydoceris resedae 
(Panzer, 1797) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

195  Oxycarenus pallens 
(Herrich-Schaeffer, 1850) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

196  Drymus sylvaticus 
(Fabricius, 1775) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

197  Scolopostethus affinis 
(Schilling, 1829) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

198  Scolopostethus decoratus 
(Hahn, 1833) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

199  Scolopostethus pilosus 
(Reuter, 1874) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

200  Megalonotus emarginatus 
(Rey, 1888) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 
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201  Beosus maritimus (Scopoli, 
1763) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

202  Beosus quadripunctatus 
(Muller, 1766) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

203  Paraparomius leptopoides 
(Barensprung, 1859) 

Lygaeidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

204  Emblethis verbasci 
(Fabricius, 1803) 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

205  Peritrechus gracilicornis 
Puton, 1877 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

206  Raglius alboacuminatus 
(Goeze, 1778) 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

207  Rhyparochromus vulgaris 
(Schilling, 1829) 

Rhyparochromidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

208  Pyrrhocoris apterus 
(Linnaeus, 1758) 

Pyrrhocoridae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

209  Coreus marginatus 
(Linnaeus, 1758) 

Coreidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

210  Ceraleptus gracilicornis 
(Herrich-Schaeffer, 1835) 

Coreidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

211  Coriomeris denticulatus 
(Scopoli, 1764) 

Coreidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

212  Alydus calcaratus 
(Linnaeus, 1758) 

Alydidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

213  Corizus hyoscyami 
(Linnaeus, 1758) 

Rhopalidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

214  Graphosoma lineatum 
(Linnaeus, 1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

215  Aelia acuminata (Linnaeus, 
1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

216  Carpocoris fuscispinus 
(Boheman, 1850) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

217  Eurydema oleraceum 
(Linnaeus,1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

218  Rhaphigaster nebulosa 
(Poda, 1761) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 
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219  Zicrona caerulea (Linnaeus, 
1758) 

Pentatomidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

220  Tritomegas sexmaculatus 
(Rambur, 1839) 

Cydnidae Hemiptera Insecta Marinov, 2000: 39 

221  Ciconiphilus decimfasciatus 
boisduvali (Eichler, 1937) 

Menoponidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

222  Eucolpocephalum femorale 
(Piaget, 1880) 

Menoponidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

223  Anaticola crassicornis 
(Scopoli, 1763) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

224  Aquanirmus podicipis 
(Denny, 1842) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

225  Ardeicola expallidus 
Blagoveshtchensky, 1940 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

226  Epipelecanus bifasciatus 
(Piaget, 1880) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

227  Ibidoecus plataleae (Denny, 
1842) 

Philopteridae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998a: 74. 

228  Linognathoides laeviusculus 
(Grube, 1851) 

Polyplacidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998b: 74. 

229  Polyplax serrata 
(Burmeister, 1839) 

Polyplacidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998b: 74. 

230  Polyplax spinulosa 
(Burmeister, 1839) 

Polyplacidae Phthiraptera Insecta Georgiev, 1998b: 74. 

231  Agrilus derasofasciatus 
Boisduval & Lacordaire, 
1835 

Buprestidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

232  Agrilus viridis Linnaeus, 
1758 

Buprestidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

233  Abax carinatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
74; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

234  Acinopus megacephalus 
(Rossi, 1794) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
74; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

235  Acinopus picipes (Olivier, 
1795) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
74; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 
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236  Acupalpus parvulus (Sturm, 
1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

237  Acupalpus elegans (Dejean, 
1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

238  Acupalpus meridianus 
(Linnaeus, 1761) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

239  Acupalpus maculatus 
(Shaum, 1860) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
172. 

240  Acupalpus notatus 
Mulsantet & Rey, 1861 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

241  Acupalpus paludicola 
Reiter, 1884 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
172. 

242  Acupalpus puncticollis 
Coquerel, 1859 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

243  Agonum angustatum 
Dejean, 1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

244  Agonum dufschmidi J. 
Schmidt, 1994 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

245  Agonum micans (Nicolai, 
1822) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

246  Agonum thoreyi Dejean, 
1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

247  Agonum viduum (Panzer, 
1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

248  Agonum viridicupreum 
(Goetze, 1777) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

249  Amara aenea (De Geer, 
1774) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

250  Amara anthobia A. Villa & 
G. Villa, 1833 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 
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251  Amara apricaria (Paykull, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

252  Amara bifrons (Gyllenhal, 
1810) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

253  Amara consularis 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

254  Amara convexior Stephens, 
1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

255  Amara equestris 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

256  Amara eurynota (Panzer, 
1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

257  Amara familiaris 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

258  Amara ingenua 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

259  Amara lucida (Duftschmid, 
1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

260  Amara municipalis 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 170. 

261  Amara ovata (Fabricius, 
1792) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

262  Amara proxima Putzeys, 
1866 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

263  Amara saphyrea Dejean, 
1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

264  Amara similata (Gylenhall, 
1810) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 
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265  Anchomenus dorsalis 
(Pontoppidan, 1763) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

266  Anisodactylus binotatus 
(Fabricius, 1787) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

267  Anisodactylus nemorivagus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

268  Anisodactylus signatus 
(Panzer, 1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

269  Asaphidion flavipes 
(Linnaeus, 1761) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

270  Badister bullatus (Schrank, 
1798) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75: Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

271  Badister meridionalis Puel, 
1925 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

272  Badister unipustulatus 
Bonelli, 1813 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

273  Bembidion 
quadrimaculatum 
(Linnaeus, 1761) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

274  Bembidion 
quadripustulatum Audinet-
Serville, 1821 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

275  Bembidion tenellum 
Erichson, 1837 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

276  Blemus discus (Fabricius, 
1792) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

277  Brachinus crepitans 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

278  Brachinus elegans 
Chaudoir, 1842 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 
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279  Brachinus explodens 
Duftschmid, 1812 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

280  Brachinus plagiatus Reiche, 
1868 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

281  Brachinus psophia Audinet-
Serville, 1821 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

282  Calathus ambiguus 
(Paykull, 1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

283  Calathus cinctus de 
Motschulsky, 1850 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
168. 

284  Calathus distinguendus 
Chaudoir, 1846 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

285  Calathus fuscipes (Goeze, 
1777) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

286  Calathus melanocephalus 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

287  Calathus mollis (Marsham, 
1802) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

288  Callistus lunatus (Fabricius, 
1775) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

289  Calosoma auropunctatum 
(Herbst, 1784) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

290  Calosoma inquisitor 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

291  Calosoma sycophanta 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

292  Carabus cancellatus Illiger, 
1798 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 
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293  Carabus clathratus 
Linnaeus, 1761 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

294  Carabus convexus 
Fabricius, 1775 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

295  Carabus coriaceus 
Linnaeus, 1758 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

296  Carabus granulatus 
Linnaeus, 1758 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

297  Carabus montivagus 
Palliardi, 1825 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

298  Carabus scabriusculus 
Olivier, 1795 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

299  Carabus ullrichi Germar, 
1824 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 162. 

300  Chlaenius aeneocephalus 
Dejean, 1826 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

301  Chlaenius festivus (Panzer, 
1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

302  Chlaeniellus nigricornis 
(Fabricius, 1787)  

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

303  Chlaeniellus nitidulus 
(Schrank, 1781) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

304  Chlaeniellus terminatus 
(Dejean, 1826) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

305  Chlaeniellus vestitus 
(Paykull, 1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

306  Cicindela campestris 
Linnaeus, 1758 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 
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307  Cylindera germanica 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 

308  Cicindela hybrida Linnaeus, 
1758 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 

309  Clivina collaris (Herbst, 
1784) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

310  Clivina fossor (Linnaeus, 
1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

311  Cryptophonus tenebrosus 
(Dejean, 1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

312  Cymindis axillaris 
(Fabricius, 1794) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
178. 

313  Cymindis humeralis 
(Geoffroy, 1785) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
178. 

314  Cymindis lineata (Quensel, 
1806) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

315  Cymindis miliaris 
(Fabricius, 1801) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

316  Diachromus germanus 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

317  Dinodes decipiens (Dufour, 
1820) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

318  Ditomus calydonius (Rossi, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
176. 

319  Dixus clypeatus (Rossi, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
176. 

320  Dixus obscurus (Dejean, 
1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

321  Dolichus halensis (Schaller, 
1783) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 
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322  Drypta dentata (Rossi, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

323  Dromius agilis (Fabricius, 
1787) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

324  Dromius quadrimaculatus 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

325  Dyschiriodes abditus 
(Fedorenko 1993) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

326  Dyschiriodes aeneus 
(Dejean, 1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

327  Dyschiriodes agnatus (de 
Motschulsky, 1844)  

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

328  Dyschiriodes chalceus 
(Erichson, 1837) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

329  Dyschiriodes chalybaeus 
(Putzeys 1846) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

330  Dyschiriodes nitidus 
(Dejean, 1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

331  Dyschiriodes tristis 
(Stephens, 1827) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

332  Elaphrus  riparius 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

333  Emphanes axillaris (de 
Motschulsky, 1844) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

334  Emphanes latiplaga 
(Chaudoir, 1850) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

335  Gynandromorphus etruscus 
(Quensel, 1806) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 
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336  Harpalus affinis (Schrank, 
1781) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

337  Harpalus akinini 
Tschitscherine, 1895 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

338  Harpalus albanicus Reitter, 
1900 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

339  Harpalus anxius 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 

340  Harpalus atratus Leatreille, 
1804 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

341  Harpalus attenuatus 
Stephens, 1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

342  Harpalus autumnalis 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
173. 

343  Harpalus calathoides de 
Motschulsky, 1844 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

344  Harpalus cupreus Dejean, 
1829 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

345  Harpalus dimidiatus (Rossi, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

346  Harpalus distinguendus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

347  Harpalus flavicornis 
Dejean, 1829 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
174. 

348  Harpalus froelichii Sturm, 
1818 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 

349  Harpalus fuscicornis 
Ménétriés, 1832 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
173. 

350  Harpalus hospes Sturm, 
1818 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 
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351  Harpalus latus (Linnaeus, 
1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

352  Harpalus luteicornis 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 

353  Harpalus picipennis 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

354  Harpalus politus Dejean, 
1829 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

355  Harpalus pumilus Sturm, 
1818 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

356  Harpalus rubripes 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

357  Harpalus serripes (Quensel, 
1806) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

358  Harpalus smaragdinus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

359  Harpalus subcylindricus 
Dejean, 1829 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

360  Harpalus tardus (Panzer, 
1797) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 173. 

361  Harpalus  xanthopus 
Gemminger et Harold, 1868 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
173. 

362  Laemostenus cimmerus 
(Fischer von Waldheim, 
1823) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

363  Laemostenus terricola 
(Herbst, 1784) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 168. 

364  Lamprias chlorocephalus (J. 
Hoffmann, 1803) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 
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365  Lebia cruxminor (Linnaeus, 
1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

366  Lamprias cyanocephalus 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

367  Lebia humeralis Dejean, 
1825 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

368  Lebia scapularis (Geoffroy, 
1785) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

369  Leistus rufomarginatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 

370  Limodromus assimilis 
(Paykull, 1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

371  Limodromus krynickii 
(Sperk, 1835) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

372  Lionychus quadrillum 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

373  Metallina lampros (Herbst, 
1784) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

374  Metallina properans 
(Stephens, 1828) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

375  Metallina splendida (Sturm, 
1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
164. 

376  Microlestes corticalis 
(Dufour, 1820) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

377  Microlestes fissuralis 
(Reitter, 1901) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

378  Microlestes maurus (Sturm, 
1827) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 
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379  Microlestes negrita 
(Wollaston, 1854) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

380  Myas chalybaeus (Palliardi, 
1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

381  Notaphus dentellus 
(Thunberg, 1787) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

382  Notaphus semipunctatus 
(Donovan, 1806) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

383  Notaphus varius (Olivier, 
1795) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

384  Notiophilus laticollis 
Chaudoir, 1850 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 

385  Notiophilus palustris 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 

386  Notiophilus rufipes Curtis, 
1829 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 161. 

387  Ocydromus dalmatinus 
(Dejean, 1831) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

388  Ocydromus genei (Kuster, 
1847) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

389  Ocydromus modestus 
(Fabricius, 1801) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

390  Ocydromus subcostatus (de 
Motschulsky, 1850) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

391  Ocys quinquestriatus 
(Gyllenhal, 1810) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

392  Odontium foraminosum 
(Sturm, 1825) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 
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393  Odontium laticolle 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

394  Odontium litorale (Olivier, 
1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
164. 

395  Odontium striatum 
(Fabricius, 1792) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

396  Olisthopus glabricollis 
(Germar, 1817) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

397  Oodes gracilis A. Villa & 
G. Villa, 1833 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

398  Ophonus azureus 
(Fabricius, 1775) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

399  Ophonus cordatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 

400  Ophonus cribricollis 
(Dejean, 1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

401  Ophonus diffinis (Dejean, 
1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

402  Ophonus gammeli 
(Schauberger, 1932) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 

403  Ophonus melletii (Heer, 
1837) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

404  Ophonus laticollis 
Mannerheim, 1825 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 

405  Ophonus puncticeps 
Stephens, 1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

406  Ophonus puncticollis 
(Paykull, 1798) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 174. 
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407  Ophonus rufibarbis 
(Fabricius, 1792) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

408  Ophonus sabulicola 
(Panzer, 1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

409  Ophonus schaubergerianus 
(Puel, 1937) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76. 

410  Ophonus similis (Dejean, 
1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

411  Oponus subquadratus 
(Dejean, 1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 175. 

412  Oxypselaphus obscurus 
(Herbst, 1784) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

413  Paradromius linearis 
(Olivier, 1795) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

414  Paradromius suturalis (de 
Motschulsky, 1844) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

415  Panagaeus bipustulatus 
(Fabricius, 1775) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

416  Panagaeus cruxmajor 
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 176. 

417  Paradromius suturalis (de 
Motschulsky, 1844) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

418  Parallelomorphus laevigatus 
(Fabricius, 1792) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
163. 

419  Parallelomorphus terricola 
(Bonelli, 1813) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

420  Paratachys bistriatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 
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421  Paratachys micros (Fischer 
von Waldheim, 1828) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

422  Parophonus hirsulatus 
(Dejan, 1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

423  Parophonus maculicornis 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

424  Parophonus planicollis 
(Dejean, 1829) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

425  Perileptus areolatus 
(Crentzer, 1799) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 163. 

426  Philochthus biguttatus 
(Fabricius, 1779) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

427  Philochthus inoptatus 
(Schaum, 1857) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

428  Philochthus lunulatus 
(Geffroy, 1785) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

429  Platyderus rufus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 169. 

430  Poecilus cupreus  
(Linnaeus, 1758) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 166. 

431  Poecilus striatopunctatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
167. 

432  Poecilus versicolor (Sturm, 
1824) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
76; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

433  Polistichus connexus 
(Geoffroy, 1785) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 178. 

434  Princidium punctulatum 
(Drapiez, 1821) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 
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435  Pseudoophonus calceatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

436  Pseudoophonus griseus 
(Panzer, 1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

437  Pseudoophonus rufipes (De 
Geer, 1774) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 172. 

438  Pterostichus anthracinus 
anthracinus (Illiger, 1798) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

439  Pterostichus chameleon (de 
Motschulsky 1866) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
167. 

440  Pterostichus cursor (Dejean, 
1828) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

441  Pterostichus leonisi 
Apfelbeck, 1904 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

442  Pterostichus macer 
(Marsham, 1802) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

443  Pterostichus melanarius 
(Illiger, 1798) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
167. 

444  Pterostichus melas 
(Creutzer, 1799) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

445  Pterostichus niger (Schaller, 
1783) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

446  Pterostichus nigritus 
(Paykull, 1790) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

447  Pterostichus ovoideus 
ovoideus (Sturm, 1824) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

448  Pterostichus strenuus 
(Panzer, 1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 
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449  Pterostichus vernalis 
(Panzer, 1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 167. 

450  Stenolophus discophorus 
Fischer von Waldheim, 
1823 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

451  Stenolophus mixtus (Herbst, 
1784) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

452  Stenolophus persicus 
Mannerheim, 1844 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

453  Stenolophus skrimshiranus 
Stephens, 1828 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

454  Stenolophus teutonus 
(Schrank, 1781) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

455  Stomis pumicatus (Panzer, 
1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 2006: 
166. 

456  Syntomus obscuroguttatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 177. 

457  Tachyura diabrachys 
(Kolenati, 1845) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75. 

458  Trechus quadristriatus 
(Schrank, 1781) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 164. 

459  Trepanes articulatus 
(Panzer, 1796) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

460  Trepanes assimilis 
(Gyllenhal, 1810) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

461  Trepanes fumigatus 
(Duftschmid, 1812) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 

462  Trepanes octomaculatus 
(Goeze, 1777) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
75; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 165. 



 

   59 

№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

463  Zabrus spinipes (Fabricius, 
1798) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

464  Zabrus tenebrioides (Goeze, 
1777) 

Carabidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77; Kodzhabashev & Penev, 
2006: 171. 

465  Aromia moschata (Linné, 

1758) 
Cerambycidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

466  Cerambyx cerdo Linnaeus, 
1758 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

467  Cerambyx scopolii Fuessly, 
1775 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

468  Chlorophorus varius 
(Müller, 1766) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

469  Cortodera humeralis 
(Schaller, 1783) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

470  Mesosa nebulosa 
(Fabricius, 1781) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

471  Neodorcadion bilineatum 
(Germar, 1824) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

472  Pedestredorcadion pedestre 
(Poda, 1761) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

473  Pedestredorcadion tauricum 
(Waltl, 1838) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

474  Prionus coriarius 
(Linnaeus, 1758) 

Cerambycidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

475  
Altica oleracea (L., 1758) Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

476  Aphthona lutescens 
(Gyllenhal, 1808) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

477  Cassida viridis Linnaeus, 
1758 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

478  
Cassida prasina Illiger, 1798 Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

479  Cassida rubiginosa Müller, 

1776 
Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

480  Chrysolina diversipes 
Bedel, 1892 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 
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481  Chrysolina fastuosa 
(Scopoli, 1763) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

482  Chrysolina herbacea 
(Duftschmid, 1825) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

483  
Chrysolina polita (L., 1758) Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

484  Clytra laeviuscula 
Ratzeburg, 1837 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Marinov, 2000: 40 

 

485  Coptocephala unifasciata 
(Scopoli, 1763) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Marinov, 2000: 40 

 

486  Cryptocephalus sericeus (L., 
1758) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

487  
Galeruca tanaceti (L., 1758) Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

488  Galeruca pomonae 
(Scopoli, 1763) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

489  Labidostomis cyanicornis 
(Germar, 1822) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

490  Labidostomis pallidipennis 
(Gebler 1830) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

491  Longitarsus tristis Weise, 
1888 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

492  Oulema melanopus 
(Linnaeus, 1758) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

493  Phaedon laevigatus 
(Duftschmid, 1825) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

494  Phyllotreta procera 
(Redtenbacher, 1849) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

495  Podagrica fuscicornis (L., 
1766) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

496  Podagrica menetriesi 
(Faldermann, 1837) 

Chrysomelidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

497  Cryptophagus pilosus 
Gyllenhal, 1827 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

498  Cryptophagus scanicus 
(Linnaeus, 1758) 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 
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499  Cryptophagus schmidti 
Sturm, 1845 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

500  Cryptophagus nitidulus 
Miller, 1858 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

501  Cryptophagus pallidus 
Sturm, 1845 

Cryptophagidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

502  Acallocrates denticollis 
(Germar, 1824) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

503  Brachysomus echinatus 
(Bonsdorff, 1785) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

504  Chlorophanus graminicola 
Schoenherr, 1832 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

505  Cryptorrhynchus lapathi 
(Linnaeus, 1758) 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

506  
Larinus latus (Herbst, 1783) Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

507  Larinus sturnus (Schaller, 
1783) 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

508  Lixus rubicundus Zoubkoff, 
1833 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

509  Nedyus quadrimaculatus 
(L., 1758) 

Curculionidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

510  Otiorhynchus ligustici 
(Linnaeus, 1758) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. Marinov, 2000: 41 

511  Otiorhynchus raucus raucus 
(Fabricius, 1777) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

512  Polydrusus formosus 
(Mayer, 1779) 

Curculionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

513  Oryctes nasicornis 
(Linnaeus, 1758) 

Dynastidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

514  Acilius sulcatus (Linnaeus, 
1758) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

515  Dytiscus marginatus 
Linnaeus, 1758 

Dytiscidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

516  Hygrotus inaequalis 
(Fabricius, 1777) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 
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517  Laccophilus minutus 
(Linnaeus, 1758) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

518  Liopterus haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1787) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

519  Rhantus suturalis (W. S. 
MacLeay, 1825) 

Dytiscidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

520  Noterus clavicornis (De 
Geer, 1774) 

Noteridae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

521  Agriotes lineatus (Linnaeus, 
1767) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

522  Agriotes modestus 
Kiesenwetter, 1858 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

523  Agrypnus murinus 
(Linnaeus, 1758) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

524  Athous proximus Hampe, 
1864 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

525  Athous haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1801) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

526  Nothodes parvulus (Panzer, 
1799) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

527  Melanotus brunnipes 
(Germar, 1824) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

528  Melanotus crassicollis 
(Erichson, 1841) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

529  Melanotus dichrous 
(Erichson, 1841) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

530  Neopristilophus insitivus 
(Germar, 1824) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

531  Synaptus filiformis 
(Fabricius, 1781) 

Elateridae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

532  Lethrus apterus (Laxmann, 
1770) 

Geotrupidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

533  Hydrobius fuscipes 
(Linnaeus, 1758) 

Hydrophilidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 

534  Hydrochara caraboides 
(Linnaeus, 1758) 

Hydrophilidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 41 
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535  Dorcus parallelopipedus 
(Linnaeus, 1758) 

Lucanidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

536  Lucanus cervus (Linnaeus, 
1758) 

Lucanidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

537  Lytta vesicatoria (Linnaeus, 
1758) 

Meloidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

538  Meloe proscarabaeus 
Linnaeus, 1758 

Meloidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

539  Meloe violaceus Marscham, 
1802 

Meloidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

540  Copris lunaris (Linnaeus, 
1758) 

Scarabaeidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

541  Nicrophorus vespillo 
(Linnaeus, 1758) 

Silphidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

542  Nicrophorus vespilloides 
Herbst, 1783 

Silphidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

543  
Silpha carinata Herbst, 1783 Silphidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

544  Silpha obscura Linnaeus, 
1758 

Silphidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

545  Acrotona parens (Mulsant 
& Rey, 1852) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

546  Anotylus inustus 
(Gravenhorst, 1806) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

547  Atheta britanniae 
(Bernhauer & Scheerpeltz, 
1926) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

548  Atheta gagatina (Baudi di 
Selve, 1848) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

549  Atheta negligens (Mulsant 
& Rey, 1873) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

550  Atheta nigritula 
(Gravenhorst, 1802) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

551  Ceritaxa pervagata (Benick, 
1974) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

552  Cryptobium fracticorne 
(Paykull, 1800) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 
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553  Enalodroma hepatica 
(Erichson, 1839) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

554  Falagrioma thoracica 
(Stephens, 1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

555  Gyrophaena affinis 
(Sahlberg, 1834) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

556  Lathrobium taxi Bernhauer, 
1902 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

557  Lathrobium furcatum 
Czwalina, 1888 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

558  Liogluta granigera 
(Kiessenwetter, 1850) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

559  Lordithon exoletus 
(Erichson, 1839) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

560  Lordithon thoracicus 
(Fabricius, 1777) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

561  Micropeplus marietti 
Jacquelin du Val, 1857 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

562  Ocalea badia Erichson, 
1837 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

563  Ocypus nitens (Schrank 
1781) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

564  Omalium caesum 
Gravenhorst, 1806 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

565  Oxypoda abdominalis 
(Mannerheim, 1831) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

566  Oxypoda formosa Kraatz, 
1856 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

567  Oxypoda lividipennis 
Mannerheim, 1831 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

568  Oxypoda praecox Erichson, 
1839 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

569  Oxypoda vittata Märkel, 

1842 
Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

570  Paederus fuscipes Curtis, 
1826 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 
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571  Philonthus quisquiliarius 
(Gyllenchal, 1810) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

572  Philonthus intermedius 
(Boisd.Lac., 1835) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

573  Quedius curtipennis 
Bernhauer 1908 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

574  Sepedophilus immaculatus 
(Stephens, 1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

575  Sepedophilus marshami 
(Stephens, 1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

576  Sepedophilus testaceus 
(Fabricius, 1793) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

577  Stenus ochropus 
Kiessenwetter, 1858 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

578  Tachyporus hypnorum 
(Fabricius, 1775) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

579  Tetartopeus rufonitidus 
(Reitter, 1909) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta Marinov, 2000: 40 

580  Zyras funestus 
(Gravenhorst, 1806) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

581  Zyras haworthi (Stephens, 
1832) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

582  Zyras laticollis (Märkel, 

1842) 
Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

583  Zyras lugens (Gravenhorst, 
1802) 

Staphylinidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

584  
Zyras similis (Märkel, 1844) Staphylinidae Coleoptera Insecta 

Kodzhabashev & Penev, 1998: 
77. 

585  Blaps halophila Fischer de 
Waldheim, 1820 

Tenebrionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

586  Gnaptor spinimanus (Pallas, 
1781) 

Tenebrionidae Coleoptera Insecta 
Kodzhabashev & Penev, 1998: 
78. 

587  Chrysura dichroa 
(Dahlbom, 1854) 

Chrysididae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

588  Harpactus affinis (Spinola, 
1808) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 
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589  Lindenius mesopleuralis 
mediterraneus (Kohl, 1915) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

590  Cremastus pungens 
Gravenhorst, 1829 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

591  Endromopoda arundinator 
(Fabricius, 1804) 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

592  Polysphincta rufipes 
Gravenhorst, 1829 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

593  Pristomerus rivalis 
Narolsky, 1987 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

594  Tromatobia variabilis 
(Holmgren, 1856) 

Ichneumonidae Hymenoptera Insecta Stoyanov, 1998: 78. 

595  Myrmica salina Ruzsky, 
1905 

Formicidae Hymenoptera Insecta Seifert, 2011: 180 

596  Bothriomyrmex 
communistus Santschi, 
1919 

Formicidae Hymenoptera Insecta Seifert, 2012: 92 

597  Erythmelus flavovarius 
(Walker, 1846) 

Mymaridae Hymenoptera Insecta Donev, 2004 

598  Ctenocephalides felis felis 
(Bouché, 1835) 

Archaeopsyllinae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

599  Citelophillus martinoi 
(Wagner & Ioff, 1926) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 80. 

600  Leptopsylla segnis 
(Schönherr, 1811) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

601  Leptopsylla taschenbergi 
taschenbergi (Wagner, 
1898) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

602  Megabothris turbidus 
(Rothschild, 1909) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

603  Nosopsyllus fasciatus (Bosc 
d`Antic, 1800) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

604  Nosopsyllus consimilis 
(Wagner, 1898) 

Ceratophyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 80. 

605  Ctenophthalmus agyrtes 
agyrtes (Heller, 1896) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

606  Ctenophthalmus assimilis 
assimilis (Taschenberg, 
1880) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 
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607  Ctenophthalmus secundus 
secundus Wagner, 1916 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

608  Doratopsylla dasycnema 
dasycnema (Rothshild, 
1897) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

609  Palaeopsylla soricis soricis 
(Dale, 1878) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

610  Rhadinopsylla bureschi 
Jordan, 1929 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

611  Stenoponia tripectinata 
tripectinata (Tiraboschi, 
1902) 

Ctenophthalmidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

612  Typhloceras poppei poppei 
Wagner, 1903 

Hystrichopsyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

613  Pulex irritans Linnaeus, 
1758 

Pulicidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

614  Chaetopsylla globiceps 
(Taschenberg, 1880) 

Vermipsyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

615  Chaetopsylla trichosa 
Kohaut, 1903 

Vermipsyllidae Siphonaptera Insecta Vasileva & Georgiev, 1998: 79. 

616  Chironomus annularius 
Meigen, 1818 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

617  Chironomus plumosus 
(Linnaeus, 1758) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

618  Cricotopus ornatus 
(Meigen, 1848) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

619  Cricotopus sylvestris 
(Fabricius, 1794) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

620  Cricotopus trifascia 
Edwards, 1929 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

621  Cryptochironomus defectus 
(Kieffer, 1913) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

622  Glyptotendipes 
cauliginellus (Kieffer 1913) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

623  Glyptotendipes glaucus 
(Meigen, 1818) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

624  Parakiefferiella bathophila 
(Kieffer, 1912) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 
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625  Psectrocladius barbimanus 
(Edwards, 1929) 

Chironomidae Diptera Insecta Michailova, 1998: 80. 

626  Cossus cossus (Linnaeus, 
1758) 

Cossidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

627  Phragmataecia castaneae 
(Hübner, 1790) 

Cossidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

628  Habrosyne pyritoides 
(Hufnagel, 1766) 

Drepanidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

629  Arctornis l-nigrum (Müller, 

1764) 
Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

630  Catocala elocata (Esper, 
1787) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

631  Chelis maculosa (Gerning, 
1780) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

632  Diacrisia sannio (Linnaeus, 
1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

633  Eilema costalis (Zeller, 
1847) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

634  Euclidia glyphica 
(Linnaeus, 1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

635  Euproctis similis (Fuessly, 
1775) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

636  Hyphantria cunea (Drury, 
1773) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

637  Phragmatobia fuliginosa 
(Linnaeus, 1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

638  Spilosoma lubricipeda 
(Linnaeus, 1758) 

Erebidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

639  Agriopis leucophaearia 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

640  Agriopis marginaria 
(Fabricius, 1776) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

641  Ascotis selenaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

642  Asthena albulata (Hufnagel, 
1767) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 
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643  Boudinotiana notha 
(Hübner, 1803) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

644  Phigalia pilosaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

645  Chiasmia chlatrata 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

646  Ectropis crepuscularia 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

647  Ematurga atomaria 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

648  Epirrhoe alternata (Müller, 

1764) 
Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

649  Heliomata glarearia (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

650  Horisme tersata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

651  Isturgia arenacearia (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

652  Isturgia murinaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

653  Lythria purpuraria 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

654  Macaria alternata (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

655  Melanthia procellata (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

656  Peribatodes rhomboidaria 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

657  Philereme vetulata (Denis 
& Schiffermüller, 1775) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

658  Pseudopanthera macularia 
(Linnaeus, 1758) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

659  Scopula tessellaria 
(Boisduval, 1840) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

660  Thetidia smaragdaria 
(Fabricius, 1787) 

Geometridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

661  Carcharodus alceae (Esper, 
1780) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

662  Erynnis tages (Linnaeus, 
1758) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

663  Ochlodes sylvanus (Esper, 
1777) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

664  Pyrgus malvae (Linnaeus, 
1758) 

Hesperiidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

665  Gastropacha populifolia 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Lasiocampidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

666  Odonestis pruni (Linnaeus, 
1758) 

Lasiocampidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

667  Celastrina argiolus 
(Linnaeus, 1758) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

668  Cupido argiades (Pallas, 
1771) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

669  Lycaena dispar rutila 
(Werneburg, 1864) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

670  Lycaena thersamon (Esper, 
1784) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

671  Plebejus argus (Linnaeus, 
1758) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

672  Polyommatus icarus 
(Rottemburg, 1775) 

Lycaenidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

673  Abrostola triplasia 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

674  Acontia titania (Esper, 
1798) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

675  Acronicta tridens (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

676  Aedia leucomelas 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

677  Agrotis exclamationis 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

678  Agrotis segetum (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

679  Anarta trifolii (Hufnagel, 
1766) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

680  Autographa gamma 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

681  Conistra rubiginosa 
(Scopoli, 1763) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

682  Cucullia chamomillae 
(Denis & Schiffermüller, 

1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

683  Cucullia tanaceti (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

684  Emmelia trabealis (Scopoli, 
1763) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

685  Eupsilia transversa 
(Hufnagel, 1766) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

686  Heliothis adaucta Butler, 
1878 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

687  Gortyna flavago (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

688  Lacanobia oleracea 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

689  Leucania obsoleta (Hübner, 

1803) 
Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

690  Mythimna ferrago 
(Fabricius, 1787) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

691  Mythimna turca (Linnaeus, 
1761) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

692  Orthosia populeti 
(Fabricius, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

693  Trachea atriplicis 
(Linnaeus, 1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

694  Xylena exsoleta (Linnaeus, 
1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

695  Tyta luctuosa (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

696  Xestia c-nigrum (Linnaeus, 
1758) 

Noctuidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

697  Earias clorana (Linnaeus, 
1761) 

Nolidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 83. 

698  Clostera pygra (Hufnagel, 
1766) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

699  Gluphisia crenata (Esper, 
1785) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

700  Notodonta ziczag 
(Linnaeus, 1758) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

701  Ptilodon cullucina (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Notodontidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

702  Aglais urticae (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

703  
Aglais io (Linnaeus, 1758) Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

704  Aphantopus hyperantus 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

705  Araschnia levana 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

706  Coenonympha glycerion 
(Borkhausen, 1788) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

707  Coenonympha pamphilus 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

708  Issoria lathonia (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

709  Maniola jurtina (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

710  Melitaea cinxia (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

711  Melitaea phoebe (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

712  Minois dryas (Scopoli, 
1763) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 82. 

713  Polygonia c-album 
(Linnaeus, 1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

714  Vanessa atalanta (Linnaeus, 
1758) 

Nymphalidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 
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№ 
Вид  Семейство Разред Клас Източник 

715  Anthocharis cardamines 
(Linnaeus, 1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

716  Colias alfacariensis Ribbe, 
1905 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

717  Colias croceus (Fourcroy, 
1785) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

718  Gonepteryx rhamni 
(Linnaeus, 1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

719  Leptidea sinapis (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

720  Pieris brassicae (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

721  Pieris napi (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

722  Pieris rapae (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

723  Pontia daplidice (Linnaeus, 
1758) 

Pieridae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

724  Epichnopterix kovacsi 
Sieder, 1955 

Psychidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

725  Agrius convolvuli 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

726  Deilephila elpenor 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

727  Deilephila porcellus 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

728  Hyles livornica (Esper, 
1779) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

729  Laothoe populi (Linnaeus, 
1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 

730  Macroglossum stellatarum 
(Linnaeus, 1758) 

Sphingidae Lepidoptera Insecta Beshkov, 1998: 81. 
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7.2.8. УСТАНОВЕНИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ПРЕЗ 2014 Г. С КООРДИНАТИ НА 

ПУНКТОВЕТЕ 

Приложение 2. Установени видове безгръбначни през 2014 г. с координати на пунктовете 
Вид Семейство Разред Клас  Находище 

координати 
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Araneidae Araneae Arachnida 44°05'20"С 

27°04'01"И 
Carinostoma elegans  (Sørensen, 1894) 
 

Nemastomatidae Opiliones Arachnida N44.08802 
E27.06490 

Carinostoma elegans  (Sørensen, 1894) 
 

Nemastomatidae Opiliones Arachnida N44.10249 
E27.09153 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Libellulidae Odonata Insecta 44°07'20"С 
27°03'02"И 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Platycnemididae Odonata Insecta 44°07'20"С 
27°03'02"И 

Arge melanochra (Gmelin, 1790) Argidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

Cerceris albofasciata (Rossi, 1790) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Cerceris rubida rubida (Jurine, 1807) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Cerceris sabulosa sabulosa (Panzer, 1799) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Ectemnius continuus continuus (Fabricius, 1804) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

Larra anathema anathema (Rossi, 1790) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Lestica clypeata (Schreber, 1759) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

Lestica clypeata (Schreber, 1759) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Nysson trimaculatus trimaculatus (Rossi, 1790) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

Pemphredon inornata Say, 1824 Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Philanthus triangulum triangulum (Fabricius, 
1775) 

Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

Pison atrum (Spinola, 1808) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Psenulus meridionalis de Beaumont, 1937 Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°07'23"С 
27°03'32"И 

Trypoxylon figulus figulus (Linnaeus, 1758) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

Trypoxylon figulus figulus (Linnaeus, 1758) Crabronidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10766 
E27.08478 

Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10249 
E27.09153 

Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11687 
E27.06071 

Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 
E27.06705 

Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09623 
E27.07008 
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Вид Семейство Разред Клас  Находище 

координати 
Camponotus vagus  (Scopoli, 1763) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09164 

E27.06732 
Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10766 

E27.08478 
Camponotus piceus (Leach, 1825) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Crematogaster sordidula (Nylander, 1849) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Crematogaster schmidti  (Mayr, 1853) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Dolichoderus quadripunctatus  (Linnaeus, 1771) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Formica cinerea Mayr, 1853 Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 

27°04'11"И 
Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11687 

E27.06071 
Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10766 

E27.08478 
Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10693 

E27.06035 
Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09164 

E27.06732 
Formica cunicularia  Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09623 

E27.07008 
Formica fusca  Linnaeus, 1758 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10766 

E27.08478 
Formica rufibarbis Fabricius, 1793 Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'20"С 

27°04'01"И 
Formica rufibarbis  Fabricius, 1793 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 

E27.06705 
Formica rufibarbis  Fabricius, 1793 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10843 

E27.05927 
Formica rufibarbis  Fabricius, 1793 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10934 

E27.05787 
Formica sanguinea Latreille, 1798 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08966 

E27.07424 
Lasius meridionalis  (Bondroit, 1920) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08966 

E27.07424 
Lasius citrinus  Emery, 1922 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 

E27.06705 
Lasius fuliginosus  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12810 

E27.05971 
Lasius paralienus  Seifert, 1992 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 

E27.06705 
Lasius paralienus  Seifert, 1992 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10934 

E27.05787 
Lasius alienus (A. Förster, 1850) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10843 

E27.05927 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10766 

E27.08478 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08802 

E27.06490 
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Вид Семейство Разред Клас  Находище 

координати 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10693 

E27.06035 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12306 

E27.06039 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11244 

E27.05713 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09623 

E27.07008 
Lasius niger (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09853 

E27.07049 
Liometopum microcephalum  (Panzer, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10693 

E27.06035 
Liometopum microcephalum  (Panzer, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11244 

E27.05713 
Liometopum microcephalum  (Panzer, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10249 

E27.09153 
Liometopum microcephalum  (Panzer, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09853 

E27.07049 
Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 

27°03'37"И 
Messor barbarus (Linnaeus, 1767) Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'20"С 

27°04'01"И 
Messor structor (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11687 

E27.06071 
Messor structor (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08966 

E27.07424 
Messor structor (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 

E27.06705 
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10693 

E27.06035 
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11244 

E27.05713 
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12306 

E27.06039 
Myrmica scabrinodis  Nylander, 1846 Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09623 

E27.07008 
Tapinoma erraticum  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11687 

E27.06071 
Tapinoma erraticum  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Tapinoma erraticum  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10934 

E27.05787 
Tapinoma erraticum  (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09623 

E27.07008 
Temnothorax affinis  (Mayr, 1855) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10766 

E27.08478 
Temnothorax crassispinus  (Karavaiev, 1926) Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 

E27.06705 
Temnothorax affinis (Mayr, 1855) Formicidae Hymenoptera Insecta 44°07'17"С 

27°04'53"И 
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)  Formicidae Hymenoptera Insecta 44°05'20"С 

27°04'01"И 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.11687 

E27.06071 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08966 

E27.07424 



 

   77 

Вид Семейство Разред Клас  Находище 

координати 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.08887 

E27.06705 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09999 

E27.09350 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10843 

E27.05927 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.10934 

E27.05787 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.12306 

E27.06039 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09164 

E27.06732 
Tetramorium sp. Formicidae Hymenoptera Insecta N44.09853 

E27.07049 
Megascolia maculata maculata (Drury, 1773) Scoliidae Hymenoptera Insecta 44°06'25"С 

27°03'37"И 
Systropha planidens Giraud, 1861 Halictidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 

27°04'11"И 
Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier de Saint-
Fargeau, 1845) 

Mutillidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Anoplius tenuicornis (Tournier, 1889) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1785) Pompilidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Megascolia maculata maculata (Drury, 1773) Scoliidae Hymenoptera Insecta 44°06'53"С 
27°03'29"И 

Chalybion femoratum (Fabricius, 1781) Sphecidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) Sphecidae Hymenoptera Insecta 44°07'17"С 
27°04'53"И 

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) Sphecidae Hymenoptera Insecta 44°05'60"С 
27°05'37"И 

Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1761) Vespidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Allodynerus rossii (Lepeletier de Saint-Fargeau, 
1841) 
 

Vespidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781)  
 

Vespidae Hymenoptera Insecta 44°07'17"С 
27°04'53"И 

Stenodynerus chevrieranus (de Saussure, 1855) Vespidae Hymenoptera Insecta 44°05'43"С 
27°04'11"И 

Ophonus azureus (Fabricius, 1775) Carabidae Coleoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Lucanidae Coleoptera Insecta 44°06'42"С 
27°03'23"И 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Lucanidae Coleoptera Insecta 44°06'32"С 
27°05'05"И 

Neptis sappho (Pallas, 1771) Nymphalidae Lepidoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Lycaenidae Lepidoptera Insecta 44°06'25"С 
27°03'37"И 
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Сухоземни охлюви: Списък на видовете от ЗМ „Пеликаните“ с координати на находките 
№ Вид N E 
1 Aegopinella minor (Stabile 1864) 44.10766  27.08478 
  44.10249  27.09153 
2 Cepaea (Austrotachea) vindobonensis (C. Pfeiffer 1828) 44.09339° 027.06393° 
  44.10758 027.05853 
  44.10738 027.05965 
  44.09339  027.06393 
  44.10302 027.06354 
  44.13043 027.06131 
  44.12875° 027.06027° 
  44.08833 027.06701 
  44.08865 027.06411 
  44.08939 027.07399 
3 Chondrula microtragus (Rossmassler 1839) 44.12875° 027.06027° 
  44.09999  27.09350 
4 Helix (Helix) pomatia Linnaeus 1758 (лозов охлюв) 44.09339° 027.06393° 
  44.10738 027.05965 
  44.09339  027.06393 
  44.09339  027.06393 
  44.10314 027.06285 
  44.10302 027.06354 
  44.11252 027.05658 
  44.13043 027.06131 
  44.12875° 027.06027° 
  44.08833 027.06701 
  44.08865 027.06411 
  44.08939 027.07399 
5 Lindholmiola girva (Frivaldsky 1835) 44.12875° 027.06027° 
  44.10249  27.09153 
6 Monachoides incarnatus (O.F. Muller 1774)  44.08802  27.06490 
7 Monacha cf. solidior (Mousson 1863)  44.09339° 027.06393° 
  44.10738 027.05965 
  44.09339  027.06393 
  44.09339  027.06393 
  44.10314 027.06285 
  44.10302 027.06354 
  44.11252 027.05658 
  44.08865 027.06411 
  44.08939 027.07399 
8 Oxychilus sp. 44.10249  27.09153 
9 Oxyloma cf. elegans (Risso 1826) 44.13167  27.08780 
10 Planorbarius corneus (Linnaeus 1758) сладководен вид, 

попаднал в пробите 
44.10302 027.06354 

  44.13167  27.08780 
11 Tandonia af. kusceri (H. Wagner 1931) 44.09339  027.06393 
  44.08937 027.06819 
  44.08802  27.06490 
12 Xerolenta obvia (Menke 1828)  44.09339° 027.06393° 
  44.09339  027.06393 
  44.09339  027.06393 
  44.08833 027.06701 
  44.08865 027.06411 
  44.08939 027.07399 
13 Zebrina detrita (O.F. Müller 1774) 44.11780  27.0797 
  44.12067 027.06315 
  44.12875° 027.06027° 
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7.2.9. ДРУГИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ОТ НЕПУБЛИКУВАНИ ДАННИ (2002-2003) 

Други видове от непубликувани данни за насекоми от Вера Антонова, без координати (2002-2003) 
Вид Семейство Разред Бележка 

Reticulitermes lucifugus Rossi, 1792 Rhinotermitidae Isoptera В. Бисерков leg. 
Camponotus fallax (Nylander, 1856) Formicidae Hymenoptera В. Бисерков leg. 
Lasius flavus (Fabricius, 1782) Formicidae Hymenoptera В. Бисерков leg. 
Camponotus aethiops (Latreille, 1798) Formicidae Hymenoptera Н. Петков leg. 
Camponotus truncatus (Spinola, 1808) Formicidae Hymenoptera Н. Петков leg. 
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) Formicidae Hymenoptera Н. Петков leg. 
Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) Formicidae Hymenoptera Н. Петков leg. 

7.2.10. СПИСЪК НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ С ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС  

Природозащитен статус на видовете земноводни и влечуги в ЗМ „Пеликаните“. Легенда: ЗБР – номер на 

приложението към Закона за биологичното разнообразие; Дир – номер на приложението към Директива на 

Съвета 92/43/ЕИО; Берн – номер на приложението към Бернската конвенция; ЧКБ – категория в Червената 

книга на България; IUCN – категория в Червения списък на застрашените видове 
  Вид ЗБР Дир Берн ЧКБ IUCN 
1 Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) II, III II II VU   
2 Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) III   III     
3 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) II, III II, IV II     
4 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) II, III II, IV II     
5 Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) III IV II     
6 Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) III IV II     
7 Кафява крастава жаба (Bufo bufo) III   III     
8 Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) III IV II     
9 Дървесница (Hyla arborea) III IV II     
10 Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)   IV II     
11 Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) IV V III     
12 Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) IV V III     
13 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) II, III II, IV II     
14 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) II, III II, IV II EN   
15 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) II, III II, IV II EN VU 
16 Колхидски слепок (Anguis colchica)* III   III     
17 Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) III IV II     
18 Зелен гущер (Lacerta viridis) III IV II     
19 Ивичест гущер (Lacerta trilineata) III IV II     
20 Стенен гущер (Podarcis muralis) III IV II     
21 Кримски гущер (Podarcis tauricus) III IV II     
22 Горски гущер (Darevskia praticola)     III     
23 Голям стрелец (Dolichophis caspius) III IV II     
24 Смок мишкар (Zamenis longissimus) III IV II     
25 Медянка (Coronella austriaca) III IV II     
26 Пъстър смок (Elaphe sauromates) II, III II, IV II EN   
27 Обикновена водна змия (Natrix natrix)     III     
28 Сива водна змия (Natrix tessellata) III IV II     
29 Пепелянка (Vipera ammodytes) III IV II     

* - бившите подвидове на A. fragilis са повдигнати във видов ранг, но в съответните документи все още фигурира сборното има Anguis fragilis 
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7.2.11. ВИДОВ СЪСТАВ И СТАТУС НА ПТИЦИТЕ В ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ 

№ Латинско име Българско име  Статус 

1 Aquila heliaca царски орел преминаващ 

2 Falco cherrug  ловен сокол рядък преминаващ 

3 Neophron percnopterus египетски лешояд преминаващ 

4 Falco naumanni белошипа ветрушка преминаващ 

5 Milvus milvus  червена каня преминаващ 

6 Circus cyaneus полски блатар малоброен зимуващ и преминаващ 

7 Pandion haliaetus орел рибар малоброен преминаващ и зимуващ 

8 Falco vespertinus вечерна ветрушка преминаващ 

9 Ficedula semitorquata полубеловрата мухоловка малоброен гнездящ 

10 Circus aeruginosus тръстиков блатар преминаващ вид 

11 Picus canus сив кълвач малоброен редовно гнездящ 

12 Melanocorypha calandra дебелоклюна чучулига преминаващ 

13 Haliaeetus albicilla морски орел 
нередовно гнездящ и малоброен 

зимуващ 
14 Pernis apivorus осояд преминаващ 

15 Buteo rufinus белоопашат мишелов преминаващ 

16 Milvus migrans черна каня преминаващ 

17 Circus pygargus ливаден блатар малоброен зимуващ и преминаващ 

18 Circus macrourus степен блатар малоброен зимуващ и преминаващ 

19 Accipiter brevipes късопръст ястреб нередовно гнездящ 

20 Clanga=Aquila pomarina малък креслив орел обикновен преминаващ 

21 Hieeraetus pennatus малък орел преминаващ 

22 Circaetus gallicus орел змияр преминаващ 

23 Columba oenas  гълъб хралупар преминаващ 

24 Dryocopus martius черен кълвач малоброен редовно гнездящ 

25 Ficedula parva червеногуша мухоловка преминаващ 

26 Buteo buteo обикновен мишелов 
нередовно гнездящ и обикновен 

преминаващ 

27 Caprimulgus europaeus европейски козодой нередовно гнездящ 

28 Alcedo atthis земеродно рибарче малоброен редовно гнездящ 

29 Dendrocopos syriacus сирийски пъстър кълвач редовно гнездящ 

30 Lullula arborea горска чучулига рядък гнездящ 

31 Anthus campestris полска бъбрица рядък гнездящ 

32 Luscinia svecica синьогушка преминаващ 

33 Sylvia nisoria ястребогушо коприварче малоброен гнездящ 

34 Lanius collurio червеногърба сврачка малоброен гнездящ 

35 Lanius minor Lesser Grey Shrike малоброен гнездящ 

36 Lanius excubitor сива сврачка преминаващ 

37 Emberiza hortulana градинска овесарка малоброен гнездящ 
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38 Accipiter gentilis голям ястреб рядко гнездящ и преминаващ 

39 Accipiter nisus малък ястреб малоброен гнездящ и преминаващ 

40 Alauda arvensis полска чучулига гнездящ 

41 Turdus merula кос обикновен гнездящ 

42 Turdus pilaris хвойнов дрозд преминаващ 

43 Turdus philomelos поен дрозд обикновен гнездящ 

44 Turdus viscivorus имелов дрозд преминаващ 

45 Sylvia borin borin  градинско коприварче нередовно гнездящ 

46 Perdix perdix полска яребица гнездящ 

47 Coturnix coturnix обикновен пъдпъдък гнездящ 

48 Aquila nipalensis степен орел преминаващ 

49 Columba palumbus гривяк обикновен гнездящ 

50 Streptopelia turtur обикновена гургулица многоброен гнездящ 

51 Streptopelia decaocto гугутка обикновен гнездящ покрай селото 

52 Garrulus glandarius сойка малоброен гнездящ 

53 Pica pica сврака многоброен гнездящ 

54 Corvus corone cornix сива врана малоброен гнездящ 

55 Sturnus vulgaris обикновен скорец многоброен гнездящ 

56 Falco subbuteo сокол орко малоброен гнездящ и преминаващ 

57 Tyto alba  забулена сова преминаващ 

58 Hippolais icterina градински присмехулник малоброен гнездящ 

59 Pastor=Sturnus roseus розов скорец преминаващ 

60 Spinus=Carduelis spinus елшова скатия преминаващ 

61 Buteo lagopus северен мишелов нередовно зимуващ 

62 Falco tinnunculus черношипа ветрушка преминаващ 

63 Cuculus canorus обикновена кукувица обикновен гнездящ 

64 Asio otus горска ушата сова нередовно гнездящ 

65 Otus scops чухъл малоброен гнездящ  

66 Athene noctua  домашна кукумявка гнездящ в селото 

67 Apus apus черен бързолет преминаващ 

68 Upupa epops папуняк малоброен редовно гнездящ 

69 Merops apiaster пчелояд редовно гнездящ 

70 Jynx torquilla въртошийка малоброен гнездящ 

71 Picus viridis зелен кълвач малоброен редовно гнездящ 

72 Dendrocopos minor малък пъстър кълвач рядък гнездящ 

73 Dendrocopos medius среден пъстър кълвач рядък гнездящ 

74 Dendrocopos major* голям пъстър кълвач редовно гнездящ 

75 Galerida cristata качулата чучулига гнездящ 

76 Hirundo rustica селска лястовица гнездящ в селото 

77 Hirundo daurica червенокръста лястовица преминаващ 

78 Anthus pratensis ливадна бъбрица преминаващ 
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79 Anthus trivialis горска бъбрица преминаващ 

80 Anthus spinoletta водна бъбрица преминаващ 

81 Motacilla flava жълта стърчиопашка малоброен гнездящ 

82 Motacilla cinerea  сива стърчиопашка преминаващ 

83 Motacilla alba бяла стърчиопашка рядък гнездящ 

84 Prunella modularis сивогуша завирушка преминаващ 

85 Erithacus rubecula червеногръдка редовно гнездящ 

86 Luscinia luscinia северен славей рядък гнездящ 

87 Luscinia megarhynchos южен славей обикновен гнездящ 

88 Phoenicurus phoenicurus 
градинска 

червеноопашка 
рядък гнездящ 

89 Phoenicurus ochruros домашна червеноопашка рядък гнездящ 

90 Saxicola torquata 
европейско черногушо 

ливадарче 
рядък гнездящ 

91 Oenanthe oenanthe сиво каменарче рядък гнездящ 

92 Hippolais pallida 
малък маслинов 

присмехулник 
рядък гнездящ 

93 Sylvia atricapilla 
голямо черноглаво 

коприварче 
обикновен гнездящ 

94 Sylvia communis 
голямо белогушо 

коприварче 
обикновен гнездящ 

95 Sylvia curruca 
малко белогушо 

коприварче 
обикновен гнездящ 

96 Phylloscopus sibilatrix буков певец преминаващ 

97 Phylloscopus collybita елов певец обикновен гнездящ 

98 Phylloscopus trochilus брезов певец преминаващ 

99 Ficedula hypoleuca жалобна мухоловка преминаващ 

100 Muscicapa striata сива мухоловка малоброен гнездящ 

101 Aegithalos caudatus  дългоопашат синигер преминаващ 

102 Parus palustris лъскавоглав синигер преминаващ или рядък гнездящ 

103 Parus major голям синигер обикновен гнездящ 

104 Parus caeruleus син синигер обикновен гнездящ 

105 Sitta europaea  горска зидарка вероятно гнездене 

106 Certhia brachydactyla градинска дърволазка вероятно гнездене 

107 Lanius senator  червеноглава сврачка вероятно гнездене 

108 Oriolus oriolus авлига обикновен гнездящ 

109 Passer montanus полско врабче обикновен гнездящ 

110 Fringilla coelebs обикновена чинка обикновен гнездящ 

111 Fringilla montifringilla планинска чинка преминаващ 

112 Carduelis cannabina обикновено конопарче вероятно гнездене 

113 Carduelis carduelis щиглец обикновен гнездящ 

114 Chloris=Carduelis chloris зеленика обикновен гнездящ 

115 Serinus serinus европейско канарче преминаващ 
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116 Pyrrhula pyrrhula червенушка преминаващ и зимуващ 

117 Coccotraustes coccotraustes черешарка малоброен гнездящ 

118 Emberiza citrinella жълта овесарка вероятно гнездене 

119 Emberiza melanocephala черноглава овесарка гнезди в околностите на  ПР 

120 
Emberiza=Miliaria 
calandra 

сива овесарка обикновен гнездящ 

121 Phasianus colchicus, hybrid колхидски фазан, хибрид обикновен гнездящ 

122 Passer domesticus домашно врабче обикновен гнездящ 
 

7.2.12. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ С КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС  

Видовете са подредени по своя консервационен бал по низходящ ред. 
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Aquila heliaca CR ІІ, ІІІ VU Пр. І *  ІІ SPEC 1, рядък 15 

Falco cherrug  CR ІІ, ІІІ EN Пр. І   ІІ SPEC 1, застрашен 15 

Neophron percnopterus EN ІІ, ІІІ EN Пр. І *  ІІ SPEC 1, застрашен 13 

Falco naumanni CR ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 1, изтощен 12 

Milvus milvus  CR ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 2, намаляващ 11 

Circus cyaneus CR ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3, изтощен 11 

Pandion haliaetus CR ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 3, рядък 11 

Falco vespertinus CR ІІ, ІІІ  Пр. І   ІІ SPEC 3, уязвим 11 

Ficedula semitorquata VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 1, намаляващ 11 

Circus aeruginosus EN ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ  9 

Picus canus EN ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3, изтощен 9 

Melanocorypha calandra EN ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3, намалявящ 9 

Haliaeetus albicilla VU ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 1, рядък 8 

Pernis apivorus VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ  7 

Buteo rufinus VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3 7 

Milvus migrans VU ІІ, ІІІ  Пр. І * No ІІ SPEC 3, уязвим 7 

Circus pygargus VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ  7 

Circus macrourus EX ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 1, застрашен 7 

Accipiter brevipes VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 2, уязвим 7 

Clanga=Aquila pomarina VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 2, намаляващ 7 

Hieeraetus pennatus VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3, рядък 7 

Circaetus gallicus VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ SPEC 3, рядък 7 

Columba oenas  EN ІІІ  Пр. ІІB     7 

Dryocopus martius VU ІІ, ІІІ  Пр. 1 *    7 

Ficedula parva VU ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ  7 

Buteo buteo  ІІІ  Пр. І   ІІ  6 

Caprimulgus europaeus  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2, изтощен 6 

Alcedo atthis  ІІ, ІІІ  Пр. І * No  SPEC 3, изтощен 6 

Dendrocopos syriacus  ІІ, ІІІ  Пр. І *    6 

Lullula arborea  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2, изтощен 6 
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Anthus campestris  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3, намалявящ 6 

Luscinia svecica  ІІІ  Пр. І   ІІ  6 

Sylvia nisoria  ІІ, ІІІ  Пр. І *  ІІ  6 

Lanius collurio  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 3, изтощен 6 

Lanius minor  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2, намаляващ 6 

Lanius excubitor CR ІІІ      SPEC 3, изтощен 6 

Emberiza hortulana  ІІ, ІІІ  Пр. І *   SPEC 2, изтощен 6 

Accipiter gentilis EN ІІІ     ІІ  4 

Accipiter nisus EN ІІІ     ІІ  4 

Alauda arvensis  ІІІ  Пр. ІІB    SPEC 3, изтощен 4 

Turdus merula  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ  4 

Turdus pilaris  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ  4 

Turdus philomelos  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ  4 

Turdus viscivorus  ІІІ  Пр. ІІB   ІІ  4 

Sylvia borin borin  EN ІІІ     ІІ  4 

Perdix perdix  ІV, VІ  Пр. ІІA    SPEC 3, уязвим 3 

Coturnix coturnix  ІV  Пр. ІІB   ІІ SPEC 3, изтощен 3 

Aquila nipalensis EN ІІІ     ІІ SPEC 3, застрашен 3 

Columba palumbus  ІV, VІ  Пр. ІІA     3 

Streptopelia turtur  ІV  Пр. ІІB    SPEC 3, намалявящ 3 

Streptopelia decaocto  ІV  Пр. ІІB     3 

Garrulus glandarius    Пр. ІІB     3 

Pica pica  ІV  Пр. ІІB     3 

Corvus corone cornix  ІV  Пр. ІІB     3 

Sturnus vulgaris  ІV  Пр. ІІB    SPEC 3, намалявящ 3 

Falco subbuteo VU ІІІ     ІІ  2 

Tyto alba  VU ІІІ      SPEC 3, намалявящ 2 

Hippolais icterina VU ІІІ     ІІ  2 

Pastor=Sturnus roseus VU ІІІ       2 

Spinus=Carduelis spinus VU ІІІ       2 

Buteo lagopus  ІІІ     ІІ  1 

Falco tinnunculus  ІІІ     ІІ SPEC 3, намалявящ 1 

Cuculus canorus  ІІІ       1 

Asio otus  ІІІ       1 

Otus scops  ІІІ      SPEC 2, изтощен 1 

Athene noctua   ІІІ      SPEC 3, намалявящ 1 

Apus apus  ІІІ       1 

Upupa epops  ІІІ      SPEC 3, намалявящ 1 

Merops apiaster  ІІІ     ІІ SPEC 3, изтощен 1 

Jynx torquilla  ІІІ      SPEC 3, намаляващ 1 

Picus viridis  ІІІ      SPEC 2, изтощен 1 

Dendrocopos minor  ІІІ       1 

Dendrocopos medius  ІІ, ІІІ   *    1 

Dendrocopos major*  ІІІ       1 

Galerida cristata  ІІІ      SPEC 3, изтощен 1 

Hirundo rustica  ІІІ      SPEC 3, изтощен 1 

Hirundo daurica  ІІІ       1 

Anthus pratensis  ІІІ       1 
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Anthus trivialis  ІІІ       1 

Anthus spinoletta  ІІІ       1 

Motacilla flava  ІІІ    No   1 

Motacilla cinerea   ІІІ    No   1 

Motacilla alba  ІІІ    No   1 

Prunella modularis  ІІІ       1 

Erithacus rubecula  ІІІ     ІІ  1 

Luscinia luscinia  ІІІ     ІІ  1 

Luscinia megarhynchos  ІІІ     ІІ  1 

Phoenicurus phoenicurus  ІІІ     ІІ SPEC 2, изтощен 1 

Phoenicurus ochruros  ІІІ     ІІ  1 

Saxicola torquata  ІІІ     ІІ  1 

Oenanthe oenanthe  ІІІ     ІІ SPEC 3, намалявящ 1 

Hippolais pallida  ІІІ     ІІ SPEC 3, изтощен 1 

Sylvia atricapilla  ІІІ     ІІ  1 

Sylvia communis  ІІІ     ІІ  1 

Sylvia curruca  ІІІ     ІІ  1 

Phylloscopus sibilatrix  ІІІ     ІІ  1 

Phylloscopus collybita  ІІІ       1 

Phylloscopus trochilus  ІІІ     ІІ  1 

Ficedula hypoleuca  ІІІ     ІІ  1 

Muscicapa striata  ІІІ     ІІ SPEC 3, изтощен 1 

Aegithalos caudatus   ІІІ       1 

Parus palustris  ІІІ      SPEC 3, намалявящ 1 

Parus major  ІІІ       1 
Parus caeruleus  ІІІ       1 

Sitta europaea   ІІІ       1 

Certhia brachydactyla  ІІІ   ІІ    1 

Lanius senator   ІІІ      SPEC 2, намаляващ 1 

Oriolus oriolus  ІІІ       1 

Passer montanus  ІІІ      SPEC 3, намалявящ 1 

Fringilla coelebs  ІІІ       1 

Fringilla montifringilla  ІІІ       1 

Carduelis cannabina  ІІІ       1 

Carduelis carduelis  ІІІ       1 

Chloris=Carduelis chloris ІІІ       1 

Serinus serinus  ІІІ       1 

Pyrrhula pyrrhula  ІІІ       1 

Coccotraustes coccotraustes ІІІ       1 

Emberiza citrinella  ІІІ       1 

Emberiza melanocephala  ІІІ      SPEC 2, изтощен 1 

Emberiza=Miliaria calandra ІІІ      SPEC 2, намаляващ 1 

Phasianus colchicus, hybrid ІV, VІ       0 

Passer domesticus        SPEC 3, намалявящ 0 
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7.2.13. ГНЕЗДОВА ЧИСЛЕНОСТ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ПРЕЗ 2014 Г. ВИДОВЕ ПТИЦИ 

* експертна оценка на база на наблюденията през 2014 г 

№ Вид 
Численост 

% от гнездовата 

популация в 

България 

 Разред Кокошоподобни (Galliformes)   

1 Perdix perdix полска яребица   

2 Coturnix coturnix обикновен пъдпъдък   

3 Phasianus colchicus, hybrid колхидски фазан, хибрид 10-15 дв.  

 Разред Ястребови (Accipitriformes)   

4 Buteo buteo обикновен мишелов 
  

5 Circus aeruginosus тръстиков блатар 
1 дв. 0,4% 

 Разред Соколоподобни (Falconiformes)   

6 Falco subbuteo сокол орко 1 инд.  

 Разред Гълъбоподобни (Columbiiformes)   

7 Columba palumbus гривяк 20-30 чути инд.  

8 Streptopelia turtur обикновена гургулица 15-20 чути инд.  

9 Streptopelia decaocto гугутка   

 Разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)   

10 Cuculus canorus обикновена кукувица 15-20 чути инд.  

 Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)   

11 Apus apus черен бързолет преминаващ  

 Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)   

12 Alcedo atthis земеродно рибарче 5-8 дв. 0,2% 

13 Merops apiaster обикнове пчелояд 5-10 инд.  

14 Upupa epops папуняк 4 инд.  

 Разред Кълвачоподобни (Piciformes)   

15 Dryocopus martius черен кълвач 2 инд.  

16 Picus viridis зелен кълвач 3 чути инд.  

17 Picus canus сив кълвач 2 чути инд.  

18 Dendrocopos major голям пъстър кълвач 10-20 инд.  

19 Dendrocopos syriacus сирийски пъстър кълвач 20-30 инд.  

 Разред Врабчоподобни (Passeriformes)   

 Сем. Чучулигови (Alaudidae)   

20 Alauda arvensis полска чучулига 0-1 дв.  

 Сем. Лястовицови (Hirundinidae)   

21 Hirundo rustica селска лястовица хранещи се инд.  

22 Hirundo daurica червенокръста лястовица хранещи се инд.  

 Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)   

23 Motacilla flava жълта стърчиопашка 1-3 инд.  

 Сем. Дроздови (Turdidae)    

24 Luscinia megarhynchos южен славей 20-25 чути инд.  

25 Turdus merula кос 60-80 инд.  
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№ Вид 
Численост 

% от гнездовата 

популация в 

България 

26 Turdus philomelos поен дрозд 10-15 чути инд.  

 Сем. Коприварчета    

27 Sylvia atricapilla голямо черноглаво коприварче 28-30 дв. 0,004% 

28 Sylvia communis голямо белогушо коприварче 10-15 дв. 0,01% 

29 Sylvia curruca малко белогушо коприварче 10-12 дв. 0,04% 

30 Sylvia nisoria ястребогушо коприварче   

31 Phylloscopus collybita елов певец 5-10 дв.*  

 Сем. Мухоловкови (Muscicapidae)   

32 Muscicapa striata сива мухоловка 1-2 инд.  

 Сем. Синигери (Paridae)    

33 Parus major голям синигер 50-60 дв.*  

34 Cyanistes=Parus caeruleus син синигер 40-50 дв.*  

 Сем. Сврачкови (Laniidae)    

35 Lanius collurio червеногърба сврачка 6-10 дв. 0,002% 

36 Lanius minor Lesser Grey Shrike 2-5 дв.* 0,02% 

 Сем. Вранови (Corvidae)    

37 Garrulus glandarius сойка 10-20 дв.  

38 Pica pica сврака 20-30 дв.  

39 Corvus corone cornix сива врана   

 Сем. Скорецови (Sturnidae)    

40 Sturnus vulgaris обикновен скорец 40-50 дв.  

 Сем. Авлигови (Oriolidae)    

41 Oriolus oriolus авлига 40-50 дв. 0,04% 

 Сем. Врабчови (Passeridae)    

42 Passer montanus полско врабче   

43 Passer domesticus домашно врабче   

 Сем. Чинкови (Fringillidae)    

44 Fringilla coelebs обикновена чинка 30-40 дв.  

45 Carduelis carduelis щиглец 5-10 дв.*  

46 Chloris=Carduelis chloris зеленика 5-10 дв.*  

47 Coccotraustes coccotraustes черешарка 2-4 дв.  

 Сем. Овесаркови (Emberizidae)   

48 Emberiza hortulana градинска овесарка 2-3 дв.*  

49 Emberiza=Miliaria calandra сива овесарка 5-8 дв.*  
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Видов състав на орнитофауната установена през гнездовия период на 2014 г. в ЗМ „Пеликаните“ и степен на 

достоверност при гнездене на птиците (СДГ). Легенда: СГ – сигурно гнездене, ТВГ – твърде 

вероятно гнездене, ВГ – възможно гнездене) 

 
Вид 

Гнездови статус СДГ Консервационен 

Бал 
 Разред Кокошоподобни (Galliformes)    

1 Perdix perdix полска яребица гнездящ ВГ1 3 
2 Coturnix coturnix обикновен пъдпъдък гнездящ ВГ2 3 

3 
Phasianus colchicus, 
hybrid 

колхидски фазан, 

хибрид обикновен гнездящ 
СГ12 

0 

 Разред Ястребови (Accipitriformes)    

4 Buteo buteo обикновен мишелов 
нередовно гнездящ и 

обикновен преминаващ 
 

6 
5 Circaetus gallicus орел змияр преминаващ  7 

 Разред Соколоподобни (Falconiformes)    

6 Falco subbuteo сокол орко 
малоброен гнездящ и 

преминаващ 
ВГ1 

2 

 Разред Гълъбоподобни (Columbiiformes)    
7 Columba palumbus гривяк обикновен гнездящ ТВГ4 3 

8 Streptopelia turtur 
обикновена 

гургулица многоброен гнездящ 
ТВГ4 

3 
9 Streptopelia decaocto гугутка обикновен гнездящ ТВГ13 3 

 Разред Кукувицоподобни (Cuculiformes)    
10 Cuculus canorus обикновена кукувица обикновен гнездящ ТВГ4 1 

 Разред Бързолетоподобни (Apodiformes)    
11 Apus apus черен бързолет преминаващ  1 

 Разред Синявицоподобни (Coraciiformes)    

12 Alcedo atthis земеродно рибарче 
малоброен редовно 

гнездящ 
СГ13 

6 

13 Merops apiaster обикнове пчелояд 
редовно гнездящ в 

околностите 
ТВГ3 

1 

14 Upupa epops папуняк 
малоброен редовно 

гнездящ 
ВГ2 

1 

 Разред Кълвачоподобни (Piciformes)    

15 Dryocopus martius черен кълвач 
малоброен редовно 

гнездящ 
ВГ1 

7 

16 Picus viridis зелен кълвач 
малоброен редовно 

гнездящ 
ВГ2 

1 

17 Picus canus сив кълвач 
малоброен редовно 

гнездящ 
ВГ2 

9 
18 Dendrocopos major голям пъстър кълвач редовно гнездящ ВГ2 1 

19 Dendrocopos syriacus 
сирийски пъстър 

кълвач редовно гнездящ 
ВГ2 

6 

 Разред Врабчоподобни (Passeriformes)    
 Сем. Чучулигови (Alaudidae)    

20 Alauda arvensis полска чучулига гнездящ ВГ1 4 

 Сем. Лястовицови (Hirundinidae)    
21 Hirundo rustica селска лястовица гнездящ в селото СГ16 1 

22 Hirundo daurica 
червенокръста 

лястовица преминаващ 
 

1 
 Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae)    

23 Motacilla flava жълта стърчиопашка малоброен гнездящ ВГ1 1 

 Сем. Дроздови (Turdidae)    
24 Luscinia megarhynchos южен славей обикновен гнездящ ТВГ4 1 
25 Turdus merula кос обикновен гнездящ СГ13 4 

26 Turdus philomelos поен дрозд обикновен гнездящ ТВГ4 4 
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Вид 

Гнездови статус СДГ Консервационен 

Бал 
 Сем. Коприварчеви (Sylviidae)    

27 Sylvia atricapilla 
голямо черноглаво 

коприварче обикновен гнездящ ТВГ4 
1 

28 Sylvia communis 
голямо белогушо 

коприварче обикновен гнездящ ТВГ4 
1 

29 Sylvia curruca 
малко белогушо 

коприварче обикновен гнездящ ТВГ4 
1 

30 Sylvia nisoria 
ястребогушо 

коприварче малоброен гнездящ 
ВГ1 

6 
31 Phylloscopus collybita елов певец обикновен гнездящ ТВГ4 1 

 Сем. Мухоловкови (Muscicapidae)    
32 Muscicapa striata сива мухоловка малоброен гнездящ ВГ1 1 

 Сем. Синигери (Paridae)    
33 Parus major голям синигер обикновен гнездящ СГ13 1 

34 
Cyanistes=Parus 
caeruleus син синигер обикновен гнездящ 

СГ13 
1 

 Сем. Сврачкови (Laniidae)    

35 Lanius collurio 
червеногърба 

сврачка малоброен гнездящ 
ТВГ4 

6 
36 Lanius minor Lesser Grey Shrike малоброен гнездящ ТВГ4 6 
 Сем. Вранови (Corvidae)    

37 Garrulus glandarius сойка малоброен гнездящ СГ10 3 
38 Pica pica сврака многоброен гнездящ СГ13 3 
39 Corvus corone cornix сива врана малоброен гнездящ СГ13 3 
 Сем. Скорецови (Sturnidae)    

40 Sturnus vulgaris обикновен скорец многоброен гнездящ СГ14 3 

 Сем. Авлигови (Oriolidae)    
41 Oriolus oriolus авлига обикновен гнездящ СГ13 1 

 Сем. Врабчови (Passeridae)    
42 Passer montanus полско врабче обикновен гнездящ ТВГ3 1 
43 Passer domesticus домашно врабче обикновен гнездящ ТВГ3 0 

 Сем. Чинкови (Fringillidae)    
44 Fringilla coelebs обикновена чинка обикновен гнездящ ТВГ4 1 
45 Carduelis carduelis щиглец обикновен гнездящ ТВГ4 1 
46 Chloris=Carduelis chloris зеленика обикновен гнездящ ТВГ4 1 

47 
Coccotraustes 
coccotraustes черешарка малоброен гнездящ 

ВГ2 
1 

 Сем. Овесаркови (Emberizidae)    
48 Emberiza hortulana градинска овесарка малоброен гнездящ ВГ2 6 

49 
Emberiza=Miliaria 
calandra сива овесарка обикновен гнездящ 

ВГ2 
1 
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7.2.14. ВИДОВ СЪСТАВ И ЧИСЛЕНОСТ НА ЗИМУВАЩИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ В ЗМ ЗА 

ПЕРИОДА 2008-2013 Г. 

Вид 2008 2009 2010 2011 2012 2013 общо 

Buteo buteo 3 4 1 1 2  11 

Accipiter gentilis  1   2  3 

Accipiter nisus 1 1     2 

Circus aeruginosus     4  4 

Circus cyaneus 2  3 1  0 6 

Falco columbarius  1    0 1 

Phasianus colchicus hyb.  1    0 1 

Columba palumbus 1   300 33 0 334 

Streptopelia decaocto 2     0 2 

Athene noctua  1     0 1 

Picus viridis  1  1 1 0 3 

Dendrocopos syriacus  2    0 2 

Dendrocopos major 3     0 3 

Erithacusrubecula  2    0 2 

Troglodytes troglodytes  6   5 0 11 

Parus major 3 30    0 33 

Turdus merula 9 11    0 20 

Turdus pilaris 27 187   44 0 258 

Prunella modularis 1     0 1 

Corvus frugilegus     183 0 183 

Pica pica 3 5    0 8 

Garrulus glandarius  1 2    0 3 

Pyrrhula pyrrhula  1    0 1 

Fringilla coelebs 10 28   20 1 59 

Fringilla montifringilla 3 2     5 

Coccothraustes coccothraustes 77 26     103 

Carduelis cannabina     10  10 

Carduelia chloris     165  165 

Carduelis carduelis 80 76    2 158 

Passer montanus 2      2 

Passer domesticus     5  5 

Sturnus vulgaris  40     40 

Emberiza citrinella     16  16 

Miliaria calandra     6  6 

        

общо  229 427 5 303 496 3  
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7.2.15. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ С ТЕХНИЯ КОНСЕРВАЦИОНЕН 

СТАТУС 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложения II и III; БК – Бернска Конвенция (Конвенция за 

опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания), Приложения II и III; Д92/43/ЕЕС 

– Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

Приложения 2, 4, 5; ЧК – Червена Книга на Р България; IUCN – Списък на световно застрашените видове,  

РПЗ- Рисков-потенциално застрашен, У – уязвим, З – застрашен. 

 Вид ЗБР БК 
Д 

92/43/ЕЕС 
IUCN ЧК 

1 Таралеж (Erinaceus roumanicus) III     
2 Къртица (Talpa europaea)      
3 Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus)  III    
4 Малка кафявозъбка (Sorex minutus)  III    
5 Малка водна земеровка  (Neomys anomalus)  III    
6 Белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon)  III    
7 Малка белозъбка (Crocidura suaveolens)  III    
8 Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) II, III III 4   
9 Прилепче на на Натузий (Pipistrellus nathusii) II, III III 4   
10 Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) II, III II    
11 Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) II, III II    
12 Заек (Lepus europaeus)  III    
13 Катерица (Sciurus vulgaris)  III  РПЗ  
14 Лалугер (Spermophilus citellus) II II 2, 4 У У 
15 Горски сънливец (Dryomys nitedula) II III 4 РПЗ  
16 Обикновен сънливец (Glis glis)  III  РПЗ  
17 Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) II, III III 4 РПЗ  
18 Оризищна мишка (Micromys minutus)    РПЗ  
19 Полска мишка (Apodemus agrarius)      
20 Обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus)      
21 Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis)      
22 Черен плъх (Rattus rattus)      
23 Сив плъх (Rattus norvegicus)      
24 Степна домашна мишка (Mus spicilegus)    РПЗ  
25 Източно-европейска полевка (Microtus levis)      
26 Подземна полевка (Microtus subterraneus)      
27 Белозъбо сляпо куче (Nannospalax leucodon)    У  
28 Чакал (Canis aureus)  IV  5   
29 Лисица (Vulpes vulpes)      
30 Язовец (Meles meles)  III    
31 Невестулка (Mustela nivalis) III III    
32 Черен пор (Mustela putorius) IV III 5   
33 Белка (Martes foina)  III    
34 Дива котка (Felis silvestris) IV II 4  З 
35 Дива свиня (Sus scrofa)  III    
36 Сърна (Capreolus capreolus)      
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7.2.16. ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗБР, ИЗВЪН ТЕЗИ 

ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Тук се отнасят два вида: Таралеж (Erinaceus roumanicus) и Невестулка (Mustela nivalis). 

7.2.17. БАЛНА ОЦЕНКА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

  
№ 

  
Критерии 

Оценка в балове 

Голям Среден Малък Няма 
1 Принос за постигане целите на ПУ  20 10 2 0 

2 Ефективност за достигане на целите. 16 8 2 0 

3 Устойчивост на резултатите 16 8 2 0 

4 
Принос за опазване и възстановяване на приоритетни 

видове, техните местообитания и природни и 

местообитания. 
12 6 2 0 

5 Съответствие с нуждите на местните общности. 12 6 2 0 

6 
Спешност за изпълнение, отразява състоянието на 

компонентите обект на въздействие. 
6 3 2 0 

7 Принос за взимане на информирани управленски решения. 6 3 2 0 

8 
Принос за опазване и възстановяване на влажни зони и/или  

обекти на световното културно и природно наследство. 
6 3 2 0 

9 
Повишаване природозащитната култура и образование в 

обществото. 
6 3 2 0 

  Сумарно 100 50 18 0 

  Високо приоритетни          75 – 100    бала         

  Средно приоритетни        65 -   74     бала         

  Приоритетни                       50 -   64     бала         
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7.2.18. ПРОЕКТИ: А) ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ; Б) ПО ПРИОРИТЕТ СПОРЕД БАЛА ИМ 

А) Проекти по тематични области. Бална оценка на проектите 

Скала за балната оценка на отделните проекти (Раздел 7.2.17) високо приоритетни 75 – 100; средно приоритетни 65-74; приоритетни 50 - 64 бала 
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 Голям 20 16 16 12 12 6 6 6 6   
  
  
  

Среден 10 8 8 6 6 3 3 3 3 

Малък 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Няма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Провеждане на биологичен мониторинг в района на ЗМ/ПР. 20 16 16 12 2 6 6 6 2 86 
2 Мониторинг на абиотичните параметри в екосистемата. 10 16 16 6 6 6 6 6 2 74 

3 
Мониторинг за потенциално въздействие върху ЗТ в граничните им зони с КМ и 

ПСОВ на с. Сребърна, след пускането им в експлоатация. 
2 16 16 12 2 6 6 6 2 

68 
4 Мониторинг на посетителите на ЗМ и ПР 10 16 8 6 12 6 6 6 2 72 

5 Научни изследвания върху екосистемите и биоразнообразието в района на ЗМ и ПР  20 16 8 12 2 6 6 6 2 78 
6 Изграждане, попълване, поддържане и ползване на информационна с-ма за ЗМ/ПР. 20 16 8 12 2 6 6 6 2 78 

7 Разработване на планове и програми за опазване и възстановяване на целеви обекти.  10 8 8 12 2 3 6 3 3 55 
8 Разработване на планове, програми и инструкции  10 16 16 12 2 6 2 3 2 69 
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 Голям 20 16 16 12 12 6 6 6 6   
  
  
  

Среден 10 8 8 6 6 3 3 3 3 

Малък 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Няма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Поддържане на консервационно значими видове.  20 16 8 12 6 6 3 3 2 76 
10 Отстраняване и ограничаване на инвазивни видове.  20 16 8 12 6 6 3 3 2 76 

11 
Възстановяване и поддържане на пр. местообитания 91Е0*, 91F0, 91I0*, 91M0, 91Z0 , 
6250* в ЗМ/ПР, включително чрез отстраняване и ограничаване на инвазивни видове. 

20 8 8 12 12 6 6 6 6 
84 

12 Регулиране плътността на популацията на дивата свиня и наземните хищници в ПР.  10 8 8 12 12 6 6 3 3 68 
13 Изграждане на водоем с екологична полза в югозападния край на ЗМ. 2 8 8 12 12 3 2 2 3 52 
14 Надграждане на експертния и охранителен капацитет на ПР/ЗМ 20 16 8 12 12 6 6 6 3 89 
15 Развитие на капацитета за международно сътрудничество 10 8 8 12 2 6 6 6 2 60 
16 Повишаване на капацитета на местната администрация. 10 8 8 6 12 6 6 2 6 64 
17 Обществен съвет за ПР/ЗМ  10 8 8 6 12 6 3 3 3 59 

18 Поддържане на вече изградените системи (видеонаблюдение, отчитане на водното ниво, 

доставка на интернет) и посетителската инфраструктура. 10 8 8 6 12 6 2 6 3 61 
19 Подобряване на техническата база  10 8 16 6 6 6 2 3 2 59 
20 Информационно обезпечаване. 20 16 8 12 6 6 6 6 3 83 
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 Голям 20 16 16 12 12 6 6 6 6   
  
  
  

Среден 10 8 8 6 6 3 3 3 3 

Малък 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Няма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Развитие на музея в информационно-посетителски център 2 8 8 6 12 6 2 2 6 52 
22 Съдействие на местното население за развитието на селски и познавателен туризъм  10 8 8 2 12 6 2 2 6 56 

 
 
* От слабо проучените групи организми приоритетни за изследване в ЗМ са групите на водните кончета, водните шила и хирономидите, както имагиналните, 

така и ларвните форми; насекомите полинатори, дневните и нощни пеперуди, консервационно значимите видове бръмбари, мравките, иксодовите кърлежи 

като преносители на инфекциозни болести, гризачите като преносители на туларемия, дървесните гъби деструктори, почвените фаунистични комплекси с 

акцент върху нематодите.  
** Доколкото има разработен актуален противопожарен   план е необходимо само неговото актуализиране при промяна на обстановката или при промяна на 

нормативната уредба. 
*** Общественият съвет (ОС)  за  ПР е предвиден като консултативен съвет на Управителя на ПР „Сребърна“, който по настоящата нормативна уредба е 

Директорът на РИОСВ- Русе.  
ОС е необходим за да се осигури по широка и надеждна основа за взимане на информирани управленски решения за ПР по специфични за  ПР казуси. 
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ОС се председателства от Управителя на ПР или от назначен от него заместник. Председателят свиква ОС и определя дневния ред на заседанията. 

Решенията на ОС са с препоръчителен, но не и със задължителен характер за Управителя на ПР. Решенията на ОС подлежат на утвърждаване от Управителя 

на ПР. 
Членовете на ОС се назначават със заповед на Директора на РИОСВ-Русе. За членове на ОС се назначават експерти от различни области свързани с 

управлението на ПР: управлението на защитени територии във влажни зони, екосистемен подход, екосистемни услуги, опазване на биоразнообразието, 

горско стопанство, мениджмънт, туризъм, реклама, връзки с обществеността, информационни технологии, подготовка и изпълнение на проекти,  и други 

според възникналата необходимост от експертиза за взимане на информирани управленски решения за ПР.  
Членовете на ОС разработват и приемат правилник за дейността на ОС. Той подлежи на утвърждаване от Директора на РИОСВ – Русе. 
Участието в заседанията на ОС не се заплаща. При необходимост от командироване на определени участници за участие в заседания на ОС разходите могат 

да бъдат поети от РИОСВ-Русе.  
ОС провежда поне едно присъствено заседание годишно. При целесъобразност могат да се провеждат заседания с конферентна връзка, даване на писмени 

становища по зададени казуси и други форми, предвидени в Правилника за работа на ОС. 
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Б) Проекти по приоритетност според бала им. Балната оценка: високо приоритетни 75 – 100; средно приоритетни 65-74; приоритетни 50 - 64 бала 
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 Голям 20 16 16 12 12 6 6 6 6   
  
  
  

Среден 10 8 8 6 6 3 3 3 3 

Малък 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Няма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Надграждане на експертния и охранителен капацитет на ПР 20 16 8 12 12 6 6 6 3 89 

2 Провеждане на биологичен мониторинг в района на влажната зона на ез. Сребърна. 20 16 16 12 2 6 6 6 2 86 

3 
Възстановяване и поддържане на природни  местообитания 91Е0, 91F0, 91I0*, 91M0, 91Z0 , 
6250 в ЗМ/ПР, включително чрез отстраняване и ограничаване на инвазивни видове. 

20 8 8 12 12 6 6 6 6 
84 

4 Информационно обезпечаване. 20 16 8 12 6 6 6 6 3 83 

5 Научни изследвания върху екосистемите и биоразнообразието във района на ЗМ/ПР. 20 16 8 12 2 6 6 6 2 78 

6 Изграждане, попълване, поддържане и ползване на информационна система за ПР/ЗМ. 20 16 8 12 2 6 6 6 2 78 

7 
Дейности за подпомагане и поддържане на консервационно значими видове, включително 

отстраняване и ограничаване на инвазивни видове.  
20 16 8 12 6 6 3 3 2 

76 

8 Отстраняване и ограничаване на инвазивни видове.  20 16 8 12 6 6 3 3 2 76 
9 Мониторинг на абиотичните параметри в екосистемата. 10 16 16 6 6 6 6 6 2 74 

10 Мониторинг на посетителите на ЗМ/ПР 10 16 8 6 12 6 6 6 2 72 
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 Голям 20 16 16 12 12 6 6 6 6   
  
  
  

Среден 10 8 8 6 6 3 3 3 3 

Малък 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Няма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Мониторинг за потенциално въздействие върху ЗТ в граничните им зони с КМ и ПСОВ на с. 

Сребърна, след пускането им в експлоатация. 
2 16 16 12 2 6 6 6 2 

68 

12 Разработване на планове, програми и инструкции. 10 16 16 12 2 6 2 3 2 69 

13 Регулиране плътността на популацията на дивата свиня и наземните хищници в ПР.  10 8 8 12 12 6 6 3 3 68 

14 Повишаване на капацитета на местната администрация. 10 8 8 6 12 6 6 2 6 64 

15 
Поддържане на вече изградените системи (видеонаблюдение, отчитане на водното ниво, 

доставка на интернет) и посетителската инфраструктура. 
10 8 8 6 12 6 2 6 3 

61 

16 Развитие на капацитета за международно сътрудничество 10 8 8 12 2 6 6 6 2 60 

17 Обществен съвет за ПР/ЗМ  10 8 8 6 12 6 3 3 3 59 

18 Подобряване на техническата база  10 8 16 6 6 6 2 3 2 59 

19 Съдействие на местното население за развитието на селски и познавателен туризъм  10 8 8 2 12 6 2 2 6 56 

20 Разработване на планове и програми за опазване и възстановяване на целеви обекти 10 8 8 12 2 3 6 3 3 55 

21 Изграждане на водоем с екологична полза в югозападния край на ЗМ. 2 8 8 12 12 3 2 2 3 52 

22 Развитие на музея в информационно посетителски център 2 8 8 6 12 6 2 2 6 52 
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7.2.19. ОРГАНОГРАМА НА СТРУКТУРАТА НА РИОСВ-РУСЕ, СЪДЪРЖАЩА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ, ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ 
МЕЖДУ ТЯХ И ПРЕДСТАВЯЩА ЙЕРАРХИЧНАТА СТРУКТУРА (НОЕМВРИ 2015 Г.) 
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7.2.20. ОПИС НА ДРУГИ РАЗРАБОТКИ ВКЛЮЧИТЕЛНО НАУЧНИ.  

1. Екологичен мониторинг на Биосферния резерват “Сребърна” с оглед контролиране на състоянието му и 

научно обосноваване на управленски решения.  
Срок: 2000 – 2006 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН (http://www.ecolab.bas.bg/Members/nevena/srebarna/monitoring) 
Финансиране: Договор 3397 с ПУДООС към МОСВ. 

2. Модели на взаимодействие между съседни лотични и лентични екосистеми в процеса на възстановяване и 

развитие на биологичното разнообразие на водни съобщества от влажни зони в речната тераса на Долен Дунав. 
Срок: 2003 – 2006 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН  
Финансиране: Договор с ФНИ № Б-1307/ 2003 г.  
Цели и задачи 
Целта на проекта е да се анализират‚ опишат и типизират същностните биологични и екологични 

механизми в процеса на възстановяване и развитие на биологичното разнообразие в съобщества на 

хидробионти във влажни зони‚ обект на реставрационна дейност. В процеса на работа са решавани 

следните основни задачи: проучване динамиката на видовото разнообразие‚ ценотичната и трофичната 

структура‚ както и пространственото разпределение на основните водни съобщества (планктон‚ 

макрозообентос‚ риби) в латерална лотично–лентична система; сравнителен анализ на промените на 

химични и биотични показатели за качество на водата в лотичната и лентичната системи във връзка с 

динамиката на хидрологичния режим; изследване на параметрите на потока от биогени‚ биологичния 

дрифт и миграциите на риби между основното русло и прилежащите стоящи басейни; сравнителен анализ 

на развитието на моделни популации на хидробионти от различни части на лотично–лентичната система.‚ 

и др. 
Подход 
Проектът е изпълнен за период от 3 години главно чрез прилагане на екосистемен подход, като 

биоразнообразието, количествените показатели и динамиката на основните съобщества (планктон, 

бентос, риби) са проучвани във връзка с както с абиотичните компоненти на водната среда, така и с оглед 

на техните биотични взаимодействия. На тази основа са посочени показатели със значение на екологични 

индикатори за степента на възстановяване на биологичното разнообразие и на структурно-функционалния 

интегритет на моделни влажни зони. 
Методи 
За изпълнение на предвидените изследвания са използвани утвърдени теренни и лабораторни методи, 

повечето съпоставими с международните стандарти ISO. В обхвата на проекта е включена цялата 

достъпна историческа информация. Получените масиви с данни са подложени на математически анализ 

чрез специализирани програмни продукти. 
Резултати 
Получените резултати имат значение за изясняване на основни механизми‚ осигуряващи екологичен 

интегритет на латерално свързани лотично–лентични системи. Те предоставят възможност за 

прогнозиране процесите на възстановяване и развитие на биологичното разнообразие с оглед на бъдещи 

проекти за възстановяване на консервационната и стопанската ценност на влажни зони в заливната тераса 

на река Дунав. 

3. Биологично разнообразие на водните екосистеми във влажните зони в заливната тераса на Долен Дунав с 

оглед оптимизиране на екосистемните функции в условията на климатични промени. 
Срок: 2008 – 2012 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ/ИБЕИ – БАН  
Финансиране: Договор с ФНИ № ДО 02-352/2008 г.  
Цел на проекта: 
Целта на проекта е да се разработят модели на взаимодействието между климата, биосферата, 

екосистемите и човешката дейност при формирането на структурата на водните съобщества, качествата 

на водите и функционалните показатели на хидро екосистемите на влажните зони в речната тераса на 

Долен Дунав в условията на засилен антропогенен натиск и въздействия, като основа за управление на 

http://www.ecolab.bas.bg/Members/nevena/srebarna/monitoring
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екологичното състояние на водните тела, поддържане на биологичното разнообразие, осигуряване на 

устойчиво функциониране на екосистемите и оптимално използване на техните биологични ресурси. 
За постигане на поставените цели са решавани следните основни задачи:  
 Инвентаризация на видовото богатство във водните екосистеми в изследваните влажни зони и 

формиране на информационен масив; 
 Анализ на градиентите на хетерогенност на средата на базата на абиотични и биотични параметри; 
 Описание на основните структурни и функционални характеристики на водните съобщества; анализ 

на тяхната динамика във връзка с измененията на хидро-морфологичните и физико-химичните 

параметри на средата; 
 Идентифициране, описание и сравнителен анализ на ключовите механизми, управляващи процесите на 

формиране и развитие на водните съобщества в различни влажни зони; 
 Разработване и апробиране на качествени и количествени модели, описващи въздействията на 

промените в параметрите на средата върху структурата на съобществата и потоците на вещества и 

енергия в хидро екосистемите при различни сценарии на заливане. 
Изследователски подход: 
Изследването е осъществено чрез прилагане на мултидисциплинарен подход. 
Класическите методи за биологични и хидрологични изследвания са съчетани с GIS-базирани и 

дистанционни методи за описание и оценка на хидро-морфологичните параметри на водните тела, които 

ще бъдат използвани за разработване на прогнозни сценарии на заливане. Извършен е анализ и 

интерпретация на данните чрез интегриран подход с прилагане на многомерни математически анализи и 

използване на качествени, статистически, симулационни и други подходящи модели за оценка и 

прогнозиране на поведението на изследваните структурни и функционални параметри на водните 

съобщества, и на техните взаимодействия с факторите на средата. 
Теренните изследвания върху водната биота са съчетани с измервания in situ на хидро-морфологични и 

физико-химични показатели, с помощта на съвременна апаратура.  
Получени резултати:  
 Актуализиран, попълнен и структуриран информационен масив за биологичното разнообразие, хидро-

морфологичните и физико-химичните характеристики на влажните зони в заливната тераса на Долен 

Дунав; 
 Разкрита е динамиката на средообразуващите фактори и са изяснени основните механизми, 

осигуряващи екологичния интегритет на крайречни влажни зони с различен режим на заливане; 
 Изградена е информационна и методична база за развитие на дейностите, насочени към опазване и 

подобряване на екологичното състояние на водните тела, поддържане на биологичното разнообразие 

и устойчиво използване на биологичните ресурси в крайдунавските влажни зони; 
 Развит е мултидисциплинарния екосистемен подход при взимане на управленски решения с оглед 

поддържане на биологичното разнообразие и оптимизиране на функциите на влажните зони в 

условията на засилен антропогенен натиск и глобални климатични промени. 

4. „Един трансграничен регион – една европейска дестинация (Подкрепа за сътрудничеството и 

популяризиране на алтернативен туризъм в трансграничния регион Силистра — Кълъраш)“ (One Cross-
Border Region – One European Destination (Support for Cooperation and Promotion of Alternative Tourism in 
the Cross-Border Area Silistra- Calarasi), MIS-ETC Code: 643, финансиран по Програма „Трансгранично 

сътрудничество България – Румъния“ 2007 – 2013, изпълняван от СНЦ „Алианс за регионални и 

граждански инициативи (АРГИ) – клон Силистра“ в партньорство с Търговската индустриална и 

земеделска камара на Кълъраш и АТГСР ―Дунавска Добруджа“. 
С проекта се развиха алтернативни форми на туризъм в крайдунавската зона на Силистренска област и 

румънския окръг Кълъраш. Основни участници в проекта са български и румънски туроператорски 

фирми, собственици на ресторанти, на къщи за гости и хотели, спортни клубове и неправителствени 

организации, представители на местните власти. Разработен е алтернативен туристически продукт, който 

да представи района като дестинация за алтернативен туризъм. Акцент е  поставен върху уникалното 

културно-историческо и природно наследство в района. Най-богати са колекциите на музеите в Силистра, 
музея "Долен Дунав" в Кълъраш, археологическия музей на цивилизацията Гумелница в Олтеница. В 

района има и обширни водни територии с богат растителен и животински свят, скални светилища и 

пещери. Открити са много къщи за гости и фамилни хотели. Интересни за туристите са възможностите за 

посещения на исторически и културни паметници, за лов и риболов, за екскурзии по вода. 
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http://www.cbctourist.eu/project/about 
5. Динамика на състава и разпределението  на планктонното съобщество в езерото Сребърна във връзка с 

трофичните взаимодействия и промените в пространствената структурата средата.  
Срок: 2008 – 2010 г. 
Изпълнител: ЦЛОЕ – БАН 
Финансиране: БАН 

6. Сравнение на системите „влажни зони – река Дунав” в Унгария и България във връзка тяхното 

биоразнообразие, функциониране, услуги, консервация и управление. 
Срок: 2013 – 2015 г. 
Изпълнител: ИБЕИ – БАН, Институт за изследване на р. Дунав, Център за екологични изследвания 

Унгарска Академия на Науките  
Финансиране: БАН, Унгарска АН 

7. WETLANET: Enhancing research potential by strengthening a local network of laboratories for studying wetland 

ecosystems functioning, restoration and management (Project funded by the Program Capacities 7th FP RTD and 

by the Ministry of Education and Science); WETLANET: Повишаване на научния потенциал чрез изграждане 

на локална мрежа от лаборатории за изучаване екосистемите на влажните зони, тяхното функциониране, 

възстановяване и управление.  
Срок: 2010 – 2012 г. 
Изпълнител: ИБЕИ – БАН 
Финансиране: 7РП на ЕС, МОН 
http://www.wetlanet.org/ 

8. Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared 
system for ecosystem monitoring (EnvEurope). Дог. по Life+.  
Срок: 2010 – 2012 г. 
Изпълнител: ИБЕИ – БАН 
Финансиране: LIFE+ , МОН 
http://www.enveurope.eu/ 
 

9. Проучване на влиянието на р. Дунав върху ПР „Сребърна“ чрез изследване на съдържание на тежки 

метали в основни структурни елементи на сладководната екосистема.  
Срок: 2014 – 2016 
Изпълнител: Аграрен университет – Пловдив 
Финансиране: АУ – Пловдив  

10. Договор между ИАОС –“Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на 

видове и хабитати на територията на цялата страна  – І фаза.  
Изпълнител: ДЗЗД „Обединение Фортис-НПМ-ИБЕИ“ 
Финансиране: ИАОС по проект DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, финансиран по 

ОПОС 2007-2013 

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ПР „СРЕБЪРНА”, 

ЗА ПЕРИОДА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПР „СРЕБЪРНА” – 2001 г. 

КНИГИ, ДИСЕРТАЦИИ, ПЛАНОВЕ 

Uzunov Y., B. Georgiev, E. Varadinoiva, N. Kamburova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (eds.), Ecosystems of the 
Biosphere Reserve ‘Srebarna Lake’. Sofia, Professor Marin Drinov Publishing House, (2012): 218 рр. [ISBN 
978 – 954 – 322 – 543 – 3] 

Камбурова Н. Т. (2004) Гнездящата орнитофауна в ПР „Сребърна“ – пространствено разпределение и 

дългосрочни изменения. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, 

ЦЛОЕ-БАН, София, 215 с. 

Наумов,  Б. Я. (2012) Таксономия и разпространение на видовете от род Triturus Rafinesque, 1815 (Amphibia: 

Salamndridae) в България. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, 

ИБЕИ-БАН, София, 221 с. 
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7.2.21. ОПИС НА ДРУГИ РАЗРАБОТКИ И ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРАТЕГИИТЕ 

 План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010 – 2015 г. БДДР, МОСВ (2010) 

 Договор между ИАОС –“Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на 

видове и хабитати на територията на цялата страна  – І фаза.  

Изпълнител: ДЗЗД „Обединение Фортис-НПМ-ИБЕИ 

Финансиране: ИАОС по проект DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, финансиран по 

ОПОС 2007-2013 

 „Един трансграничен регион – една европейска дестинация (Подкрепа за сътрудничеството и 

популяризиране на алтернативен туризъм в трансграничния регион Силистра — Кълъраш)“ (One Cross-
Border Region – One European Destination (Support for Cooperation and Promotion of Alternative Tourism in 
the Cross-Border Area Silistra- Calarasi), MIS-ETC Code: 643, финансиран по Програма „Трансгранично 

http://hcs.science.uva.nl/projects/DynaLearn/PublicationsPublic/VaradinovaEtAlEBRSL2012.pdf
http://hcs.science.uva.nl/projects/DynaLearn/PublicationsPublic/VaradinovaEtAlEBRSL2012.pdf
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сътрудничество България – Румъния“ 2007 – 2013, изпълняван от СНЦ „Алианс за регионални и 

граждански инициативи (АРГИ) – клон Силистра“ в партньорство с Търговската индустриална и 

земеделска камара на Кълъраш и АТГСР ―Дунавска Добруджа“. 

С проекта се развиха алтернативни форми на туризъм в крайдунавската зона на Силистренска област и 

румънския окръг Кълъраш. Основни участници в проекта са български и румънски туроператорски фирми, 

собственици на ресторанти, на къщи за гости и хотели, спортни клубове и неправителствени организации, 

представители на местните власти. Разработен е алтернативен туристически продукт, който да представи 

района като дестинация за алтернативен туризъм. Акцент е  поставен върху уникалното културно-
историческо и природно наследство в района. Най-богати са колекциите на музеите в Силистра, музея 

"Долен Дунав" в Кълъраш, археологическия музей на цивилизацията Гумелница в Олтеница. В района има 

и обширни водни територии с богат растителен и животински свят, скални светилища и пещери. Открити са 

много къщи за гости и фамилни хотели. Интересни за туристите са възможностите за посещения на 

исторически и културни паметници, за лов и риболов, за екскурзии по вода. 
http://www.cbctourist.eu/project/about 

 Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013 – 2022. София, БФБ, МОСВ 

(2013) 

Националният план за опазване на влажните зони взема под внимание редица стратегически и програмни 

документи, които формулират политиките в областта на околната среда и устойчивото развитие на 

европейско и на национално ниво. Такива са: 

- Европейската стратегия „Европа 2020” – основополагащ стратегически документ на ЕС за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

- Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. насочена към постигането на 6 приоритетни цели: 

опазване на видовете и местообитанията; поддържане и възстановяване на екосистемите и екосистемните 

услуги; включване на целите относно биоразнообразието в области от политиката на ЕС; борба с 

инвазивните видове; и приноса на ЕС за избягване на загуба на биоразнообразие в световен мащаб. 

- Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011–2020 и цели за биологичното 

разнообразие от Аичи, изготвени в резултат на Конференцията на страните по Конвенцията за 

биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г. 

- Стратегически план на Рамсарската конвенция за влажните зони за периода 2009 – 2015, приет с 

Резолюция X.1, изменен с Резолюция XI.3, определящ основните тенденции и насоки в изпълнението на 

целите на конвенцията за планирания период. 

- Национална стратегия за околна среда за периода 2009–2018 и Плана за действие към нея – формулират 

националната политика в областта на опазване и устойчиво управление на биоразнообразието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbctourist.eu/project/about
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7.2.22. ОБОБЩЕНА СПРАВКА НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПР 

„СРЕБЪРНА“ 

ПР „Сребърна“ е с добро материално-техническо обезпечение за изпълнение на неговите функции. 
В голямата си част това материално-техническото обезпечаване служи и за управлението на ЗМ. 
 
ПР разполага с: 

 двуетажна административно-стопанска сграда, със застроена площ 145 кв.м. и разгърната 

застроена площ 295 кв.м., разположена в с. Сребърна 
 Пред сградата има асфалтиран паркинг; 
 В самата сграда има гаражни клетки и складови помещения в приземния етаж; 

 Автомобили с висока проходимост Лада Нива ВАЗ 21214 и Мицубиши L 200; 

 Лодка “Мечта” 
 Колесар за лодката; 
 Агрегат за вдигате и спускане вратите на шлюзовете; 
 Лодка платформа за гасене на пожари; 
 Помпа за гасене на пожари; 
 Храсторези; 
 Моторен трион; 
 Оптични прибори за охранителите; 
 Офис оборудване; 
 Кабелен интернет. 
 оборудването на противопожарното депо  
- Осветителни лампи за евакуация  при пожар 8 бр. 
- Пожарогасител СО2    3 бр. 
- Пожарогасител прахов 4 бр. 
- Пожарогасител воден  2 бр. 
- Потапящи  моторни  помпи  3 бр. 
- Шлангове  8 бр. 
- струйници  5 бр. 
- кофпомпи  5 бр. 
- Предпазна  каска 2 бр. 
- Яке                        2 бр. 
- Панталони            2 бр. 
- Ръкавици 2 бр. 
- Гамаши 2 бр. 
- Ботуши 2 бр. 
- лопати  4 бр. 
- мотики  4 бр. 
- тупалки  6 бр. 
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7.3. ДРУГИ СПИСЪЦИ, ТАБЛИЦИ И ДИАГРАМИ 

7.3.1. МАКРОЗООБЕНТОС, ТАКСОНОМИЧЕН СЪСТАВ В ЛОКВА СУХАТА ЧЕШМА 

Таксон 

20
11

-2
01

2 

20
14

 

Таксон 

20
11

-2
01

2 

20
14

 

TURBELLARIA   BIVALVIA   

Planaria torva (Muller 1774) *  Pisidium sp. *  

OLIGOCHAETA   Sphaerium cornem (Linnaeus 1758) *  

Limnodrilus hoffmesteri Claparede 1862 * * CRUSTACEA   

Limnodrilus profundicola (Verrill 1871) *  Gammarus sp. *  

Limnodrilus claparedianus Ratzel 1869 *  Asellus aquaticus (Linnaeus 1785) * * 

Limnodrilus udekemianus Claparede 1862  * EPHEMEROPTERA   

Limnodrilus sp. *  Baetis sp. *  

Lumbriculus cf. variegatus Muller 1774 *  Cloeon dipterum (Linnaeis 1761) *  

Nais barbata O. F. Muller 1774 *  Cloeon sp.  * 

Ophidonais serpentina (O.F.Muller 1774) * * TRICHOPTERA   

Potamothrix hammoniensis (Michaelsen 1901)  * Plectrocnemia conspersa (Curtis 1834) *  

Psammoryctides albicola (Michaelsen 1901) *  ODONATA   

Psammoryctides moravicus (Hrabe 1934)  * Calopteryx sp.  * 

Psammoryctides sp.  * Aeshna sp.  * 

Stylaria lacustris (Limnaeus 1767) * * Coenagrion puella (Linnaeus 1758) *  

Tubifex tubifex (O.F.Muller 1774) *  Coenagrion ornatum (Selys 1850) *  

HIRUDINEA   
Enallagma cyathigerum (Charpentier 
1840) *  

Erpobdellidae  * * COLEOPTERA   

Glossiphonia complanata (Linnaeus 1785) *  Acilius sp. *  

Haementeria costata  (O.F. Muller 1774)  * Dytiscidae * * 

Helobdella stagnalis (Linnaeus 1758) *  Haliplidae la * * 

Hemiclepsis marginata (O.F. Muller 1774)  * Hydrophilidae *  

HYDRACARINA  * HETEROPTERA   

GASTROPODA   Ilyocoris cimicoides (Linnaeus 1758) * * 

Anisus vortex (Linnaeus 1785) *  Naucoridae *  

Anisus sp. *  Plea leochi (Leach 1817) *  

Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758) *  Plea minutissima Leach 1817  * 

Lymnaea intermedia Lamarck 1822 *  Ranatra sp.  * 

Lymnaea sp. *  Sigara lateralis (Leach 1817) *  

Stagnicola  fuscus (C. Pfeiffer 1821) *  Micronecta minutissima (Linnaeus 1758) *  

Planorbidae  * Notonecta maculata  (Fabricius 1794)  * 

Planorbis planorbis (Linnaeus 1785) *  Notonecta glauca Linnaeus 1758  * 

Planorbis sp. *  Microvelia sp.  * 

Radix auricularia (Linaeus 1758) * * Nepa cinerea Linnaeus 1758  * 

   Hesperocorixa linnaei (Fieber 1848)  * 
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Таксон 

20
11

-2
01

2 

20
14

 

Таксон 

20
11

-2
01

2 

20
14

 

DIPTERA   Chaoboridae   

Chironomidae  * Chaoborus crystallinus (De Geer 1776) *  

Chironomus annularius Meigen 1818 *  Ephydridae  *  

Chironomus plumosus (Linnaeus 1785) *  Dimecoenia spinosa (Loew 1864) *  

Chironomus gr. riparius  *  Stratyomyidae   

Chironomus sp. *  Stratyomyia sp. *  

Cricotopus sylvestris (Fabricius 1794) *  Odontomyia sp. *  

Cryptochironomus sp. *  Psychodidae  * 

Cryptochironomus defectus (Kieffer 1913) *  Tabanidae  * 

Glyptotendipes gripekoveni (Kieffer 1913) *  Culicidae  * 

Glyptotendipes sp. *  Anopheles sp. *  

Prodiamesa olivacea (Meigen 1818) *  Ceratopogonidae   

Tanytarsus gregarius Kieffer 1909 *  Bezzia sp. *  

Tanytarsus sp. *     

7.3.2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ПО БИОТОПИ, СУМАРНО 

       Сумарно комбинации  
       [вид : биотоп]            = 1 145 
 
 
                                              Организмова група 
 
    Биотоп Б

ез
г
р

ъ
б

н
а

ч
н

и
 ж

и
в

о
т
н

и
 

(ч
л

ен
ес

т
о

н
о

г
и

) 

С
у

х
о

зе
м

н
и

 о
х
л

ю
в

и
 

З
ем

н
о
в
о
д

н
и

 и
 в

л
еч

у
ги

 

П
ти

ц
и

 

Б
о
за

й
н

и
ц

и
 

С
у
м

а
р

н
о
 

Тревни биотопи 46 6 36 18 11 117 
тревна мезофилна растителност 36 3 15 3 5 62 

тревна мезоксерофитна раст. с храсти 10 3 21 15 6 55 

Биотопи с горска или храстова растителност 68 * 13 76 178 44 379 

храстова мезоксерофитна растителност 13 3 16 11 6 49 

храсталаци от миризлива върба 9 3 19 34 7 72 
храсталаци от аморфа 22 2 17 29 7 77 
заливни гори 16 2 12 47 7 84 

широколистни гори 6 2 11 47 8 74 

акациеви гори 6 2 11 47 8 74 

Иглолистни гори 12 1 2 10 8 33 

Агро биотопи 9 0 5 13 6 33 
Ненапоявани обработваеми земи 9 0 5 13 6 33 

* обобщеният брой видове може да е по-малък от простата сума, когато един вид е разпространен в повече 

от един биотоп. 
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7.3.3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ ПО БИОТОПИ 

ЧЛЕНЕСТОНОГИ 

БИОТОПИ 
ВИДОВЕ Т

р
ев

н
и

 б
и

о
т
о
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о

тв
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м
и
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и
 

Безгръбначни животни 46 36 10 68 13 9 22 16 6 6 12 9 9 

Coenagrion ornatum  x            
Coenagrion puella  x            
Coenagrion pulchellum  x   x  x      x 

Orthetrum coerulescens  x   x  x      x 

Calopteryx splendens  x x  x x x x   x  x 

Enallagma cyathigerum  x            
Chalcolestes parvidens  x     x x   x   
Lestes barbarus  x x    x x   x   
Lestes virens  x x  x x x x   x  x 

Lestes sponsa  x            
Lestes dryas  x            
Sympecma fusca  x     x x   x   
Platycnemis pennipes  x     x x   x   
Erythromma viridulum  x x  x        x 

Erythromma najas   x            
Ischnura elegans  x x  x  x x   x  x 

Ischnura pumilio  x     x       
Aeshna affinis  x            
Aeshna isoceles  x x  x x x       
Aeshna mixta  x x  x         
Anax imperator  x            
Anax ephippiger  x            
Anax parthenope              
Brachytron pretense              
Gomphus flavipes  x     x x   x   
Cordulia aenea  x     x x   x   
Libellula depressa  x            
Orthetrum albistylum  x            
Orthetrum brunneum  x            



 

   109 

БИОТОПИ 
ВИДОВЕ Т

р
ев

н
и

 б
и

о
т
о

п
и

 

тр
ев

н
а 

м
ез

о
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о
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о
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о
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м
и
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Orthetrum cancellatum  x     x x   x   
Crocothemis erythraea              
Sympetrum fonscolombii  x x  x x x      x 

Sympetrum meridionale  x x  x x x x x x x  x 

Sympetrum pedemontanum  x            
Sympetrum sanguineum  x     x x   x   
Sympetrum striolatum              
Sympetrum vulgatum  x   x        x 

Sympetrum depressiusculum  x   x         
Cerambyx cerdo      x x x x x    
Lucanus cervus      x x x x x    
Morimus funereus      x x  x x    
Euoniticellus nasicornis   x   x x x x x    
Carabus clathratus  x     x x      
Lycaena dispar  x   x         
Pontia daplidice              
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СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ 

Видове 
БИОТОПИ о

х
л
ю

в
и

 

H
el

ix
 p

om
at

ia
 –

 р
ес

у
р

се
н

 в
и

д
 

C
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a 
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en
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s 

X
er
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bv
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L
in

dh
ol

m
io

la
 g

ir
va

 

Тревни биотопи 6     
тревна мезофилна растителност 3 x x x  
тревна мезоксерофитна раст. с храсти 3 x x x  
Биотопи с горска или храстова растителност 13     
храстова мезоксерофитна растителност 3 x x x  
храсталаци от миризлива върба 3 x x  x 

храсталаци от аморфа 2 x   x 

заливни гори 2 x   x 

широколистни гори 2 x   x 

акациеви гори 2 x   x 

Иглолистни гори 1 x    
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7.3.4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ ПО БИОТОПИ 

Биотоп 
 
 
Вид Т
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о
ф

и
л
н

а 
р

ас
ти

те
л
н

о
ст

 

тр
ев

н
а 

м
ез

о
к
се

р
о
ф

и
тн

а 
р
ас

т.
 с

 х
р
ас

ти
 

Б
и

о
т
о

п
и

 с
 г

о
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о
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о
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о
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о
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м
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Земноводни и влечуги 36 15 21 76 16 19 17 12 11 11 2 5 5 

Triturus dobrogicus   x  x x x x x x    
Lissotriton vulgaris   x  x x x x x x    
Bombina bombina       x       
Bufo bufo  x x   x  x x x x   
Bufotes viridis  x x  x x x       
Pelobates fuscus  x x  x x x      x 

Pelobates syriacus  x x  x x x      x 

Hyla arborea  x x   x x x x x    
Emys orbicularis  x x    x       
Testudo graeca  x x  x x  x x x    
Testudo hermanni  x x  x x x x x x    
Ablepharus kitaibelii   x  x x x x x x    
Anguis fragilis  x x  x x x x x x    
Lacerta viridis  x x  x x        
Lacerta trilineata   x  x x x      x 

Podarcis muralis   x   x x       
Podarcis tauricus  x x  x x x      x 

Coronella austriaca   x  x x x x x x    
Dolichophis caspius  x x  x x x      x 

Elaphe sauromates  x x  x x x x x x    
Zamenis longissimus  x x  x x  x x x x   
Natrix tessellata  x x     х      
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7.3.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГНЕЗДЕЩИТЕ ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ ПО БИОТОПИ 

БИОТОП 
 
 
ВИД Т

р
ев

н
и

 б
и

о
т
о

п
и

 

тр
ев

н
а 

м
ез

о
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Птици  18 3 15 178 11 34 29 47 47 47 10 13 13 

Perdix perdix   x  x x       x 

Coturnix coturnix   x  x x       x 

Phasianus colchicus, hybrid   x  x x x x x x   x 

Buteo buteo        х х х   х 

Circaetus gallicus        х х х   х 

Accipiter gentilis        х х х   х 

Accipiter nisus        х х х   х 

Accipiter brevipes        х х х   х 

Falco subbuteo        х х х   х 

Columba palumbus        х х х    
Streptopelia turtur      х х х х х    
Cuculus canorus      х х х х х х   
Caprimulgus europeus      х  х х х    
Asio otus        х х х    
Otus scops        х х х х   
Upupa epops      х х х х х    
Merops apiaster              
Jynx torquilla      х  х х х    
Dryocopus martius        х х х    
Picus viridis      х х х х х    
Picus canus       х х х х    
Dendrocopos minor      х х х х х    
Dendrocopos medius        х х х    
Dendrocopos major      х х х х х    
Dendrocopos syriacus      х х х х х    
Galerida cristata     х х       х 

Lullula arborea   х  х х        
Alauda arvensis   х  х        х 

Anthus campestris  х х  х         
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БИОТОП 
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Motacilla flava  х   х        х 

Motacilla alba  х            
Erithacus rubecula        х х х    
Luscinia luscinia        х х х    
Luscinia megarhynchos      х х х х х    
Phoenicurus phoenicurus        х х х    
Oenanthe oenanthe     х         
Saxicola torquata   х  х х        
Turdus merula      х х х х х х   
Turdus philomelos       х х х х х   
Hippolais pallida   х   х        
Hippolais icterina        х х х    
Sylvia atricapilla      х х х х х х   
Sylvia communis   х   х х       
Sylvia curruca   х   х х       
Sylvia nisoria   х   х х       
Sylvia borin borin       х  х х х    
Phylloscopus collybita        х х х х   
Ficedula semitorquata        х х х    
Muscicapa striata        х х х    
Parus major      х х х х х х   
Parus caeruleus        х х х    
Sitta europea        х х х х   
Certhia brachydactyla        х х х    
Lanius collurio   х   х х       
Lanius minor      х х       
Lanius senator   х   х        
Garrulus glandarius       х х х х    
Pica pica      х х х х х    
Corvus corone cornix        х х х х   
Sturnus vulgaris       х х х х    
Oriolus oriolus      х х х х х    
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Passer montanus      х х       
Fringilla coelebs       х х х х    
Carduelis cannabina   х   х        
Carduelis carduelis      х х х х х    
Chloris=Carduelis chloris       х х х х х   
Coccotraustes coccotraustes       х х х х    
Emberiza hortulana      х х       
Miliaria calandra   х  х х       х 
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7.3.6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ БОЗАЙНИЦИ ПО БИОТОПИ 

 Съкращения: x – субоптимален, y – оптимален биотоп 
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Тревни биотопи 11         
тревна мезофилна растителност 5 x x x x x    
тревна мезоксерофитна раст. с 

храсти 6 y y y y x   x 
Биотопи с горска или хр. 

растителност 44         
храстова мезоксерофитна 

растителност 6 x x x x x x   
храсталаци от миризлива върба 7 y y y y x  y y 

храсталаци от аморфа 7 y y y y x  y y 

заливни гори 7 y y y y x x x y 

широколистни гори 8 y y y y x x x y 

акациeви гори 8 y y y y x x x y 

Иглолистни гори 8 x x x x x x x x 

Агро биотопи 6         
Ненапоявани обработваеми земи 6 x y y y x  x  

 

7.3.7. СПИСЪК НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА. 

Списъкът е съставен на основа на достъпната информацията в интернет страниците на 

дистрибуторите на препарати за растителна защита. 
 
 
 
ХЕРБИЦИДИ 
Аденго 465 ск. Почвен селективен хербицид, контролиращ  широк  спектър от житни и 

широколистни плевели от семена 
Аксиал 1. Срещу житни и широколистни плевели. 
Акурат 60 ВГ. Селективен системен сулфонилуреен  хербицид за борба срещу голям брой 

едногодишни и многогодишни широколистни плевели. 
Алай® макс. Комбиниран, селективен, системен, вегетационен хербицид за борба срещу 

широколистни плевели при пшеница и ечемик. 
Аминопиелик. Срещу широколистни плевели. 
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Арат. За употреба при вегетацията.  
Базис® 75 ДФ. Системен вегетационен хербицид за ранна борба срещу едногодишни и 

многогодишни житни плевели. 
Буктрил универсал. Системен хербицид срещу широколистни плевели в житни култури (пшеница, 

ечемик, ръж, овес), царевица и сорго. активни вещества - бромоксинил октаноат/хептаноат – 
400,8 гр/л (еквивалентно на бромоксинил - 280 гр/л); 2,4д етилхексил  естер – 422,1 гр/л 

(еквивалентно на 2,4-д – 280 гр/л ) емулсионен концентрат. 
Бутизан. Срещу едногодишни широколистни и житни плевели при маслодайна рапица 
Вентум ВГ. Системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите 
Галера супер. Широкоспектърен  вегетационен хербицид за срещу едногодишни и многогодишни 

широколистни плевели в маслодайна рапица 
Гардоприм  плюс голд. За чист старт. 
Глифос 36 СЛ. Неселективен, системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и 

многогодишни житни и широколистни плевели 
Гранстар. Срещу широколистни плевели. 
Дерби Супер. Системен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни 

плевели в пшеница. комбинация на две активни вещества от различни  групи, които се усвояват 

едновременно и от листата, и от корените. 
Дуал Голд. Срещу едногодишни  житни и някои широколистни плевели, в т. ч. балур от семе 
Дуо Систем. Срещу пирей и троскот в царевица 
Екип СК. Вегетационен, селективен, сулфонилуреен  хербицид срещу едногодишни житни и 

широколистни плевели и балур от семе и коренища 
Експрес® 50 СГ. Системен вегетационен сулфонилуреен  хербицид за контрол на широколистни 

плевели, в т.ч. бутрак и паламида,  за технологията expresssun при слънчогледови хибриди, 

толерантни на експрес® 50 сг 
Елумис ОД. Срещу едногодишни  и многогодишни житни и широколистни плевели, в т.ч. балур от 

коренища  и паламида 
Калин Фло. Срещу широколистни  и някои житни плевели при голям брой зеленчуци, слънчоглед, 

кориандър 
Камбио. За употреба при вегетацията.   
Камикс. Срещу едногодишни  житни плевели и едногодишни широколистни плевели и плевели 
Каспър 55 ВГ. Срещу едногодишни  и многогодишни широколистни плевели 
Келвин Топ. За употреба при вегетацията. 
Клеранда. Широкоспектърен хербицид за clearfield® хибриди маслодайна рапица, контролиращ 

едновременно житни и широколистни плевели, включително синап, овчарска торбичка, лайка, 

лепка и самосевки от житни култури 
Корело  Дуо. Вегетационен хербицид, осигуряващ най-широкоспектърния и ефикасен контрол на 

житни и широколистни плевели, включително овсига, власатка, райграс и мак, при пшеница, 

ръж и тритикале. две активни вещества в един продукт с изключително  широк  прозорец на 

приложение дори в напреднали фази на културата 
Ларен. Срещу широколистни плевели. 
Лаудис од 66. Системен вегетационен хербицид срещу едногодишни житни и широколистни 

плевели, паламида и балур 
Линтур. Срещу широколистни плевели. 
Листего 40. Срещу едногодишни  житни и широколистни плевели при clearfield хибриди слънчоглед 
Лонтрел. За употреба след сеитба преди поникване. 
Лумакс 538 СК. Срещу едногодишни  житни и широколистни плевели, вкл.  паламида 
Майстер 0Д. Вегетационен хербицид при царевица за борба срещу едногодишни  и многогодишни 

житни и широколистни плевели и балур от семе и коренища 
Мерлин флекс СК. Контролира едногодишни житни и едногодишни широколистни плевели при 

царевица 
Мистрал опти. Срещу едногодишни  и многогодишни  житни, балур от семена и коренища и някои 

широколистни плевели 
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Мустанг. Селективен, системен фунгицид  за борба срещу широколистни  плевели в пшеница, 

ечемик и царевица 
Пакет рекорд (келвин топ + камбио). Селективен, системно - контактен,  вегетационен  хербицид с 

бърз инициален  ефект, за борба с всички широколистни  плевели при царевица, пшеница и 

ечемик 
Палас 75ВГ. Срещу житни и широколистни плевели. 
Пасифика ВГ. От групата на сулфонилуреите, срещу едногодишни  житни и широколистни плевели 

при пшеница. 
Пасифика. Срещу житни и широколистни плевели. 
Пик 75 вг. За борба срещу едногодишни  широколистни  плевели 
Пледж. За чист старт. 
Принципал®. Селективен, системен, вегетационен  хербицид за борба с едногодишни и 

многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей от коренища), и някои широколистни плевели при 

царевица 
Принцпал® плюс. Трикомпонентен,  вегетационен, широкоспектърен хербицид за контрол на 

едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей от коренища) 
Пулсар. Широкоспектърен,  вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни 

житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при clearfield® 

хибриди слънчоглед  
Пума супер. Селективен вегетационен хербицид със системно  действие за борба срещу див овес и 

едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик. 
Секатор ОД. От групата на сулфонилуреите с напълно системно действие срещу едногодишни 

широколистни плевели и паламида при пшеница, ечемик, тритикале и ръж. 
Селект супер 120 ЕК. Срещу едногодишни  и многогодишни житни плевели при слънчоглед, 

захарно цвекло, фасул и картофи 
Силба (гардоприм плюс голд). Срещу едногодишни  житни широколистни  плевели 
Силба. Срещу едногодишни  житни и широколистни плевели 
Скорпио. Срещу житни плевели. 
Спектрум. За чист старт. 
Стелар. Срещу едногодишни житни и всички широколистни плевели в царевица 
Стомп. Срещу лобода, синап и щир, едногодишни  широколистни  и някои житни плевели при 

полски, технически, зеленчукови, овощни и украсни култури 
Стратос  ултра. За употреба след сеитба преди поникване. 
Султан. За употреба след сеитба преди поникване. 
Супер. Срещу житни плевели и широколистни плевели. 
Тарга супер 5 ЕК. Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища  

при широколистни култури 
Тарот® плюс. Селективен, системен, вегетационен хербицид за контрол  на едногодишни и 

многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей от коренища), и широколистни плевели 
Теридокс. Срещу едногодишни широколистни и житни плевели 
Топик. Срещу житни плевели. 
Уидмастер. Срещу широколистни  плевели, в т.ч. слабочувствителни  на хормоноподобни хербициди 
Уинг П. При смесено заплевеляване 
Фокстрот 69 ЕВ. Селективен листен хербицид за борба срещу едногодишни  житни плевели 
Фокстрот. Срещу житни плевели. 
Фокус ултра. Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в широколистни култури 
Фронтиер(спектрум). Селективен почвен хербицид за борба срещу едногодишни  житни и някои 

широколистни  плевели. наследник на ацетохлорите 
Фронтиер. Срещу едногодишни  житни и някои широколистни плевели 
Фузилад форте. Срещу едногодишни  и многогодишни житни плевели 
Хемнико. За употреба при вегетацията.   
Хемтрибе 75 ВГ. Системен вегетационен сулфонилуреен  хербицид за борба срещу голям брой 

едногодишни и многогодишни широколистни плевели 
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Хусар Макс ОД. Вегетационен хербицид с две активни  вещества от групата на сулфонилуреите, 

срещу  житни  и широколистни плевели, включително паламида 
 
ФУНГИЦИДИ 
Амистар екстра. Двойно системен фунгицид  за борба срещу най-важните болести по стъблото и 

листата на пшеницата 
Амистар опти 480 СК. Контактен фунгицид за борба срещу септория, видове ръжди и листен пригор 
Арат. Системен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни 

широколистни плевели в пшеница, ечемик и цареви ца 
Артеа 330 ЕК. Срещу брашнеста мана и други икономически важни болести при пшеница и ечемик 
Винсит КС. Срещу главни и коренови гниения. 
Витавакс. Срещу главни и коренови гниения. 
Диамант макс. Комбинация  от триазол и стробилурин.   
Дифенд. Срещу главни и коренови гниения. 
Дует ултра. Широкоспектърен,  системен, двукомпонентен  фунгицид  с предпазно, стопиращо и 

лечебно действие за борба срещу гъбни болести по пшеница и ечемик. Съдържа епоксиконазол. 
Зантара 216 ЕК. Широкоспектърен  системен фунгицид. 
Импакт 25 ЕК. От групата на триазолите за борба срещу икономически важните болести по зимни 

зърнено-житни и технически култури 
Капало. Три активни вещества за 5-6 седмици защита . 
Карикс. Растежен регулатор и фунгицид за предотвратяване на полягането и формиране на повече 

разклонения и здрави растения 
Кредо® 600 СК. Двукомпоненетен фунгицид  срещу икономически важните болести при пшеница и 

ечемик.  
Кинто Плюс. Срещу главни и коренови гниения. 
Ламадор. Срещу главни и коренови гниения. 
Магнело. Двойно системен фунгицид  за борба срещу най - разпространените болести по пшеницата 
Опера (пираклостробин-133 г/л +епоксиконазол-50 г/л). Системен фунгицид с предпазно и 

лечебно действие срещу листни петна. 
Опус топ. Фунгицид  с най-дълъг период на защита от 5-6 седмици за борба срещу всички 

икономически важни болести по пшеница и ечемик. 
Пакет дерби + дует. Пакет за едновременна защита от болести и плевели в пшеница.  
Пиктор. Фунгицид  от концепцията agcelence 
Прозаро 250 ЕК. От групата на триазолите, за борба с икономически важните болести при пшеница, 

овес, ръж и тритикале. 
Раксил Ултра. Срещу главни и коренови гниения. 
Ретенго. Фунгицид  от концепцията agcelence 
Солигор 425 ЕК. Вегетационен, системен, широкоспектърен  фунгицид, съдържа ново поколение  

триазол (протиоконазол). 
Сумилекс 50 ВП.  Срещу кафяво и сиво гниене по овощни култури и други форми на гниене при 

слънчоглед. 
Сфера макс СК. Със системно действие при пшеница  и ечемик. 
Талиус ® 20 ЕК. На база триазол, срещу брашнеста мана при житни култури 
Топик. Широкоспектърен  вегетационен хербицид за борба с житни плевели,  /вкл. див овес/ при 

пшеница. 
Топрекс 375 СК (дифенокон азол-250 г/л +паклобутразол -125 г/л). Рстежен регулатор и фунгицид 

при рапица. употреба срещу фомоза  и като растежен регулатор 
Фалкон 460 ЕК. Фунгицид с тройно действие за борба срещу икономически  важните болести. 
Формула М. Срещу главни и коренови гниения. 
Юзирис. Срещу фузариум. 
Юнта Куатро. Срещу главни и коренови гниения. 
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ИНСЕКТИЦИДИ 
Авант® 150 ЕК. За контрол на рапичен цветояд и рапичен стъблен скритохоботник при рапица 
Амплиго 150 ЗК. Срещу царевичен стъблен пробивач 
Биская. Пиретроиден системен инсектицид  с бърз инициален  ефект и дълго последействие 
брой неприятели по земеделските култури. срещу житна пиявица в пшеница и ечемик 
Вазтак. Пиретроиден инсектицид  с бързо начално  действие за борба срещу неприятели по житни, 

технически, зеленчукови и овощни култури. 
Калипсо 480 СК. Системен инсектицид  с дълго последействие. безопасен за пчели 
Карате зеон 5 КС. Широкоспектърен инсектицид  с бърз инициален  (нокдаун)  ефект. Срещу 

икономически  важните вредители при рапицата. 
Кораген® 20 СК. За контрол на царевичен стъблен пробивач и нощенки при царевица 
Крайцер. за третиране на семена преди сеитба при пшеница и ечемик. кантактно, стомашно и 

системно действие с разпространение в цялото растение и новия прираст за борба срещу житен 

бегач. 
Моспилан 20 СП. Системен инсектицид  за борба срещу икономически важните неприятели при 

житни култури. 
Нексид 015 КС. Пиретроиден инсектицид  с контактно  и стомашно действие срещу голям 
Протеус 110 ОД. Широкоспектърен инсектицид със системно  и контактно  действие. 
Фюри 10 ЕК. Широкоспектърен пиретроиден инсектицид  за борба срещу икономически неприятели 

при пшеницата. 
Хлорсирин 550 ЕК. Срешу голям брой важни неприятели при почти всички основни култури със 

силно инициално и репелентно действие и дълго последействие 
Целест топ. широкоспектърен инсектицид, фунгицид  и стимулатор за третиране на семена срещу 

болести, пренасяни чрез семена и неприятели едновременно. 
Цис 2,5 ЕК. Инсектицид с бързо инициално  действие 
Цитрин макс. Универсален широкоспектърен перитроиден инсектицид. 
 
ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛИ 
Кинто плюс. Широкоспектърен  системен фунгицид за обеззаразяване на семена и борба срещу най-

важните болести, пренасяни чрез семената при пшеница  и ечемик. 
Дивидент формула М. Контролира причинителите на болести по повърхността на семената, във 

вътрешността им и в почвата около  засятото семе. за борба срещу причинителите на твърда и 

праховита главня и фузарийно кореново гниене при пшеница; фузарийно кореново гниене и 

ленточна болест при ечемик. 
Дивидент стар 036 СФ. Ссрещу причинителите на праховита главня и ленточна болест при ечемик. 
Винсит КС. Системен фунгицид за предсеитбено третиране на семена, контролиращ твърда и 

праховита главня по пшеница. 
Ламадор 400 ФС. Системен фунгицид за третиране на семена на пшеница. 
Раксил 060. Системен фунгицид за третиране на семена на пшеница. 
Юнта куатро  ФС. Инсектицид и фунгицид за третиране на семена на пшеница и ечемик със 

системно  действие. 
Дифенд ФС. Фунгицид за обеззаразяване на семена от пшеница  срещу болести, пренасяни чрез 

семена и почвата. 
 
МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ 
 
АЗОТНИ ТОРОВЕ 
Амониев нитрат NH4NO3 (амониева селитра) 

Амониевият нитрат съдържа не по-малко от 34,6% азот в амониева и нитратна форма. 
Течен азотен тор (UAN) 

Воден разтвор на урея – CO(NH2)2 и амониев нитрат NH4NO3. Съдържа не по-малко от 
32% активно вещество под формата на карбамид /амиден азот/ и амониева селитра /амониево-
нитратен азот/. В общото азотно съдържание на UAN амидният азот е около 50%, а амониевият 

и нитратният по 25%. UAN не съдържа свободен амоняк. 
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Варо-амониева селитра (Калциево-амониев нитрат) – КАН 
Вид амониево-нитратен тор със съдържание на азот 21% до 26%. Съдържа калциев оксид 

(негасена вар), което го отнася към групата на азотните торове с понижена физиологична 

киселинност.Карбамид CO(NH2)2 (UREA). Високо концентриран и бавнодействащ азотен тор. 

Съдържа 46-46,6% азот в амидна форма. 
 
ФОСФОРНИ ТОРОВЕ 
Концентриран (троен) суперфосфат – TSP. Тройният суперфосфат е висококонцентриран, 

водоразтворим и бързодействащ фосфорен тор. 
 
КАЛИЕВИ ТОРОВЕ 
Калиев сулфат (K2SO4). Универсален калиев тор, не е хигроскопичен и не се уплътнява при 

съхранение. Лесен е за съхранение и разпръскване. Съдържа 48-50% K2O и 18% сяра (S). 
Калиев хлорид. Калиевият хлорид съдържа 48-62% K2O и 46-47% хлор (Cl). 
 
КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ 
Моноамониев фосфат ( АМОФОС) NH4H2PO4. Моноамониевият фосфат е високо концентриран тор, 

който съдържа 12% N, 46-60%  P2O5. 
Диамониев фосфат (ДИАМОФОС) (NH4)2HPO4. Диамониевият фосфат е един от най-

концентрираните сложни торове. Съдържа 18-21% азот и 46-50% фосфор. 
 
КОМБИНИРАНИ КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ 
Sulfammo MPPA 25 N (25:0:0 + 27%SO3+2% MgO). Азотен тор.  
Аzofertil 30 (25% CO(NH2)2+5% NH4+15% SO3+3% MgO). Азотен тор с бавно действие, съдържащ 

сяра и магнезий. 
Еuronature P 26 B (0:26:0 +41% CaO N PRO). Фосфорно  решение за кисели почви.  
 
МИКРОГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ 
Микро НПЗ–NPS (12:50:5)+1,98% Zn. Приложение: при царевица 
Микро ПМХ – NPS (10:40:11) + 2% Mg +B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo. Приложение: при слънчоглед, 

пшеница, ечемик и рапица 
Микростар СР – NPS (12:50:5,5)+1% Mn. Приложение: при слънчоглед, пшеница, ечемик и рапица 
Умостарт житни – NPS (11:48:5)+0,6% Fe, 1% Zn, 0,1% Mn. Приложение: при царевица 
Physiostart - N8, P2O5(28), SO3(23), Zn(2). Ускорява покълването, увеличава броя на кореновите 

власинки. 
 
РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ 
ССС 750 СЛ /Цикоцел 750 СЛ (хлормекват хлорид-750 г/л). Растежен регулатор. Използва се за 

пшеница, рапица и др. 
 
* * * 
Изчерпателна информация за разрешените за употреба продукти са дадени по групи в „Справочник на НСРЗ 

със списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита; 

регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди  
http://www.stenli.net/nsrz/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=21 . 
 

http://www.stenli.net/nsrz/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=21
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7.4. КАРТИ 

7.4.1. А) ОБЗОРНА КАРТА М 1:100 000 
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7.4.1. Б) ОБЗОРНА КАРТА М 1:40 000. ОБЕКТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ. 
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7.4.2. А) ОБЗОРНА ЕДРОМАЩАБНА КАРТА  
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7.4.2. Б) ПРОМЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
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7.4.3. КАРТА НА ИМОТИТЕ ПО НОМЕРА 
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Етикет Имот №   Етикет Имот № 
 

Етикет Имот № 
1 024004   43 201150 

 
85 66.28 

2 024009   44 201156 
 

86 66.29 

3 025004   45 201182 
 

87 66.32 

4 025005   46 203322 
 

88 66.35 

5 025006   47 205401 
 

89 66.37 

6 026031   48 205403 
 

90 66.38 

7 026033   49 205404 
 

91 66.39 

8 006005   50 205409 
 

92 66.40 

9 006006   51 205423 
 

93 66.41 

10 006007   52 206505 
 

94 66.42 

11 006008   53 206517 
 

95 66.43 

12 006009   54 024010 
 

96 66.44 

13 006011   55 024011 
 

97 66.45 

14 006012   56 024013 
 

98 66.47 

15 006013   57 024014 
 

99 66.48 

16 006014   58 65.503 
 

100 66.49 

17 006016   59 66.1 
 

101 66.50 

18 006017   60 66.2 
 

102 66.51 

19 006018   61 66.3 
 

103 66.52 

20 006019   62 66.4 
 

104 66.53 

21 006020   63 66.5 
 

105 66.54 

22 006021   64 66.6 
 

106 66.55 

23 006022   65 66.7 
 

107 66.56 

24 006023   66 66.8 
 

108 66.57 

25 006024   67 66.9 
 

109 66.58 

26 006025   68 66.11 
 

110 66.59 

27 006026   69 66.12 
 

111 66.501 

28 006027   70 66.13 
 

112 66.502 

29 006028   71 66.14 
 

113 66.504 

30 006029   72 66.15 
 

114 66.505 

31 006030   73 66.16 
 

115 66.506 

32 006031   74 66.17 
 

116 66.507 

33 006032   75 66.18 
 

117 66.508 

34 006035   76 66.19 
 

118 66.509 

35 006037   77 66.20 
 

119 66.510 

36 006038   78 66.21 
 

120 67.171 

37 006039   79 66.22 
 

121 67.172 

38 006040   80 66.23 
 

122 67.173 

39 006041   81 66.24 
 

123 67.176 

40 044001   82 66.25 
 

124 130.3 

41 044002   83 66.26 
 

125 67.512 

42 044003   84 66.27 
 

126 67.514 
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7.4.4. КАРТА НА СОБСТВЕНОСТТА, ВИД СОБСТВЕНОСТ 
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7.4.5. КАРТА НА АКТУАЛНОТО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ ПО ПЛАН 2001, СЛЕД 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАНИЦИТЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗМ ПЕЛИКАНИТЕ  

  



 

   129 

7.4.6. А) ЗОНИРАНЕ, ПУ ЗМ`2016. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГРАНИЦИ НА БР ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
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7.4.6. Б) ЗОНИРАНЕ НА ЗМ, ПУ НА ЗМ “ПЕЛИКАНИТЕ“ ОТ 2016 Г. 
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7.4.7. РЕЛЕФ 
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7.4.8. А) ГЕОЛОЖКА КАРТА 
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7.4.8. Б) СКАЛЕН ФУНДАМЕНТ  
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7.4.9. А) ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
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7.4.9. Б) ЛАНДШАФТ 
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7.4.10. ПОЧВИ 
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7.4.11. ЕРОЗИРАНИ ТЕРЕНИ В ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ 
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7.4.12. ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ /СРЕДНОГОДИШНИ СТОЙНОСТИ 
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7.4.13. СРЕДНОГОДИШНИ ВАЛЕЖИ 
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7.4.14. ПОТЕНЦИАЛНА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЯ 
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7.4.15. ВЕТРОВЕ 
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7.4.16. ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА  
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7.4.17. ТРАНСПОРТНА И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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7.4.18. ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА. 
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7.4.19. ТУРИЗЪМ: ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

  



 

   146 

7.4.20. ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ЗМ И ПР, ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ 
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7.4.21. БИОТОПИ, КАТО ТЕРИТОРИИ ЗА КОМПЛЕКСНО ОПАЗВАНЕ НА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 
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7.4.22. БИОТОПИ, ЕСТЕСТВЕНОСТ 
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7.4.23. БИОТОПИ, ПРОИЗХОД 
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7.4.24. БИОТОПИ, СТАБИЛНОСТ 
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7.4.25. БИОТОПИ, РЯДКОСТ 
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7.4.26. БИОТОПИ, УЯЗВИМОСТ 
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7.4.27. А) ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО EUNIS 
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7.4.27. Б) ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ПО ЗБР 
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7.4.27. В) РЯДКОСТ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ЗБР 
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7.4.27. Г) УЯЗВИМОСТ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НА ЗБР 
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7.4.28. ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 
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7.4.29. ОПОРЕН ПЛАН, ЦЕЛЕВИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
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7.4.30. РАСТИТЕЛНОСТ 
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7.4.31. РАСТЕНИЯ: ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ ХИГРОФИТИ 
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7.4.32. ГОРСКИ ПОДОТДЕЛИ 
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7.4.33. ГОРИ ПО ПРЕОБЛАДАВАЩ ДЪРВЕСЕН ВИД 
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7.4.34. ГОРИ ПО КЛАС И ВЪЗРАСТ 
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7.4.35. ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ: ЗАСЕГНАТИ ОТ ИНВАЗИВНИТЕ ВИДОВЕ ПЛОЩИ 
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7.4.36. А) ПРОЦЕНТНО СЪХНЕНЕ НА ДЪРВЕСТНА РАСТИТЕЛНОСТ 
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7.4.36. Б) КАРТА НА ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ В ПР (МЕСТАТА В КОИТО СА СЪСТАВЕНИ АУАН 

ЗА НЕЗАКОНЕН РИБОЛОВ) 
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7.4.36. В) РЕСУРСИТЕ, ПРЕДМЕТ НА СЕЛСКО СТОПАНСКО ПОЛЗВАНЕ 
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7.4.37. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ (ЗБР,  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

7.4.37.1  ВИДОВЕ ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ (ЗБР, ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

 
Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) 
 

  
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 
 
 

 
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
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7.4.37.2  ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ (ЗБР, ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

Разпространение по типове биотопи: Червено – оптимални, жълто – субоптимални. 

 
Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) 
 

 
Прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii) 

 
Ръждив вечерник  (Nyctalus noctula) 
 

 
Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) 



 

   170 

 
Таралеж (E. roumanicus) 
 

 
Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) 

 
Невестулка (M. nivalis) 

 
Дива котка (F. silvestris) 
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7.4.37.3  А) БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ ОТ ЗБР, ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Потенциални местообитания на видовете: зелено – оптимални местообитания, жълто – пригодни. 

 
Голям сечко (Cerambyx cerdo) 

 
Еленов рогач (Lucanus cervus) 

 
Lycaena dispar 

 
Coenagrion ornatum 
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7.4.37.3. Б) НАХОДИЩА ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ: СЕМ. ФОРМИЦИДЕ И  
ОПИЛИОНИДЕ 
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7.4.37.3. В) НАХОДИЩА НА ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ – ОХЛЮВИ (1). 
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7.4.37.3. Г) НАХОДИЩА НА ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ – ОХЛЮВИ (2) 
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7.4.38. ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗБР, БЕЗ  ТЕЗИ ОТ ПРИЛ. № 2 НА ЗБР; 

7.4.38.1  ВИДОВЕ ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ (ЗБР, ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

 
Обикновен тритон 
 (Lissotriton vulgaris) 

 
Обикновена чесновница  
(Pelobates fuscus) 

 
Сирийска чесновница  
(Pelobates syriacus) 

 
Кафява крастава жаба  
(Bufo bufo) 

 
Зелена крастава жаба 
 (Bufotes viridis) 

 
Дървесница (Hyla arborea) 

 
Колхидски слепок (Anguis colchica) 

 
Късокрак гущер (Ablepharus 

kitaibelii) 

 
Зелен гущер (Lacerta viridis) 
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Ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

 
Стенен гущер (Podarcis muralis) 

 
Кримски гущер (Podarcis tauricus) 

 
Голям стрелец (Dolichophis caspius) 

 
Смок мишкар (Zamenis longissimus) 

 
Сива водна змия (Natrix tessellata) 

 

7.4.38.2  ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ (ЗБР, ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

Разпространение по типове биотопи: Червено – оптимални, жълто – субоптимални. 

 
Таралеж (E. roumanicus) 

 
Невестулка (M. nivalis) 
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7.4.38.3  ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ ИЗВЪН ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 НА ЗБР. МЕСТООБИТАНИЯ НА ДИВА 

СВИНЯ, ЧАКАЛ, ЛИСИЦА, ЯЗОВЕЦ. 

7.4.38.3.1. ДИВА СВИНЯ 
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7.4.38.3.2. ЧАКАЛ 
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7.4.38.3.3. ЛИСИЦА 
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7.4.38.3.4. ЯЗОВЕЦ 
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7.4.39. ВИДОВЕ ПТИЦИ, ОТ Т. 2.1 И 2.2 ОТ ЗАПОВЕД РД № 564/05.09.2008 Г. НА МИНИСТЪРА 

НА МОСВ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗЗ „СРЕБЪРНА” С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД 
BG0000241. НАХОДИЩА. 
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7.4.40. ЗНАЧИМИ ГНЕЗДОВИ МЕСТООБИТАНИЯ ЗА ПТИЦИ 
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7.4.41. А) КАРТИ НА НАХОДИЩА НА ПТИЦИ: ВОДОПЛАВАЩИ, ХРАЛУПО ГНЕЗДЕЩИ И 

ХИЩНИ ПТИЦИ. 
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7.4.41. Б) КАРТИ НА НАХОДИЩА НА ПТИЦИ: ВРАБЧОПОДОБНИ ПТИЦИ (1) 
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7.4.41. В) КАРТИ НА НАХОДИЩА НА ПТИЦИ:ВРАБЧОПОДОБНИ ПТИЦИ (2) 
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7.4.42. МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ 
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7.4.43. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА ОПТИМАЛНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

И СВЪРЗВАЩИТЕ ГИ КОРИДОРИ В РАЙОН ОТ 100 КВ. КМ ОКОЛО ЗМ 

"ПЕЛИКАНИТЕ" 

  

1. Полска мишка (A. agrarius) 2. Жълтогърла горска мишка (A. flavicollis) 

 

 

3. Обикновена горска мишка (A. sylvaticus) 4. Чакал (C. aureus) 

 

 

5. Сърна (C. capreolus) 6. Белокоремна белозъбка (C. leucodon) 
 
Оптимални местообитания (черно) и миграционни коридори (бежово) на сухоземни бозайници 

в района на ЗМ "Пеликаните" (очертана с червено).  
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7. Малка белозъбка (C. suaveolens) 8. Горски сънливец (D. nitedula) 

 

 

9. Таралеж (E. romanicus) 10. Дива котка (F. silvestris) 

  

11. Обикновен сънливец (G. glis) 12. Заек (L. europaeus) 
 
Оптимални местообитания (черно) и миграционни коридори (бежово) на сухоземни бозайници 

в района на ЗМ "Пеликаните" (очертана с червено). 
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13. Видра (L. lutra) 14. Полевка (M. arvalis (s.l.)) 

 

 

15. Лешников сънливец (M. avellanarius) 16. Степен пор (M. eversmanni) 

 

 

17. Белка (M. foina) 18. Язовец (M. meles) 
 
Оптимални местообитания (черно) и миграционни коридори (бежово) на сухоземни бозайници 

в района на ЗМ "Пеликаните" (очертана с червено). За степният пор, който вероятно не се 

срещат на територията на ЗМ са дадени потенциални местообитания и коридори. 
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19. Добруджански хомяк (M. newtoni) 20. Подземна полевка (M. subterraneus) 

 

 

21. Оризищна мишка (M. minutus) 22. Степна домашна мишка (M. spicilegus) 

  

23. Малка водна земеровка (N. anomalus) 24. Обикновена кафявозъбка (S. araneus) 
 
Оптимални местообитания (черно) и миграционни коридори (бежово) на сухоземни бозайници 

в района на ЗМ "Пеликаните" (очертана с червено). За добруджанският хомяк, който вероятно 

не се срещат на територията на ЗМ са дадени потенциални местообитания и коридори. 
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25. Лалугер (S. citellus) 26. Малка кафявозъбка (S. minutus) 

 

 

27. Дива свиня (S. scrofa) 28. Пъстър пор (V. peregusna) 

 

 

29. Лисица (V. vulpes)  
 
Оптимални местообитания (черно) и миграционни коридори (бежово) на сухоземни бозайници 

в района на ЗМ "Пеликаните" (очертана с червено). За пъстрият пор, който вероятно не се 

срещат на територията на ЗМ са дадени потенциални местообитания и коридори. 
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7.4.44. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
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7.5. ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ 

7.5.1. ПРАВНИ АНАЛИЗИ 

Статута на ЗМ, произтичащ от нормативната уредба по околна среда – ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗУТ, Закона за 

водите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите,  и всички подзаконови 

нормативни актове, издадени до момента. 

ЗЗТ 
Статутът на целевата територия по ЗЗТ  е “защитена местност“ по смисъла на Чл. 33. 
Съгласно Чл. 33. (1) За защитени местности се обявяват: 

1. територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на 

хармонично съжителство на човека и природата; 
2. местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. 

(2) Защитените местности се управляват с цел: 
1. запазване на компонентите на ландшафта; 
2. опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните 

изисквания на видовете и съобществата - обект на защита; 
3. предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен 

мониторинг; 
4. предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. 

Съгласно ЗЗТ за защитени територии от категорията „защитена местност“ са валидни следните ограничения: 
- Чл. 11. Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии са длъжни да 

спазват режимите, установени по реда на този закон, със заповедта за обявяване на защитената територия 

и плана за управлението й. 
- Чл. 14. (1) Собствениците и ползвателите на гори и земи в защитени територии не могат да ограничават 

движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им, доколкото в специален 

закон не е предвидено друго. 
(2) Лицата по ал. 1 не могат да ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на 

сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на младите горски насаждения. 
- Чл. 15. По искане на органите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на 

земеделието и храните или Изпълнителната агенция по горите - съобразно тяхната компетентност, 

собствениците и ползвателите са длъжни да осигуряват свободен достъп в имотите си, с изключение на 

жилищните сгради, за извършване на необходимите проучвания, измервания и проверки, както и за 

извършване на поддържащи и възстановителни дейности, предвидени по реда на този закон, в заповедите 

за обявяване на защитените територии и плановете за управлението им. 
- Чл. 34. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на 

конкретните обекти, предмет на защита. 
 
Заповеди за обявяване 
- Заповед № 1 от 3.01.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при 

Министерския съвет (ДВ, бр. 5 от 1983 г.), обявена е буферна зона на природен резерват 

„Сребърна“;  
- Заповед № 581 от 28.06.1993г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 58 от 6.VII.1993г.) отменя 

режима на частта от земите в буферната зона въведен със Заповед № 1 от 3.01.1983 г. на 

председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, поради 

включването им в резерват „Сребърна“;  
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- Заповед № РД-1455 от 11.12.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 6 от 2004г.) 

променен е режима й;  
- Заповед № РД-527 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 72 от 2007г.), 

от 5428 дка на 4200,056 дка. са прекатегоризирани в защитена местност и са препотвърдени 

режимите въведени със Заповед № РД-1455 от 11.12.2003 г. на министъра на околната среда и 

водите;  
- Заповед № РД-202 от 11.03.2014 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 33 от 2014г.) 

е актуализирана площта.  
Присъединяването на Република България към ЕС през 2007, както и подготвителният процес за това 

включваше и хармонизация на законодателството в сферата на околната среда. Тук на първо място трябва 

да се отбележи пълното транспониране на Директивата за птиците (2009/147/ЕИО) и Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) на ЕС, които регламентират създаването на общоевропейската екологична 

мрежа Натура 2000. Понастоящем този процес е значително напреднал в България, което дава съвсем нови 

инструменти за управление и опазване и на значимите влажни зони, които без изключения попадат в 

екологичната мрежа. 
 
ЗООС 
Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/25.09.2002 г.): Рамков закон, който определя ролята на 

институциите в опазването на околната среда и много други аспекти, като например събирането на 

информация, отнасяща се до околната среда и достъпа до нея, механизмите за ОВОС и екологична оценка 

на планове и програми и др. 

ЗБР 
Закон за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77/09.08.2002 г.): Регулира отношенията между субектите в 

сферата на защита и устойчиво използване на биологичното разнообразие, опазване на видове, 

местообитания, изграждането на Националната Екологична Мрежа Натура 2000. Законът също така 

регулира въвеждането на чуждоземни видове или на повторното въвеждане на местни видове и търговията 

със застрашени видове.  

ЗРА 
Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41/24.04.2001 г.): Регулира организацията, управлението, 

използването и защитата на рибните ресурси в българските водни системи и басейни, както и търговията с 

риба и други водни организми. В ЗМ няма водоеми подходящи за рибарство и аквакултури. 

ЗВ 
Закон за водите (ДВ, бр. 67/27.07.1999 г.): Регулира управлението на водите в България като неразделна 

част от природните ресурси на страната и правото на собственост над водните системи и басейни. Законът 

за водите е като цяло хармонизиран с Европейската рамкова директива за водите 2000/60/ЕС. 

ЗГ 
Закон за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г. ) урежда обществените отношения, свързани с опазването, 

стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на 

многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми. 

Съгласно Чл. 3, ал. 2, същият не се отнася за горите и земите от горския фонд в защитените територии – 
включително ЗМ и ПР с изключителна държавна собственост. Въпреки това, съгласно Чл. 19, ал. (3) и ал. 

(4) за информационното осигуряване на управлението на горските територии Изпълнителната агенция по 

горите извършва обмен на данни с действащата информационна система на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, както и на други ведомства и организации. 
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Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, собствениците и ползвателите на горски 

територии са длъжни безвъзмездно да предоставят на Изпълнителната агенция по горите и на нейните 

структури информацията, необходима за поддържането на информационната система. Съгласно Чл. 146, ал. 

(1) от Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 

23.10.2015 г.), ежегодно е необходимо да се подава информация за защитените територии по Закона за 

защитените територии. 
 
ЗУТ 
Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) урежда обществените отношения, 

свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република 

България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. 

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (Приета с ПМС № 7/08.02.2000; 

обн., ДВ, бр. 13/15.02.2000 г.).  

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 

120/31.08.2007; обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г.)  

7.5.2. АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ  

7.5.2.1 ТАБЛИЦИ 

7.5.2.1.1. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЕРОЗИЯ ТЕРИТОРИИ ПО МЕСТНОСТИ, ПЛОЩ, 

ВИД, СТЕПЕН. 

№ вид OBJECTID* местност степен площ 
1 Черноземи, средно и силно ерозирани 4 Караборун 4 51062 
2 Средно излужени черноземи, средно ерозирани 6 Караборун 3 244969 
3 Средно излужени черноземи, слабо ерозирани 7 Караборун 2 53282 
4 Средно излужени черноземи, мощни 9 Домуз кулак 1 107352 
5 Карбонатни ливадни черноземи, средно мощни 12 Домуз кулак 1 6662 
6 Черноземи, силно ерозирани 14 Коджа байр 4 718866 
7 Средно излужени черноземи, слабо ерозирани 17 Коджа байр 2 435061 
8 Карбонатни черноземи, мощни 23 Рибарника 1 8038 
9 Средно излужени черноземи, слабо ерозирани 24 Опашката 2 7169 
10 Средно излужени черноземи, средно мощни 26 Опашката 2 9675 
11 Средно излужени черноземи, средно мощни 28 Опашката 2 282217 
12 Черноземи, силно ерозирани 34 ПСОВ 4 50330 
13 Средно излужени черноземи, слабо ерозирани 41 Караборун 1 1990689 
14 Средно излужени черноземи, средно мощни 43 Коджа байр 2 51263 

 
*Отговаря на този в атрибутивната таблица на слоя erosia_ZM_MR в базата  erosia.gdb 

7.5.2.1.2. ОБЕКТИ – ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

В ЗМ няма установени точкови източници на отпадни води. 
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7.5.2.1.3. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Функционално 

предназначение 
Наименование Описание (разположение и параметри) 

Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

ВЕЛ 20 kV извод „Сребърна“ с учреден сервитут. Прекосява участък от ПР 
в най-югоизточната му част. 
Учреденият сервитут изисква регулярно поддържане и премахване на 

висока дървесна растителност с цел опазване на съоръжението и 

безопасност за човешкото здраве. 

„ЕНЕРГО- ПРО 

Мрежи“ АД 
„ЕНЕРГО- ПРО 

Мрежи“ АД 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

Отклонение на въздушна електропреносна линия за електрификация на 

бившата фазанария. Трасето не функционира и преносните кабели са 

премахнати. Бетонните стълбове са оставени на терена. 
- 

- 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

Старо отклонение на въздушна електропреносна линия извън границите на 

ПР в югозападната му част. 
Трасето е изоставено на терен се наблюдават отделни изправени стълбове, 

голямата част са съборени. 

- 

- 

Водоснабдяване Чешми В близост до границата на ПР има 3 броя чешми и един извор РИОСВ – Русе 
- 

Радиовръзки и 

телекомуникационни 

съоръжения 
Няма в близост до ЗМ.  

- 

Пътища 
Източен обходен 

път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ близо до източната граница 

на ПР. Пътят е покрит с трошен камък. Дължина 5,8 км. 
Координати: начало 4784257.89, 9570267.26 и край: 4787674.8018 

9569804.0108 

ДГС Силистра 

Периодично се 

почистват от 

РИОСВ – Русе  

Пътища 
Западен обходен 

път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ близо до западната граница 

на ПР. Пътят е покрит с трошен камък. Дължина 4,2 км. 
Координати: начало 4787434.65, 9572256.8350 и  
край: 4783440.49, 9573743.25 

ДГС Силистра 

- 

Пътни съоръжения 

(водостоци, подпорни 

стени, мостове и др.) 

Мост над р. Кълнежа 
Мост (проход) в местността Опашката 

Републиканска 
пътна мрежа 

Републиканска 

пътна мрежа 

Паркинги Извън границите на ЗМ, в най-южната част на западния обходен път Община Силистра 
Община Силистра 
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Функционално 

предназначение Наименование Описание (разположение и параметри) 
Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Туристическа 

инфраструктура 

Беседки, пейки, 

наблюдателни кули, 

указателни табели 

Туристическата  инфраструктура е разположена в непосредствена близост 

до границите на ПР и е на територията на ЗМ „Пеликаните“.  Тя предоставя 

възможност за панорамно наблюдение на езерото. При използване на 

бинокли и зрителни тръби могат да се наблюдават колониите на гнездещите 

птици и други обитатели на ПР без да се налага навлизане в ПР.  
Инфраструктурните елементи са разположени основно  в имоти от горския 

фонд, управлявани от ДГС „Силистра“. Техният брой е както следва: 
- Беседки – 4 броя 
- Пейки – 20 броя 
- Маси с пейки – 17 броя 
- Маса с три пейки – 1 брой 
- Вишка за наблюдение – 1 брой 
- Вишка за наблюдение с две пейки – 1 брой 
- Дървен навес – два броя 
- Дървен мост – 2 броя 
- Барбекю – 3 броя 
- Огнище – 2 броя 
- Химически тоалетни (несвързани с терена) 
- Указателни и информационни табели по протежение на 

туристическите маршрути на територията на ЗМ „Пеликаните“ 

РИОСВ – Русе/ ДГС 

Силистра 

Поставени са  
по проекти на 

РИОСВ – Русе, 

финансирани по  

оперативни 

програми. 
 
Периодично се 

поддържат от 

РИОСВ – Русе  
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Функционално 

предназначение Наименование Описание (разположение и параметри) 
Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Да пречиства ОВ на с. 

Сребърна.  

Да намали силно втока на 

биогени от с. Сребърна в 

ПР. 

Да спомага за подобряване 

водния баланс на езерото в 

ПР. 

Канализационна 

мрежа (КМ) и 

пречиствателна 

станция (ПСОВ) в с. 

Сребърна. 
 

Изградената КМ в с. Сребърна покрива имотите в регулация.  
Крайната северна колекторна шахта е до самата ПСОВ.  
Котата на крайната южна колекторна шахта е по-ниска от тази на ПСОВ.  
По проект прехвърлянето на ОВ от южната шахта до ПСОВ е с помпи.   
Поради работеща КМ, събираща отходните води на селото и водите от 

повърхностния отток на уличната мрежа, при отсъствието на помпи и при 

неработеща ПСОВ, вероятно изпълнителя на проекта или община Силистра 

са разпоредили и са изкопани две „попивни ями“ в които са заустени 

каналните води. И двете са на брега на езерото, едната непосредствено под 

северния край на ПСОВ, а другата до южната колекторна шахта. Северната 

попивна яма е в ЗМ, а южната е в ПР. 
Изградената ПСОВ е в непосредствена близост до ПР и частично попада в 

границите на ЗМ. 
ПСОВ е с утайник и танкове за пречистване на ОВ. 
Доставени и монтирани са пречиствателни съоръжения. 
Изграден е тръбопровод за пречистените води от ПСОВ до р. Дунав. 
Тръбопроводът е положен в земен изкоп с дълбочина от един до три метра.  
В участъците с по-високи коти, на определено разстояние (от 20 до 50 m) 
има вертикални отдушници със предпазни клапани за да се премахват 

евентуални въздушни възглавници без да се допуска изтичане на 

транспортираните води. Тези клапани също са възможни източници на 

течове при възникване на неизправност в тях. 
Трасето на тръбопровода следва профила на релефа. За да текат 

пречистените води в него е необходимо да са под налягане за да 

преодоляват денивелацията по трасето. Това е предпоставка за повишен 

риск от течове от тръбопровода. 
Част от тръбопровода за пречистените води и мястото на заустване в р. 

Дунав са в ПР, а друга част от трасето е в ЗМ. 

Община Силистра* 
Не се ползва** 
 

* През 2002 г. Община Силистра сключва договор с предмет “Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Сребърна, 

общ. Силистра“ с дружество ДП “Строителство и възстановяване”. Този договор е анексиран няколко пъти за удължаване на срока за изпълнение.  

Строителството е прекъснато в периода 2006-2008 г., след което е подновено в периода 2009-2010 г.  
** Обектът следва да се въведе в експлоатация и да се предаде с протокол на местното ВиК експлоатационно дружество 
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7.5.2.2 ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ, МОРФОСТРУКТУРИ И МОРФОМЕТРИЯ 

ОПИСАНИЕ ПО НАЛИЧНИ ДАННИ. 
Най-значимата геоложка структура в Североизточна България е Севернобългарската подутина, в която са 

формирани още няколко по-малки подутини. Голямото северно бедро на подутината, определяно в 

геоложките източници като Добруджанска хомоклинала, е с най-слаба тектоника и сеизмодинамика. 

Пластовете ѝ затъват с малък наклон в северна посока. Поради значителната льосова покривка и 

еднообразните формации, заемащи големи площи, е затруднено установяването на разседи (Бончев 1946). 

Скалният комплекс в Североизточна България е представен от горнокредни варовици, неогенски седименти 

и кватернерни льосови и алувиални наслаги. 

Кватернерните алувиални и делувиални отложения са типични за крайдунавските низини, дунавските 

острови, Черноморското крайбрежие, придънните части на реките с непостоянен режим. Представени са 

основно от пясъци и глини. Алувиалните отложения са неспоени и водонаситени. Тяхната дълбочина достига 

до 20 m в Бръшленската и Айдемирската низина. Всичането на реките с непостоянен режим е довело до 

постепенното разкриване на пластове с по-стара възраст, като се достига до горнокредните варовикови 

отложения. Разкритията показват силата, посоката и продължителността на протичалите ерозионни и 

ерозионно-денудационни процеси. Льосовите наслаги (льос и льосовидни глини) заемат най-обширни площи 

от кватернерните отложения в проучвания район. Те са застъпени в зоните на платовидни заравнености, като 

на много места опират в Дунавския и Черноморски бряг. Тяхната дебелина е най-голяма по Дунавското 

крайбрежие и достига до 50 m. В южна посока льосовите пластове изтъняват до 5 m. Типичен льос се 

установява по Дунавското крайбрежие, като в наслагите при градовете Русе и Силистра се установяват седем 

льосови хоризонта (Канев 1990). 

Според структурните зони и области в Тектонската карта на България М 1: 1 000 000 ПР е разположен върху 

Мизийската платформа с дълбочина на залягане на палеозойската подложка от 3500 до 4500 m. Литоложкият 

фундамент на Лудогорското и Добруджанското плато е представен от кредни и неогенски скали (преди 

всичко варовици и по-малко глини и пясъчници). В изследвания район той се разкрива на твърде малко места 

– само по стръмните склонове на каньоновидните речни долини. Долнокредните варовици, които се откриват 

на ограничени пространства в долината на р. Сребърска (Ситовска), принадлежат към Русенската свита 

(Ф и л и п о в , 1995). Те са здрави, масивни, светлокафяви до бели на цвят, в повечето случаи кавернозни и 

напукани, с отложен по пукнатините калцит. Възрастта им е определена от Н и к о л о в , Р у с к о в а  (1987) 
като баремска. В района около езерото Сребърна над скалите от Русенската свита залягат сивосинкави до 

сивокафяви, варовити, тънкослойни, а в отделни места и песъчливи глини от Сърповската свита (миоцен), с 

дебелина до 1,60 m. Над тях се разполагат скалите от Айдемирската и Сребърнишката свита (с плиоценска 

възраст). Айдемирската свита се състои от дребно- до среднозърнести кварцови пясъци с дебелина от 2 до 16 

m, а Сребърнишката, с дебелина до 60 m – от сивосинкави здрави глинести варовици, над които лежат 

варовити глини (Ф и л и п о в , 1995)(Фиг. 7.5.2.2.-1). 
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Фиг. 7.5.2.2.-1. Геоложка карта на района на ез. Сребърна (по Филипов, ред., 1991)  
 

Скалите на фундамента се разкриват по силно наклонените склонове на речните долини (включително и на 

долинното разширение, в което се намира езерото Сребърна), както и по оградните склонове по направление 

към прехода на платовидните области откъм р. Дунав. Навсякъде другаде по-старите скали са покрити с 

кватернерни отложения. Най-широко са разпространени алувиалните седименти във връзка със засилената 

акумулативна дейност в долните течения на реките – Дунав и нейните добруджански притоци. Алувиалните 

отложения имат най-голяма дебелина в долината на р. Дунав, като в Айдемирската низина тя до 20 m. Тук в 

основата на профила се разкриват финозърнести сивочерни пясъци, над тях – фино- до дребнозърнести 

пясъци, примесени със среднокъсови чакъли, а най-отгоре залягат сиви песъчливи глини (Филипов, 1995).  В 

долините и суходолията дебелината на алувията е от 2 до 10 m. Състои се от дребно- до едрокъсови чакъли 

с глинесто-песъчлива спойка. 

Южно от Айдемирската крайбрежна низина на р. Дунав с добре изразен склонов откос започва платовидната 

зона. В своя северен край тя е заравнена и покрита с дебела льосова покривка. Тя има максимална дебелина 

(30-40 m) в близост до р. Дунав. Льосът е бежовожълтеникава, лека, порьозна, слабоспоена литоложка 

разновидност. Характерно е наличието на макропори, което определя пропадъчните му свойства. 

Зърнометричният състав показва високо съдържание на праховата фракция. Има ясно изразена цепителност 

във вертикална посока, което спомага за образуването на стени и вертикални откоси с неголяма височина (до  

няколко метра). Набогатена е на калциев карбонат. В близост до р. Дунав е развит песъчливият льос, а на юг 

– типичният льос, като преходът между тях е постепенен. Сред льоса се намират погребани почви, 

представляващи богати на хумус, тъмнокафяви, рахли и глинясали изветрителни хоризонти. На север са 

установени пет погребани почвени хоризонта, които на юг намаляват до 3 – 4 (Ф и л и п о в , М и к о в а , 1986). 
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Между льоса и отдолу лежащите по-стари скали се разкрива слой от червеникави глини. По-ограничено 

разпространение имат делувиалните и пролувиалните наслаги, които изпълват понижените части на релефа 

и дъната на суходолията (Петров и кол. Отчет по проект, 2008-2011)(Фиг. 7.5.2.2.-2). 

Скалната основа в региона на ПР “Сребърна” е представена главно от кватернерни холоценски алувиални 

образования – руслови и на заливна тераса, състоящи се от пясъци, глини, чакъли и алувиален льос според 

Геоложката карта на България в М 1:100 000 (1991, фиг. 7.5.2.2-3 и Раздел 7.4.8) Те покриват частта от 

Айдемирската низина, която влиза в рамките на ПР и дунавските острови Девня (Комлука) и Ветрен (Бялата 

пръст). Същата формация се разкрива и в придънните части на големите суходолия, южно от езерото – 
Кълнежа, Ситовска и Сребърска река. В източно и западно направление по склоновите части на двата хълма 

Кара бурун (111 m) и Коджа баир (84 m) и по малките суходолия в местностите Липова кория, Домус кулак 

и Габрица се разкриват неогенски седименти (роман) на Сребърската свита, представени от сиви до 

белезникави глинести варовици. Само в най-западната част на Айдемирската низина в склоновата част, на 

прехода към Ветренското плато са неогенските седименти (понт-роман) представени от Сърповската (сиви, 

песъчливи глини) и Айдемирската (бели до жълтеникави дребнозърнести пясъци) свита, смесени с неогенски 

седименти на Сребърската свита. 

 

 

Фиг. 7.5.2.2.-2.  Геоморфоложка  карта на района на ез. Сребърна (Петров и кол. Отчет по проект, 2008-
2011). 
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Фиг. 7.5.2.2.-3   Геоложки профил на ез. 

Сребърна и околните територии 
 

 

Льосовите еолични образования, които доминират региона, опират до езерото в района на село Сребърна, 

местността Опашката и част от хълма Кара бурун. 

Специфични скални формации в региона извън рамките на защитената територия са кредните седименти на 

Русенската свита (барем), представени от порцелановидни и органогенни варовици по склоновите части на 

Сребърска река (югозападно от езерото). 

Регионът на ПР попада в група Б “Стабилни области с преобладаващо понижение от кредата с тънка 

покривка” според Сеизмотектонската карта М 1: 2 000 000. Сеизмичната опасност се изчислява до седма 

степен по скалата на скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник според карта на Сеизмопасните зони. 

В хидрогеоложки аспект ПР т попада в зоните с порни подземни води в частта на Айдемирската низина и в 

зоната с порни и карстови води според Хидрогеоложката карта на България М 1 : 500 000. Според Антонов 

и Данчев (1980) защитената територия попада в Мизийския хидрогеоложки регион. В Айдемирската низина 

според същите автори подземният отток се подхранва от инфилтрация на повърхностни води, от изливане на 

води от варовиците на апта (за региона на езерото Сребърна 500 dm³/s и от река Дунав, в случаите на 

навлизане на води в Айдемирската низина и езерото Сребърна. Дебелината на чакълесто-песъчливия пласт е 

3-15 m, а общата дебелина на алувията – 14-29 m. Водопроводимостта на чакълесто-песъчливия пласт е от 

250 до 1250 m²/d, а водоотдаването – 23 %. Водопроводимостта е по-ниска в западната част на низината при 

езерото Сребърна. Подземните води се акумулират основно в долния чакълесто-песъчливия пласт, който се 

разкрива и в река Дунав, което определя и хидравличната връзка на подземните води с водите на река Дунав. 

Във всички класификации на езера и влажни зони в България езерото Сребърна се определя като крайречно 

езеро (Иванов и др., 1964). Образуването му се свързва с обширните разливи на река Дунав или промяна в 

посоката на нейното протичане в геоисторически период. Развитието на езерото в направление север-юг, 

почти перпендикулярно на река Дунав, не е в подкрепа на тази теза. Генезисът и формирането на езерната 

котловина и самата влажна зона трябва да се разглеждат като комплексен процес. Ключова роля по-вероятно 

са оказали приточните води на реките, чиито суходолия днес опират южните очертания на езерото - 
Сребърска (югозападно), Фито кулак (южно) и Кълнежа (югоизточно). Дълбоките всичания на реките 
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Сребърска и Кълнежа могат да се считат за сериозен белег както за наличието на определени водни маси, 

така и за рушителната сила на тези реки. Притокът на водни маси в комбинация с изливането на картови води 

е довело до удълбаването на езерната котловина и постепенно задържане на води. Самото езеро с течение на 

времето се оказва междинен ерозионен базис за тези речни води до момента на тяхното пониране и 

превръщане в суходолия, временно овлажнявани в приустийните части на границата с езерото при 

пролетните високи води. При навлизането на високи дунавски води на територията на Айдемирската низина 

се е осъществявала естествена връзка между отделните елементи на влажната зона, свързана с обмен на води, 

изнасяне на фитопродукция и миграция на животински видове. 

В подкрепа на тази хипотеза е и разбирането на Филипов и Микова (1986), според които най-долните слоеве 

са били отложени още през плейстоцена. Самото езеро Сребърна се разполага в долинно разширение, 

образувано от сливането на две речни долини в тяхната устийна част и изпълнено с алувиални материали от 

река Дунав и десните й притоци – реките Ситовска, Смилец и Кълнежа. Алувиалните наслаги по дъното на 

езерото са резултат не само от акумулативната дейност на реките, а и от отлагането на блатни материали. 

Това обуславя редуването на черни, фини, силно набогатени на растителни останки и черупки от организми 

глини и торф, с песъчливи по-светли отложения с дебелина, ненадвишаваща 15 – 20 m.  

Карта на релефа е представена е в Раздел 7.4.7. 

ФАКТОРИ ФОРМИРАЛИ СЪВРЕМЕННИЯ РЕЛЕФ. ПАЛЕОГЕОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ЗМ. 
Във всички класификации на езера и влажни зони в България езерото Сребърна се определя като крайречно 

езеро (Иванов и др., 1964). Образуването му се свързва с обширните разливи на река Дунав или промяна в 

посоката на нейното протичане в геоисторически период. Развитието на езерото в направление север-юг, 

почти перпендикулярно на река Дунав, не е в подкрепа на тази теза. Генезисът и формирането на езерната 

котловина и самата влажна зона трябва да се разглеждат като комплексен процес. Ключова роля по-вероятно 

са оказали приточните води на реките, чиито суходолия днес опират южните очертания на езерото - 
Сребърска (югозападно), Фито кулак (южно) и Кълнежа (югоизточно). Дълбоките всичания на реките 

Сребърска и Кълнежа могат да се считат за сериозен белег както за наличието на определени водни маси, 

така и за рушителната сила на тези реки. Притокът на водни маси в комбинация с изливането на карстови 

води е довело да удълбаването на езерната котловина и постепенно задържане на води. Самото езеро с 

течение на времето се оказва междинен ерозионен базис за тези речни води до момента на тяхното пониране 

и превръщане в суходолия, временно овлажнявани в приустийните части на границата с езерото при 

пролетните високи води. При навлизането на високи дунавски води на територията на Айдемирската низина 

се е осъществявала естествена връзка между отделните елементи на влажната зона, свързана с обмен на води, 

изнасяне на фитопродукция и миграция на животински видове. 

В подкрепа на тази хипотеза е и разбирането на Ф и л и п о в  и М и к о в а  (1986), според които най-долните 

слоеве са били отложени още през плейстоцена. Самото езеро Сребърна се разполага в долинно разширение, 

образувано от сливането на две речни долини в тяхната устийна част и изпълнено с алувиални материали от 

река Дунав и десните й притоци – реките Ситовска, Смилец и Кълнежа. Алувиалните наслаги по дъното на 

езерото са резултат не само от акумулативната дейност на реките, а и от отлагането на блатни материали. 

Това обуславя редуването на черни, фини, силно набогатени на растителни останки и черупки от организми 

глини и торф, с песъчливи по-светли отложения с дебелина, ненадвишаваща 15 – 20 m.  

ТИП И РАЗРЯДНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТФОРМЕНИ МОРФОСТРУКТУРИ НА ЗМ. 
Според структурните зони и области в Тектонската карта на България М 1: 1 000 000 ПР е разположен 

върху Мизийската платформа с дълбочина на залягане на палеозойската подложка от 3500 до 4500 m. 

Литоложкият фундамент на Лудогорското и Добруджанското плато е представен от кредни и неогенски 

скали (преди всичко варовици и по-малко глини и пясъчници). В изследвания район той се разкрива на 
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твърде малко места – само по стръмните склонове на каньоновидните речни долини. Долнокредните 

варовици, които се откриват на ограничени пространства в долината на р. Сребърска (Ситовска), 

принадлежат към Русенската свита (Филипов, 1995). Те са здрави, масивни, светлокафяви до бели на цвят, 

в повечето случаи кавернозни и напукани, с отложен по пукнатините калцит. Възрастта им е определена от 

Николов, Рускова (1987) като баремска. В района около езерото Сребърна над скалите от Русенската свита 

залягат сивосинкави до сивокафяви, варовити, тънкослойни, а в отделни места и песъчливи глини от 

Сърповската свита (миоцен), с дебелина до 1,60 m. Над тях се разполагат скалите от Айдемирската и 

Сребърнишката свита (с плиоценска възраст). Айдемирската свита се състои от дребно- до среднозърнести 

кварцови пясъци с дебелина от 2 до 16 m, а Сребърнишката, с дебелина до 60 m – от сивосинкави здрави 

глинести варовици, над които лежат варовити глини (Филипов, 1995). 

Скалите на фундамента се разкриват по силно наклонените склонове на речните долини (включително и на 

долинното разширение, в което се намира езерото Сребърна), както и по оградните склонове по 

направление към прехода на платовидните области откъм р. Дунав. Навсякъде другаде по-старите скали са 

покрити с кватернерни отложения. 

СЪВРЕМЕННОТО ТЕКТОНСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. 
Регионът на ПР и прилежащата Защитена местност попада в група Б “Стабилни области с преобладаващо 

понижение от кредата с тънка покривка” според Сеизмотектонската карта М 1: 2 000 000. Сеизмичната 

опасност се изчислява до седма степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник според карта на 

Сеизмопасните зони. 
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7.5.3. БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

7.5.3.1 ТАБЛИЦИ 

7.5.3.1.1. ТАБЛИЦА: ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, ОЦЕНКА НА БПС 
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Наименование 1 %  2 

О
тн

о
си

те
л

н
а 

п
л
о

щ
 3  

С
те

п
ен

 н
а 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л

н
о

ст
 4  

С
те

п
ен

 н
а 

о
п

аз
в
а
н

е 
5  В

ъ
зм

о
ж

н
о

ст
и

 з
а 

в
ъ

зс
та

н
о

в
я
в
а
н

е 
6  

цялостна  
оценка 7 

91Е0 ٭ Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior 
0,61 0,11 1 1 2 

Неблагоприятно -   
лошо 

91Н0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
1,43 0,17 2 1 2 

Неблагоприятно -  
незадоволително 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с 

Quercus spp 
18,60 0,77 1 1 2 

Неблагоприятно  - 
незадоволително 

91F0  Крайречни смесени гори oт Quercus 
robur 

2,46 0,94 2 1 2 
Неблагоприятно -   
незадоволително 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови 

гори 3,86 0,01 1 1 
1 Неблагоприятно -  

лошо 2 
след 50 г. 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна 

липа 
7,27 0,56 2 1 3 

Неблагоприятно  - 
незадоволително 

 Панонски льосови степни тревни ٭ 6250

съобщества 
3,62 0,27 1 1 2 

Неблагоприятно -  
незадоволително 

 

1 Наименование съгласно Приложение №1 на ЗБР,  
2 Процентно покритие на природното местообитание спрямо общата площ на защитената местност,  
3 Относителна площ - площта от защитената местност, покрита от дадения тип местообитание, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип местообитание,  
4   Степен на представителност ( 1 ниска, 2 средна, 3 висока ) 
5 Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природно местообитание  

( 1 ниска, 2 средна, 3 висока ) 
6      Възможности за възстановяване ( 1 малка, 2 средна, 3 голяма ) 
7 Цялостна оценка на стойността на защитената местност за опазването на дадения тип природно 

местообитание ( 1 неблагоприятно-лошо, 2 неблагоприятно-незадоволително, 3 добро ) 

7.5.3.2 СПИСЪЦИ 

7.5.3.2.1. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ФЛОРАТА. 

Даден е в Раздел 7.2.5. 

7.5.3.2.2. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ С ТЕХНИЯ 

КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС  

Даден е в Раздел 7.2.6. 
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7.5.3.2.3. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ ГРЪБНАЧНИ ЖИВОТНИ С ТЕХНИЯ КОНСЕРВАЦИОНЕН 

СТАТУС 

Списъците на установените видове гръбначни животни с техния консервационен статус са дадени са в 

Раздел 7.2.10, -11, -15, -16. 

7.5.3.2.4. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯТА ПО EUNIS И НАТУРА 2000 

№ Класификация на природните 

местообитанията по EUNIS 
Класификация на природните местообитанията по НАТУРА 

2000 
1 E1.2C   Панонски льосови степи 6250٭ Панонски льосови степни тревни съобщества 
2 E3.43 Субконтинентални крайречни 

ливади 
6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните 

долини 
3 G1.413 Южнобалкански блатисти 

елшови гори 
91Е0٭ Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
4 G1.2232 Южнобалкански гори от 

ясен, дъбове и елша 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай 

големи реки (Ulmenion minoris) 
5 G1.C4 Други широколистни листо-

падни култури 
91 I0*  Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp 

6 91M0   Балкано-Панонски церово-горунови гори 
7 G1.7372 Мизийски гори от бял дъб 91Н0٭ Панонски гори с Quercus pubescens 
8 G1.7C41 Гори от сребролистна липа 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 
9 G1.C3   Изкуствени плант. от салкъм  

10 G3.57   Залесяване с черен бор  
11 I1.3      Земеделски земи  
12 J2.61    Фазанария – 0,5 ха  

 

7.5.3.2.5. СПИСЪК С КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯТА ПО РЯДКОСТ 

№ 
Природните местообитанията по 

EUNIS 
Природните местообитанията по НАТУРА 2000 R* 

1 E1.2C   Панонски льосови степи 6250٭ Панонски льосови степни тревни съобщества ++ 
2 E3.43 Субконтинентални 

крайречни ливади 
6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните 

долини 
++ 

3 G1.413 Южнобалкански блатисти 

елшови гори 
91Е0٭ Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

++ 

4 G1.2232 Южнобалкански гори от 

ясен, дъбове и елша 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 

laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 
покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

++ 

5 G1.C4 Други широколистни листо-
падни култури 

91 I0*  Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp ++ 

6 G1.C4 Други широколистни листо-
падни култури 

91M0   Балкано-Панонски церово-горунови гори + 

7 G1.7372 Мизийски гори от бял дъб 91Н0٭ Панонски гори с Quercus pubescens ++ 
8 G1.7C41 Гори от сребролистна 

липа 
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа ++ 

 
* R  - рядкост на целевите природни местообитания: ++ много редки; + редки. 
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7.5.3.2.6. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ СТАБИЛНИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И 

НЕСТАБИЛНИТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

№ 
Природните местообитанията по 

EUNIS 
Природните местообитанията по НАТУРА 2000 S* 

1 E1.2C   Панонски льосови степи 6250٭ Панонски льосови степни тревни съобщества +++ 
2 E3.43 Субконтинентални 

крайречни ливади 
6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните 

долини 
+++ 

3 G1.413 Южнобалкански блатисти 

елшови гори 
91Е0٭ Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

++ 

4 G1.2232 Южнобалкански гори от 

ясен, дъбове и елша 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 

laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 
покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

++ 

5 G1.C4 Други широколистни листо-
падни култури 

91 I0*  Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp ++ 

6 G1.C4 Други широколистни листо-
падни култури 

91M0   Балкано-Панонски церово-горунови гори ++ 

7 G1.7372 Мизийски гори от бял дъб 91Н0٭ Панонски гори с Quercus pubescens ++ 
8 G1.7C41 Гори от сребролистна 

липа 
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа ++ 

 
* S – стабилност на природни местообитания; +++ относително нестабилни; ++ относително стабилни, + 

стабилни. 
 

7.5.3.2.7. СПИСЪК НА УСТАНОВЕНИТЕ УЯЗВИМИ ЦЕЛЕВИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ  

№ 
Природните местообитанията по 

EUNIS 
Природните местообитанията по НАТУРА 2000 VU* 

1 E1.2C   Панонски льосови степи 6250٭ Панонски льосови степни тревни съобщества +++ 
2 E3.43  Субконтинентални 

крайречни ливади 
6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните 

долини 
+++ 

3 G1.413 Южнобалкански блатисти 

елшови гори 
91Е0٭ Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

+++ 

4 G1.2232 Южнобалкански гори от 

ясен, дъбове и елша 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 

laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia 
покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

+++ 

5 G1.C4 Други широколистни листо-
падни култури 

91 I0*  Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp +++ 

6 G1.C4 Други широколистни листо-
падни култури 

91M0   Балкано-Панонски церово-горунови гори +++ 

7 G1.7372 Мизийски гори от бял дъб 91Н0٭ Панонски гори с Quercus pubescens +++ 
8 G1.7C41 Гори от сребролистна 

липа 
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа +++ 

 
* VU  - уязвимост на природни местообитания: +++ висока; ++ средна; + ниска. 
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7.5.3.2.8. СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В ЗМ 

Семейство Род Вид Наименования на български ЧКн ЗБР 
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Aceraceae Acer platanoides L. шестил  -   - 

Aceraceae Acer tataricum L. мекиш  -   - 

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. жиловлековидна лаваница  -   - 

Anacardiaceae Cotinus Coggygria Scop. смрадлика  -   - 

Apiaceae Angelica sylvestris L. горска пищялка  -   - 

Apiaceae Cicuta virosa L. отровна цикута CR Пр 3 CR  + 

Apiaceae Conium maculatum L. петнист бучиниш  -   - 

Apiaceae Eryngium campestre L. полски ветрогон, биволски трън  -   - 

Araliaceae Hedera helix L. бръшлян  -   - 

Aristolochiaceae Aristolochia clematitis L. обикновена вълча ябълка  -   - 

Asteraceae Achillea millefolium L. бял равнец  -   - 

Asteraceae Arctium lappa L. обикновен репей  -   - 

Asteraceae Artemisia vulgaris L. черен пелин  -   - 

Asteraceae Calendula officinalis L. лечебен невен  -   - 

Asteraceae Centaurea calcitrapa L. дългоиглеста метличина  -   - 

Asteraceae Centaurea cyanus L. полска метличина  -   - 

Asteraceae Centaurea solstitialis L. средиземноморска метличина  -   - 

Asteraceae Cichorium inthybus L. обикновена синя жлъчка  -   - 

Asteraceae Filago arvensis L. полска свещица  -   - 

Asteraceae Hieracium hoppeanum Schult. същинска румянка  -   - 

Asteraceae Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. тънколистна лайкучка  -   - 

Asteraceae Pulicaria vulgaris (L.) Gartn. обикновено шумкавче  -   - 

Asteraceae Tanacetum vulgare L. обикновена вратига  -   - 

Asteraceae Taraxacum officinale L. лечебно (обикновено) глухарче  -   - 

Asteraceae Tussilago farfara L. подбел  -   - 

Asteraceae Xanthium spinosum L. рогачица, бял трън, казашки бодил  -   - 

Asteraceae Xeranthemum annuum L. обикновено безсмъртниче  -   - 

Betulaceae Betula pendula Roth обикновена бреза  -   - 

Betulaceae Carpinus betulus L. обикновен габър  -   - 

Betulaceae Corylus avellana L. обикновена леска  -   - 

Boraginaceae Cerinthe glabra Mill. гол медник  -   - 

Boraginaceae Cynoglossum officinale L. лечебна наумка  -   - 

Boraginaceae Echium vulgare L. обикновено усойниче  -   - 

Boraginaceae Symphytum officinale L. черен оман  -   - 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris   (L.) Medik. обикновена овчарска торбичка  -   - 

Brassicaceae Lepidium ruderale L. буренна горуха  -   - 

Brassicaceae Nasturtium officinale W. T. Aiton поточарка  -   - 

Butomaceae Butomus umbellatus L. сенников водолюб  -   - 

Cannabaceae Cannabis sativa L. коноп  -   - 

Cannabaceae Humulus lupulus L. хмел  -   - 

Caprifoliaceae Sambucus ebulus L. тревист бъз, нисък бъз, бъзовина, 

бъзей 
 -   - 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. черен бъз, свирчовина  -   - 
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Caryophyllaceae Herniaria hirsuta грубовлакнесто изсипливче  -   - 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. средна звездица, врабчови чревца  -   - 

Celastraceae Euonymus europaeus L. европейски чашкодрян  -   - 

Celastraceae Euonymus verrucosus Scop. брадавичест чашкодрян  -   - 

Clusiaceae Hypericum perforatum L. лечебна звъника, жълт кантарион, 

порезниче 
 -   - 

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. обикновено чадърче  -   - 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. полска поветица  -   - 

Cornaceae Cornus mas L. обикновен дрян  -   - 

Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L. миризлива върба  -   - 

Fabaceae Amorpha fruticosa L. аморфа, черна акация  -   - 

Fabaceae Melilotus officinalis (L.) Pallas лечебна комунига  -   - 

Fabaceae Ononis arvensis L. обикновен гръмотрън  -   - 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. бял салкъм, бяла акация  -   - 

Fabaceae Trifolium arvense L. плевелна детелина  -   - 

Fabaceae Trifolium pratense L. ливадна детелина  -   - 

Fabaceae Trifolium repens L. пълзяща детелина  -   - 

Fabaceae Vicia sativa L. пролетен фий, уров  -   - 

Fagaceae Quercus frainetto Ten. благун  -   - 

Fagaceae Quercus robur L. летен дъб  -   - 

Iridaceae Iris pseudacorus L. блатна перуника  -   - 

Juglandaceae Juglans regia L. обикновен орех  -   - 

Lamiaceae Glechoma hederacea L. бръшлянова самобайка  -   - 

Lamiaceae Lycopus europaeus L. европейска катушка  -   - 

Lamiaceae Marrubium peregrinum L. сусерка  -   - 

Lamiaceae Mentha aquatica L. водна мента  -   - 

Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. дълголистна  мента  -   - 

Lamiaceae Mentha pulegium L. блатна мента, див джоджен, 

бласкун 
 -   - 

Lamiaceae Origanum vulgare L. риган  -   - 

Lamiaceae Prunella vulgaris L. обикновена пришница  -   - 

Lamiaceae Scutellaria galericulata L. единичноцветна превара  -   - 

Lamiaceae Scutellaria hastifolia L. копиелистна превара  -   - 

Lamiaceae Teucrium chamaedrys L. обикновено подъбиче  -   - 

Lamiaceae Teucrium polium L. бяло подъбиче  -   - 

Liliaceae Asparagus officinalis L. медицинска аспержа  -   - 

Liliaceae Lilium martagon L. петров кръст  -   - 

Lythraceae Lythrum salicaria L. обикновена блатия  -   - 

Lythraceae Lythrum virgatum L. пръстена блатия  -   - 

Malvaceae Alcea rosea L. градинска ружа  -   - 

Malvaceae Althaea officinalis L. лечебна ружа  -  + - 

Malvaceae Malva sylvestris L. горска слез  -   - 

Oleaceae Fraxinus ornus L. мъждрян  -   - 

Oleaceae Fraxinus oxycarpa Willd. полски ясен  -   - 

Oleaceae Ligustrum vulgare L. обикновено птиче грозде  -   - 
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Onagraceae Epilobium parviflorum Schreb. дребноцветна върбовка  -   - 

Papaveraceae Chelidonium majus L. змийско мляко  -   - 

Papaveraceae Papaver rhoeas L. кадънка, полски мак  -   - 

Phytolaccaceae Phytolacca americana L. лаконос  -   - 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. ланцетолистен живовлек  -   - 

Plantaginaceae Plantago major L. голям живовлек  -   - 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. обикновен троскот  -   - 

Poaceae Elymus repens L. обикновен пирей  -   - 

Polygonaceae Polygonum aviculare (L.) Gould обикновена пача трева  -   - 

Polygonaceae Rumex crispus L. къдрав лапад  -   - 

Polygonaceae Rumex hydrolapathum Huds. крайводен лапад  -   - 

Primulaceae Anagallis arvensis L. полско огнивче  -   - 

Primulaceae Lysimachia nummularia L. кръглолистно ленивче  -   - 

Ranunculaceae Caltha palustris L. обикновен блатняк  -   - 

Ranunculaceae Clematis vitalba L. обикновен повет, скребър  -   - 

Ranunculaceae Nigella arvensis L. полска челебитка  -   - 

Ranunculaceae Ranunculus lingua L. езичесто лютиче  - VU  + 

Ranunculaceae Ranunculus sceleratus L. отровно лютиче  -   - 

Rhamnaceae Paliurus spina-christi Mill. дракa  -   - 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L. лечебен камшик  -   - 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. едноплодников червен глог, 

обикновен глог 
 -   - 

Rosaceae Geum urbanum L. градско омайниче  -   - 

Rosaceae Malus sylvestris Mill. киселица  -   - 

Rosaceae Potentilla reptans L. петопръстче, пълзящо прозорче  -   - 

Rosaceae Prunus mahaleb махалебка, дива череша  -   - 

Rosaceae Rosa canina L. обикновена шипка  -   - 

Rosaceae Rubus caesius L. полска къпина  -   - 

Rosaceae Sorbus torminalis (L.) Crantz брекиня  -   - 

Rubiaceae Galium aparine L. лепка  -   - 

Salicaceae Salix alba L. бяла върба  -   - 

Salicaceae Salix purpurea червена върба, ракита  -   - 

Scrophulariaceae Digitalis lanata Ehrh. вълнест напръстник  -   - 

Solanaceae Datura stramonium L. татул  -   - 

Solanaceae Solanum dulcamara L. червено кучешко грозде, разводник  -   - 

Tiliaceae Tilia tomentosa Moench среднолистна липа  -   - 

Typhaceae Typha angustifolia L. теснолистен папур  -   - 

Ulmaceae Ulmus minor Mill. полски бряст  -   - 

Urticaceae Urtica dioica L. обикновена коприва  -   - 

Urticaceae Urtica urens L. гръцка коприва  -   - 

Verbenaceae Verbena officinalis L. обикновена върбинка  -   - 

Violaceae Viola odorata L. миризлива теменуга  -   - 

Vitaceae Vitis sylvestris C. C. Gmel. горска лоза  -   - 
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7.5.3.2.9. ВИДОВ СЪСТАВ НА ХЕРПЕТОФАУНАТА НА ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ 

Клас: разред/подразред: вид Източник 
Клас Земноводни (Amphibia):  

Разред Опашати земноводни (Caudata):  
Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) полеви изследвания 
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) полеви изследвания 

Разред Безопашати земноводни (Anura):  
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) полеви изследвания 
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) литературни данни 
Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) полеви изследвания 
Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) литературни данни 
Кафява крастава жаба (Bufo bufo) полеви изследвания 
Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) литературни данни 
Дървесница (Hyla arborea) полеви изследвания 
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) полеви изследвания 
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) полеви изследвания 
Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) полеви изследвания 

Клас Влечуги (Reptilia):  
Разред Костенурки (Testudines):  

Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) 

полеви изследвания 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) полеви изследвания 
Шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni) 

литературни данни 

Разред Люспести (Squamata): подразред Гущери (Sauria):  
Колхидски слепок (Anguis colchica) полеви изследвания 
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) полеви изследвания 
Зелен гущер (Lacerta viridis) полеви изследвания 
Ивичест гущер (Lacerta trilineata) литературни данни 
Стенен гущер (Podarcis muralis) полеви изследвания 
Кримски гущер (Podarcis tauricus) полеви изследвания 
Горски гущер (Darevskia praticola) полеви изследвания 

Разред Люспести (Squamata): подразред Змии (Serpentes):  
Голям стрелец (Dolichophis caspius) полеви изследвания 
Смок мишкар (Zamenis longissimus) полеви изследвания 
Медянка (Coronella austriaca) литературни данни 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) литературни данни 
Обикновена водна змия (Natrix natrix) полеви изследвания 
Сива водна змия (Natrix tessellata) полеви изследвания 
Пепелянка (Vipera ammodytes) литературни данни 
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7.5.3.3 ДОКЛАДИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.5.3.3.1. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ПРОМЕНИТЕ НАСТЪПИЛИ В 

ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН 

Поради недостатъчна разработеност на класификацията на екосистемите, която да отговаря на целите на 

управлението такъв анализ не е правен. 
За целите на управлението подходящ е анализа на местообитанията на видове в района, направен чрез ГИС 

данни по ортофото и аероснимки:  

Biserkov, V., B. Naumov. 2012. Changes after 1948 in the habitats of amphibians and reptiles in the area of the 
Srebarna lake biosphere reserve. – In: Uzunov, Y., B. Georgiev, E. Varadinova, N. Ivanova, L. Pehlivanov, 
V. Vasilev (Eds.) Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov 
Academic Publishing House, pp. 163-183. 

Biserkov V. 2012. Changes after 1948 in the habitats of mammals in area. pp. 155 -162 in: Uzunov, Y., B.B. 
Georgiev, E. Varadinoiva, N. Ivanova, L. Pehlivanov, V. Vasilev (Eds). Ecosystems of the Biosphere 
Reserve Srebarna Lake. Sofia, Professor Marin Drinov Academic Publishing House, vi+218 pp. 

7.5.3.3.2. ОЦЕНКА НА ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 

Дадено е в Раздел 7.5.3.1.1. 

7.5.3.3.3. ВИСШИ РАСТЕНИЯ 

Конкретно за територията на ЗМ „Пеликаните” публикации по отношение флората, растителността и 

природните местообитания не съществуват. Отчасти публикуваната информация за висшите растения за 

предишната територия на резервата „Сребърна” се отнася и за ЗМ „Пеликаните”. 

Настоящите данни за флористичното разнообразие на защитената местност се основават на: 

 анализ на публикуваните в научната литература списъци на висшите растения в района на езерото 

Сребърна, още от първите изследвания на тази територия (Петков, 1911) до сега; 
 теренни проучвания проведени в последните години по различни научно-изследователски проекти; 
 теренни проучвания през вегетационния сезон на 2014 година за инвентаризация и оценка на 

актуалното състояние на висшата флора в защитената местност. 
Таксономична структура на висшата флора в ЗМ „Пеликаните” 

Като таксономични източници за описване на растителното разнообразие са ползвани многотомното издание 

„Флора на Р България”, както и съвременни конспекти и определители, посветени на българската флора (виж 

„Библиография“). 

Понастоящем общият брой на висшите растения, които се срещат на територията на ЗМ „Пеликаните” е 330 
вида, принадлежащи към 217 рода и 66 семейства. 

Анализът на таксономичната структура на флората показва, че отдел Хвощови растения (Equisetophyta) e 
представен с 1 семейство, 1 род и 1 вид. Семенните растения са 329, от които в групата на Голосеменните е 

само 1 семейство, с 1 род и 1 вид. Всички останали принадлежат към Покритосеменните растения. От тях 

Двусемеделните са 56 семейства, 175 рода, 259 вида; Едносемеделните са 8 семейства, 40 рода и 69 вида. 

С най-много представители са следните семейства: Asteraceae (39), Poaceae (34), Fabaceae (28), Lamiaceae 
(20), Cyperaceae (18), Rosaceae (14), Caryophyllaceae (12), Scrophulariaceae (11), Apiaceae (9), Brassicaceae 
(9), Ranunculaceae (8). Двадесет и три от семействата имат по-ограничено присъствие (по 1 представител). 
Най-богато представени с родове са следните семейства: Asteraceae (27), Poaceae (24), Fabaceae (14), 
Lamiaceae (13), Rosaceae (11), Caryophyllaceae (10), Apiaceae (8), Brassicaceae (7), Scrophulariaceae (7), 
Boraginaceae (6), Cyperaceae (6), Ranunculaceae (6). Само 13 рода са представени с повече от три вида: Carex 
(9), Juncus (6), Quercus (6), Trifolium (6), Acer (5), Centaurea (5), Vicia (5), Bromus (4), Poa (4), Pycreus (4), 
Ranunculus (4), Rumex (4), Veronica (4). 

Спрямо националното флористично разнообразие висшите растения в ЗМ „Пеликаните” съставляват 8% от 

видовете в страната (Petrova & Vladimirov (2010)). Висшата флора на защитената местност се характеризира 
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с относително малък брой видове, коeто се дължи на малката й територия. Най-големите семейства в 

българската флора и тук са представени с най-много видове. 

Биологични типове и екологична структура на висшата флора в ЗМ „Пеликаните” 

Според биологичния тип в защитената местност най-многобройна е групата на тревистите растения, която 

съставлява 82% от общия брой. При тревистите видове най-високо е участието на многогодишните растения 

– 155 вида (47%). Едногодишните са 79 вида, двугодишните – 6 вида, а преходните биологични групи са 

представени с 25 вида (едногодишно-двугодишните – 16, едногодишно-многогодишните – 3, двугодишно-
многогодишните – 6 вида). Дърветата и храстите съставляват 18% от общия брой видове и са разпределени 

по следния начин: дърветата са по-голям брой (44), следвани от храстите (14) и полухрастите (2). 

Преобладаващият брой многогодишни тревисти растения е характерен за българската флора като цяло и в 

защитената местност няма отклонение в това правило. Сходни са данните и за едногодишните видове, които 

представляват 24% от висшата флора на защитената местност. 

В екологичната структура на висшата флора в защитената местност съществено участие имат хигрофитите 

(68 вида – 20%), което е свързано с факта, че територията на защитената местност пряко контактува с водните 

площи на ПР „Сребърна”. Останалите растения принадлежат главно към групата на мезофитите 

(влаголюбиви растения), а малка част са ксеромезофити. 

Установено е значителното участие на рудерални видове (69 – 20%) както в околностите на с. Сребърна, така 

и край пътищата, което не е изненадващо, като се има предвид, че много от местообитанията са антропогенно 

повлияни. 

Ендемичният и реликтен елемент не са представени във висшата флора на ЗМ „Пеликаните”, затова 

територията няма значение за опазване на ендемични и реликтни растителни видове. 

Консервационно значими видове висши растения в ЗМ „Пеликаните” 

В ЗМ „Пеликаните” не са установени видове с национален и международен природозащитен статус. 

Приоритетни за опазване видове висши растения в ЗМ „Пеликаните” 

Към момента на територията на защитената местност не са установени видове висши растения, за които да 

са необходими дейности по поддържане, възстановяване и мониторинг. 

Уязвимост 

Висшите растения в ЗМ „Пеликаните” са с висока степен на уязвимост. Част от видовете висши растения на 

територията на защитената местност са силно уязвими, основно в резултат от изместването им от агресивно 

навлизащите инвазивни видове, особено в горските местообитания. 

Рядкост 

Разнообразието от висши растения в ЗМ „Пеликаните” се характеризира с ниска степен на рядкост. На 

територията на защитената местност не са установени редки, реликтни и ендемични видове висши растения 

и в настоящия момент тази територия няма значение за тяхното опазване. 

Естественост 

По отношение на висшите растения ПР „Сребърна” е с ниска степен на естественост. Растителното 

разнообразие включва висок процент нетипични за местната флора видове – рудерални (69) и чужди 

инвазивни (23) видове, които са навлезли на тази територия в резултат от дългогодишната антропогенна 

преса. Налице е тенденция за навлизане на инвазивни видове и в бъдеще. Съставът на местната растителна 

покривка е силно повлиян и с ниска степен на естественост. Защитената местност няма отношение към 

съхраняване на реликтни видове висши растения. 
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Типичност 

В ЗМ „Пеликаните” са налице типичните видове висши растения, които са характерни за природните 

местообитания на тази територия. Но тъй като около 20% от висшите растения са рудерални, а 7% инвазивни 

видове, оценката на висшата флора по отношение на показателя типичност е средна. 

Биологично разнообразие 

На територията на ЗМ „Пеликаните” са установени общо 330 вида висши растения. Спрямо националното 

флористично разнообразие висшите растения в ЗМ „Пеликаните” съставляват 8% от видовете висши 

растения в България. Това разнообразие е регионално и национално значимо. 

Стабилност и нестабилност 

Опасността от изместване на местни видове от чужди инвазивни растения е фактор, който определя 

флористичното разнообразие като нестабилно. Наличието на висок процент рудерали и способността им да 

заемат големи площи, също нарушава стабилността на популациите на видовете висши растения. Оценката 

на висшата флора по отношение на показателя стабилност е ниска. 

Отрицателно действащи фактори и препоръки за опазване на видовете висши растения 

Върху висшите растения в ЗМ „Пеликаните” действат отрицателно редица фактори. Част от тях са 

естествени, а други се дължат на действието на човека. Един от фактори с най-мощно въздействие е 

потенциалната употреба в прилежащите територии на торове, пестициди и др. химикали в земеделските 

практики. Намаляване на заплахата може да се постигне чрез забрана на употребата на подобни химикали 

или чрез определяне на безопасни норми. Силно въздействие има и внасянето на чужди видове (напр. 

засаждане на гледичия и акация), които имат способността да изместват видове от естествената флора и да 

променят местообитанията. Намаляване на заплахата може да се постигне чрез специализирани 

горскостопански практики за ограничаване и унищожаване на съществуващите обраствания от тях и 

недопускане включването на такива видове в бъдещите планове за залесяване. Общото засушаване на 

климата и намаляване на валежите също имат отрицателно въздействие върху хигрофитите. 

Инвазивни чужди видове висши растения в ЗМ „Пеликаните” 

На територията на ЗМ „Пеликаните” по време на полевите проучвания са установени 23 вида чужди 

инвазивни и потенциално инвазивни растения, от които 11 са дървета и храсти, а 12 са тревисти растения. 

В таблица 7.5.3.3.3.-1 са посочени чуждите инвазивни видове тревисти растения в ЗМ „Пеликаните” заедно 

с оценката за тяхното въздействие върху екосистемите. С умерено въздействие са най-много видове – 9. 
Някои от тях като казашкия бодил, къдраволистния и белия щир растат на по-сухи антропогенизирани места 

в контактната зона на защитената местност към с. Сребърна. На по-влажни места край езерото и край нивите 

растат перестолистния бутрак, канадската и бялата злолетица, балура, татула и италианската рогачица. 

Гореспоменатите инвазивни видове отдавна са навлезли на територията на страната и в територията на 

защитената местност. Пълното им унищожаване е невъзможно, но при установяване на силно развитие на 

големи площи, като средство за ограничаване на разпространението им може да се препоръча ранно 

окосяване преди цъфтеж. С най-слабо въздействие в момента са конопа, жлезистата слабонога и лаконоса. 

За тях мерки за борба не са необходими, но е нужно провеждане на мониторинг за състоянието на 

популациите им, както и за останалите инвазивни видове. При предвидения режим на пропускане на води от 

река Дунав се очаква навлизане и на други инвазивни видове. Ранната борба с по-агресивните от тях е най-
резултатна. 
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Таблица 7.5.3.3.3.-1 Инвазивни видове тревисти растения в ЗМ „Пеликаните” с тяхната категория на 

въздействие върху екосистемите 

№ Вид Категория (влияние) 

1. Amaranthus albus бял щир умерено 

2. Amaranthus crispus къдраволистен щир умерено 

3. Bidens frondosa перестолистен бутрак умерено 

4. Cannabis sativa коноп слабо 

5. Conyza canadensis канадска коница (канадска злолетица) умерено 

6. Datura stramonium татул умерено 

7. Erigeron annuus бяла злолетица умерено 

8. Impatiens glandulifera жлезиста слабонога слабо 

9. Phytolacca americana лаконос слабо 

10. Sorghum halepense балур, халепска трева умерено 

11. Xanthium italicum италианска рогачица умерено 

12. Xanthium spinosum рогачица, бял трън, казашки бодил умерено 

 

В таблица 7.5.3.3.3.-2 са посочени чуждите инвазивни видове тревисти растения в ЗМ „Пеликаните” 

заедно с оценката за тяхното въздействие върху екосистемите. 

Acer negundo (явор негундо) – има значително разпространение в повечето подотдели в западната част на 

защитената местност. Рядко образува групи до 1-2 dka, често с пенсилванския ясен и измества местната 

дървесна и храстова растителност. Има средна оценка за въздействие. 

Ailanthus altissima (айлант) – има голямо разпространение в почти всички нови подотдели в западната част 

на защитената местност. Среща се и в шест подотдела в източната част на защитената територия. Рядко 

образува монодоминантни съобщества, често е в смеси с акацията или с явор негундо и измества местната 

дървесна и храстова растителност. Има висока оценка за въздействие. 

Amorpha fruticosa (аморфа) – има слабо разпространение, върху малка площ като рядко образува 

монодоминантни съобщества. Прониква от площи в ПР в северната част. Има средна оценка за въздействие. 

Elaeagnus angustifolia (миризлива върба) – има голямо разпространение в почти всички нови подотдели в 

западната част на защитената местност. Образува монодоминантни съобщества, особено след пожари на 

мястото на местообитание 6250. Има висока оценка за въздействие.  
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Таблица 7.5.3.3.3.-2  Инвазивни дървесни и храстови видове в ЗМ „Пеликаните” с тяхната категория на 

въздействие върху екосистемите 

№ Вид Категория (въздействие) 

1. Acer negundo ясенолистен явор Средно 

2. Ailanthus altissima айлант Силно 

3. Amorpha fruticosa аморфа Средно 

4. Elaeagnus angustifolia миризлива върба Силно 

5. Fraxinus pennsylvanica пенсилвански ясен Средно 

6. Gleditsia triacanthos гледичия Средно 

7. Juglans nigra черен орех Слабо 

8. Laburnum anagyroides златен дъжд Слабо 

9. Morus alba бяла черница Слабо 

10. Quercus rubra червен (американски) 

дъб 
Средно 

11. Populus euroamericana хибридни тополи Слабо 

12. Robinia pseudoacacia бяла акация (салкъм) Силно 

Fraxinus pensilvanica (пенсилвански ясен) – има значително разпространение в повечето подотдели в 

западната част на защитената местност. Рядко образува групи до 1-2 dka, често с явор негундо и измества 

местната дървесна и храстова растителност. Има средна оценка за въздействие. 

Gleditsia triacanthos (гледичия) – има голямо разпространение в почти всички нови подотдели в западната 

част на защитената местност. Среща се и в три подотдела в източната част на защитената територия. Най-
често се среща единично или на групи. Разпространява се от единични семеносещи дървета от почти всички 

краища на бряга на езерото. Има средна оценка за въздействие. 

Juglans nigra (черен орех) – посочен е по Горскостопански план на ДГС „Силистра“. 2011, в отд. 51 з. 

Възможно е да се среща единично в източната част на защитената местност. Разпространява се от птиците и 

катериците и евентуалната му оценка за въздействие е слаба. 

Morus alba (бяла черница) – рядко се среща по западния бряг. Ценен натурализирал се вид, отлична 

хранителна база от плодове и местообитание за малки птици. Има ниска оценка за въздействие. 

Quercus rubra (червен дъб) – има значително разпространение в 6 подотдела в западната част на защитената 

местност. Преди 35-40 години е залесяван в смесени култури със сребролистна липа или махалебка. Образува 

плътна покривка от подраст под културите, където е залесен. Разпространява се от птиците и заема нови 

площи извън местата на залесяване. Има средна оценка за въздействие с тенденция за увеличаване. 



 

   217 

Populus euroamericana (евроамерикански хибридни тополи, предимно И-214) – има слабо разпространение в 

западната и южната част на защитената местност. Среща се единично или на малки групи. Има слаба оценка 

за въздействие. 

Robinia pseudoacacia (акация) – има голямо разпространение върху големи площи в ЗМ „Пеликаните“. 

Залесявани са горски култури още преди 35-40 години, както и преди 15 години. Дървесен вид с голям 

потенциал за издънково възобновяване и особено при разораване на площи заети с акация. През последните 

2-3 години се наблюдава слабо съхнене, вероятно поради неколкократните турнуси, които са провеждани, 

както и на престаряване на част от горите от акация. Поради големите площи, които заема и голямото й 

участие спрямо другите естествени гори, има висока оценка за въздействие. 

Относно мерките за борба с инвазивните дървесни видове е разработен отделен доклад, намиращ се в част 

„Гори“. 
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7.5.3.3.4. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕТЕ И ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ (ДОКЛАД) 

Автори: Борислав Наумов, Симеон Луканов, Вълко Бисерков 
           Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

Преглед на наличната информацията за земноводните и влечугите в района на езерото Сребърна 

Данни за видове земноводни и влечуги от района на езерото Сребърна са съобщени в 20 научни публикации, 

както следва: Ковачев (1912), Тулешков (1954), Паспалева-Антонова (1961), Бешков (1965), Божков (1965, 

1967), Генов (1969), Бешков (1972), Попов (1975), Бешков (1986), Бисерков (1987), Бъчваров (1988), Biserkov 

(1996), Beshkov (1998), Унджиян (2000), Schlüter (2005), Stoyneva & Michev (2007), Biserkov & Naumov (2012), 

Mollov et al. (2013) и Naumov & Biserkov (2013). 

В работата на Beshkov (1998) е направено обобщение на съществуващите до тогава литературни данни и е 

представен чеклист на херпетофауната на езерото Сребърна и околностите му. В чеклиста са включени 12 

вида земноводни (2 вида от разред Опашати земноводни и 10 вида от разред Безопашати земноводни) и 15 

вида влечуги (2 вида от разред Костенурки, 6 вида от подразред Гущери и 7 вида от подразред Змии). Ново 

обобщение е направено от В. Бисерков в плана за управление на ПР 2001 г., като е добавен и още един вид 

от подразред Гущери. В работата на Biserkov & Naumov (2012) е представено картиране на 

разпространението на 22 вида земноводни и влечуги в района на ПР и околностите му. В същата публикация 

е направен анализ на времевите тенденции (1948-2010 г.) в площите на местообитанията на земноводните и 

влечугите, който показва значителни промени в площите оптималните местообитания: увеличаване  с от 2 

до 906% при 17 вида и намаляване с от 1 до 83% при 12 вида. Основната причина за тези тенденции е 

развитието на горска и храстова растителност, респективно намаляване на площта на откритите терени. 

Интерес представлява и публикацията на Mollov et al. (2013), в която е направен анализ на влиянието на 

пътния трафик върху земноводните и влечугите в буферната зона на ПР (ЗМ „Пеликаните“) и са посочени 

конкретни места, важни за миграциите на свързаните с водата видове. 

В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза І”, на територията на ПР а и защитената местност е потвърдено присъствието на 16 вида 

земноводни и влечуги. По същия проект са изготвени модели на потенциалните местообитания на целевите 

видове от херпетофауната в ЗЗ „Сребърна“ (Triturus dobrogicus, Bombina bombina, Emys orbicularis, Testudo 
graeca, Testudo hermanni и Elaphe sauromates) и е определено природозащитното им състояние. 

Изследвания и анализи през 2014 г. 

Полевите изследвания във връзка с настоящата разработка са проведени през юни и август т.г. Използвани 

са два основни метода: 1) трансекти за пряко регистриране на видове; 2) живоловни капани за улов на 

земноводни във водата. Всяко място, където е намерен даден вид, е регистрирано чрез засичане на географски 

координати с GPS-приемник. Документирани са общо 98 локации на 18 вида земноводни и влечуги. 

За картирането и свързаните с него анализи са използвани всички достъпни данни (локации на видове), които 

имат точни географски координати: 1) данните от GPS-приемника, използван при полевите изследвания; 2) 

данните за ЗЗ „Сребърна“, събрани по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І“; 3) данните от работата на Biserkov & Naumov (2012). Данните 

от трите източника са обединени в обща таблица и са предоставени в съответното ГИС-приложение (name). 
Като отделна локация (находище) на вид е възприета всяка точка (с налични географски координати), където 

е установен съответният вид и която се намира на не по-малко от 20 m от друга такава. 
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Представените карти са направени в ГИС-среда, като са приложени следните основни стъпки: 

1) По отношение на конкретните локации – импортиране на таблицата с локациите на видовете и 

експортиране на същата, като ГИС-слой (*.shp); пресичане на получения слой с тези, съдържащи 

границите на защитените територии и очертаните полигони на земното покритие върху ортофото-2010. 

2) По отношение на местообитанията като цяло – изрязване според границите на защитените територии и 

проста селекция на категориите земно покритие, очертани върху ортофото-2010, които отговарят на 

избрания диапазон на стойностите на използвания индекс на видово разнообразие (виж по-долу). 

3) По отношение на потенциалните местообитания на видовете от Прил. II на ЗБР – пресичане на слоевете за 

съответните видове, получени по проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“  с границите на двете защитени територии. 

Използваните ГИС-слоеве са както следва:  

1. слой, генериран от локациите на видовете;  
2. слоеве с очертанията на ПР и ЗМ (http://eea.government.bg/zpo/bg/);  
3. слой с очертани полигони на земно покритие по ортофото-2010  

(по Biserkov & Naumov, 2012 и предоставен тук в съответното ГИС-приложение (name));  
4. слоеве с потенциалните местообитания на видовете от Прил. II на ЗБР (предоставени от МОСВ). 

За оценка на видовото разнообразие на херпетофауната в отделните местообитания е използван индексът на 

Shannon-Wiener (H’), изчислен по стандартната формула: 

H' = –Ʃ(pi * lnpi), където: 

pi е дефинирано, като пропорция от локациите на съответния (i) вид в дадено 

местообитание, спрямо общия брой локации на видове в същото местообитание. 

Описанието на заплахите и съответните мерки, както и на насоките за бъдещи изследвания се основава на 

експертно мнение и литературни данни. 

Използваните латински имена на видовете са според актуалната систематика на земноводните и влечугите и 

частично се различават от тези, дадени в ЗБР, както следва: Lissotriton vulgaris = Triturus vulgaris (в ЗБР), 

Bufotes viridis = Bufo viridis (в ЗБР), Dolichophis caspius = Coluber caspius (в ЗБР). 

Актуализиране, прецизиране и допълване на информацията за земноводните и влечугите 

1. Видов състав 

В резултат на направения преглед на съществуващите данни и събраните нови може да се каже, че в района 

на езерото Сребърна се срещат общо 29 вида земноводни и влечуги. В Табл. 7.5.3.3.4-1 е представен видовият 

състав на херпетофауната на двете защитени територии. Присъствието на 22 вида е регистрирано с точни 

географски координати (по време на полевите изследвания през 2014 г., също по проекта за картиране на 

защитените зони, както и при изследванията на В. Бисерков и Б. Наумов (Biserkov & Naumov, 2013)). Други 

3 вида са регистрирани с точни координати, но находищата им, въпреки че се намират в близост, са извън 

границите на двете защитени територии (зелена крастава жаба – две локации в самото село Сребърна, ивичест 

гущер и шипоопашата костенурка – южно от шосето за Силистра). По отношение на първия вид изглежда 

ясно, че той се среща и в самото езеро, най-малко по време на размножителния период и на ларвения стадий. 

По отношение на шипоопашатата костенурка обаче, приемането ѝ за част от херпетофауната на ПР и 

защитената местност трябва да стане с известни резерви (в Североизточна България видът е много рядък). 

Други 4 вида, въпреки че са съобщени за района на езерото Сребърна, не са потвърждавани през последните 

15 години – жълтокоремна бумка, медянка, пъстър смок и пепелянка. Естеството на литературните данни за 

тези видове е такова, че остава неясно дали са намерени в границите на защитените територии или в близките 

http://eea.government.bg/zpo/bg/
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им околности. Въпреки това, поне трите вида змии биха могли да се причислят към херпетофауната на ПР и 

защитената местност, най-малкото поради наличието на пригодни местообитания и отсъствието на бариери, 

ограничаващи свободното им навлизане. По отношение на жълтокоремната бумка въпросът е по-сложен, тъй 

като от Дунавската равнина са известни само няколко изолирани (главно непотвърдени) находища (Stojanov 

et al., 2011). Както и при шипоопашатата костенурка, причисляването на този вид към херпетофауната на ПР 
и защитената местност е условно. 

Няколко вида са регистрирани само в едната от двете защитени територии, но доколкото между последните 

няма физическа преграда, би могло да се предполага, че тези видове се срещат и в двете територии. 

В заключение може да се твърди, че видовият състав на херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“ е до голяма степен изяснен и намирането на други видове е малко вероятно. Към настоящия 

момент общият брой на известните видове е 29, от които 12 вида земноводни (2 от разред Опашати 

земноводни и 10 от разред Безопашати земноводни) и 17 вида влечуги (3 от разред Костенурки, 7 от 

подразред Гущери и 7 от подразред Змии). 

2. Природозащитен статус 
Данните за природозащитния статус на отделните видове земноводни и влечуги са представени в Табл. 

7.5.3.3.4-2. В обобщен вид разпределението е следното: 
 Национално законодателство: Закон за биологичното разнообразие, Приложение II – 7 вида, 

Приложение III – 24 вида, Приложение IV – 2 вида. 
 Европейско законодателство: Директива на Съвета 92/43/ЕИО, Приложение II – 7 вида, Приложение 

IV – 21 вида, Приложение V – 2 вида. 
 Конвенции и Червени списъци: Бернска конвенция, Приложение II – 22 вида, Приложение III – 7 

вида; Червена книга на България, Категория „Застрашен“ (EN) – 3 вида и Категория „Уязвим“ (VU) 

– 1 вид; IUCN, Категория „Уязвим“ (VU) – 1 вид, Категория „Потенциално застрашен“ (NT) – 4 вида 

и Категория „Слабо засегнат“ (LC) – 18 вида. 
Като видове с най-висок природозащитен статус могат да се определят тези, включени в Прил. 2 на Закона 

за биологичното разнообразие (съответно и в Прил. 2 на Директива на Съвета 92/43): дунавски тритон 

(Triturus dobrogicus), червенокоремна бумка (Bombina bombina), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 
обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni) и пъстър смок (Elaphe sauromates). 
3. Разпространение и срещаемост 

На Фиг. 7.5.3.3.4-1 е представено разпространението на 25 вида земноводни и влечуги въз основа на точните 

географски координати на установените локации. Разпространението на останалите 4 вида (известни само по 

литературни данни), не може да бъде картирано, тъй като оригиналните описания са твърде лаконични, 

например: „езерото Сребърна“, „село Сребърна“, „при Сребърна“ и т.н. На Фиг. 7.5.3.3.4-2  е показано 

местоположението на всички регистрирани локации на видове, с цел да се добие представа за нивото на 

проученост. Най-добре проучени изглежда са крайбрежната зона на езерото и от части крайбрежната зона на 

Дунав, а най-малко данни има от най-отдалечените от езерото райони на ЗМ „Пеликаните“, както и от 

централната част на самото езеро. Като напълно неизследвана част от ПР се обособява остров Девня. 

Поради ограниченото време за полева работа не са използвани специални методи за изследване на 

числеността и структурата на популациите на отделните видове (такъв род изследвания биха дали много 

полезна информация, но изискват многократни повторения в течение на няколко години). Като единствена 

количествена оценка е използван показателят „срещаемост“, който е дефиниран, като брой локации с точни 

географски координати. В Табл. 7.5.3.3.4-3 е представена срещаемостта на отделните видове.  
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Табл. 7.5.3.3.4-1. Състав на херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. С „+“ са отбелязани 

видовете, които са регистрирани с точни географски координати, а с „?“ – тези, които са съобщени за 

района на езерото Сребърна, но без точно описано находище, или са регистрирани в близост, но извън 

границите на защитените територии. 

Клас: разред/подразред: вид ПР ЗМ 

Клас Земноводни (Amphibia):   

Разред Опашати земноводни (Caudata):   

Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) + ? 

Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) + + 

Разред Безопашати земноводни (Anura):   

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) + + 

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) ? ? 

Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) + + 

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) + ? 

Кафява крастава жаба (Bufo bufo) + + 

Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) ? ? 

Дървесница (Hyla arborea) + + 

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) + + 

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) + + 

Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) + + 

Клас Влечуги (Reptilia):   

Разред Костенурки (Testudines):   

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) + + 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) ? + 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) ? ? 

Разред Люспести (Squamata): подразред Гущери (Sauria):   

Колхидски слепок (Anguis colchica) + + 

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) + + 

Зелен гущер (Lacerta viridis) + + 

Ивичест гущер (Lacerta trilineata) ? ? 

Стенен гущер (Podarcis muralis) + + 

Кримски гущер (Podarcis tauricus) + + 

Горски гущер (Darevskia praticola) ? + 

Разред Люспести (Squamata): подразред Змии (Serpentes):   

Голям стрелец (Dolichophis caspius) + + 

Смок мишкар (Zamenis longissimus) + + 

Медянка (Coronella austriaca) ? + 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) ? ? 

Обикновена водна змия (Natrix natrix) + + 

Сива водна змия (Natrix tessellata) + + 

Пепелянка (Vipera ammodytes) ? ? 
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Табл. 7.5.3.3.4-2. Природозащитен статус на видовете от херпетофауната на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Легенда: ЗБР – номер на приложението към Закона за биологичното разнообразие; Дир – 
номер на приложението към Директива на Съвета 92/43/ЕИО; Берн – номер на приложението към 

Бернската конвенция; ЧКБ – категория в Червената книга на България; IUCN – категория в Червения 

списък на застрашените видове. 

Вид ЗБР Дир Берн ЧКБ IUCN 

Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) II, III II II VU NT 

Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) III  III   

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) II, III II, IV II  LC 

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) II, III II, IV II  LC 

Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) III IV II  LC 

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) III IV II  LC 

Кафява крастава жаба (Bufo bufo) III  III  LC 

Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) III IV II  LC 

Дървесница (Hyla arborea) III IV II  LC 

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)  IV II  LC 

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) IV V III  LC 

Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) IV V III  LC 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) II, III II, IV II  NT 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) II, III II, IV II EN NT 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) II, III II, IV II EN VU 

Колхидски слепок (Anguis colchica)* III  III   

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) III IV II  LC 

Зелен гущер (Lacerta viridis) III IV II  LC 

Ивичест гущер (Lacerta trilineata) III IV II  LC 

Стенен гущер (Podarcis muralis) III IV II  LC 

Кримски гущер (Podarcis tauricus) III IV II  LC 

Горски гущер (Darevskia praticola)   III  NT 

Голям стрелец (Dolichophis caspius) III IV II   

Смок мишкар (Zamenis longissimus) III IV II  LC 

Медянка (Coronella austriaca) III IV II   

Пъстър смок (Elaphe sauromates) II, III II, IV II EN  

Обикновена водна змия (Natrix natrix)   III  LC 

Сива водна змия (Natrix tessellata) III IV II   

Пепелянка (Vipera ammodytes) III IV II  LC 

 
* - бившите подвидове на A. fragilis са повдигнати във видов ранг, но в съответните документи все още 

фигурира сборното има Anguis fragilis 
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Според броя на локациите видовете могат условно да се разделят на 4 групи: 

 многочислени (3 вида с над 20 локации) – голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus), обикновена блатна 

костенурка (Emys orbicularis) и зелен гущер (Lacerta viridis); 
 обикновени (12 вида с от 6 до 20 локации) – дунавски тритон (Triturus dobrogicus), червенокоремна 

бумка (Bombina bombina), обикновена чесновница (Pelobates fuscus), дървесница (Hyla arborea), горска 

дългокрака жаба (Rana dalmatina), късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), кримски гущер (Podarcis 
tauricus), горски гущер (Darevskia praticola), голям стрелец (Dolichophis caspius), смок мишкар (Zamenis 
longissimus), обикновена водна змия (Natrix natrix) и сива водна змия (Natrix tessellata); 

 редки (9 вида с от 2 до 5 локации) – обикновен тритон (Lissotriton vulgaris), сирийска чесновница 

(Pelobates syriacus), кафява крастава жаба (Bufo bufo), зелена крастава жаба (Bufotes viridis), зелена водна 

жаба (Pelophylax kl. esculentus), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), колхидски слепок (Anguis 
colchica), ивичест гущер (Lacerta trilineata) и стенен гущер (Podarcis muralis); 

 много редки (5 вида с по 1 локация) – шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), както и видовете, 

известни само по литературни данни: жълтокоремна бумка (Bombina variegata), медянка (Coronella 
austriaca), пъстър смок (Elaphe sauromates) и пепелянка (Vipera ammodytes). 

Трябва да се отбележи, че сравнително малкият брой локации на обикновения тритон и зелената водна жаба 

(категоризирани по-горе, като редки) вероятно се дължи на субективни причини и/или несъвършенство на 

използваната методика за регистрация на присъствие, а не на реална рядкост на тези видове. 

Фиг. 7.5.3.3.4-1а. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно 

границите на ПР и ЗМ. 

     
Triturus dobrogicus                           Lissotriton vulgaris                         Bombina bombina 
 

     
Pelobates fuscus                                Pelobates syriacus                           Bufo bufo 
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Фиг. 7.5.3.3.4-1b. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно 

границите на ПР и ЗМ. 

     
Bufotes viridis                               Hyla arborea                               Rana dalmatina 
 

     
Pelophylax ridibundus                 Pelophylax kl. esculentus            Emys orbicularis 
 

     
Testudo graeca                                 Testudo hermanni                             Anguis colchica 
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Фиг. 7.5.3.3.4-1c. Разпространение на земноводните и влечугите в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ 

„Пеликаните“. Легенда: ▲ – локация на вид; с червен и оранжев контур са дадени съответно 

границите на ПР и ЗМ. 

     
Ablepharus kitaibelii                    Lacerta viridis                             Lacerta trilineata 
 

     
Podarcis muralis                              Podarcis tauricus                             Darevskia praticola 
 

     
Dolichophis caspius                          Zamenis longissimus                       Natrix natrix 
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Фиг. 7.5.3.3.4-1d. Разпространение на Natrix tessellata в района на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“. 

Локализацията на вида - ▲; с червен и оранжев контур са дадени съответно границите на ПР и ЗМ.. 

 
Natrix tessellata 

 

 
4. Местообитания 

Херпетологичната значимост на местообитанията (Табл. 7.5.3.3.4-4) е представена чрез стойностите на 

индекса за видово разнообразие на Shannon-Wiener (H’), изчислени въз основа на броя регистрирани локации 

на отделните видове в различните типове местообитания (категоризацията на местообитанията е според 

Biserkov & Naumov, 2012). В сухоземните местообитания, най-високо разнообразие (H’ > 2) на земноводни 

и влечуги е установено в следните категории местообитания: „широколистни крайбрежни гори“, „естествени 

тревни площи с дървета и храсти“, „храстово-дървесна растителност“, „населени места с къщи с дворове“ и 

„широколистни гори“. Във водните местообитания разнообразието е най-високо (H’ > 1,5) в: „канали и 

влажни брегове“, „естествени водни площи, плитки части“, „естествени водни площи с вкоренена тръстика“ 

и „естествени водни площи, дълбоки части“. На Фиг. 7.5.3.3.4-3 е показано разположение на сухоземните и 

водните местообитания с най-високо видово разнообразие в границите на двете защитени територии. 

По отношение на видовете с най-висок природозащитен статус (Прил. II на ЗБР), особено показателни са 

моделите на потенциалните местообитания, направени по проекта „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. На Фиг. 7.5.3.3.4-4 е 

представена пространствената категоризация на двете защитени територии според използваната в проекта 

четири-степенна скала на пригодност за всеки от шестте вида (карта за жълтокоремната бумка не е дадена, 

тъй като видът не е включен в стандартния формуляр на Защитена зона „Сребърна“). 

В заключение може да се твърди, че почти цялата територия на ПР и ЗМ (с изключение на орните земи и 

иглолистните гори) представлява комплекс от местообитания, които са от съществено значение, както за 

херпетофауната като цяло, така и конкретно за видовете с висок природозащитен статус. 

 
5. Заплахи и мерки 
Като цяло земноводните и влечугите в ПР и ЗМ изглежда не са сериозно застрашени от антропогенни или 

други влияния, но все пак съществуват някои заплахи, които се нуждаят от предприемане на съответни 

мерки. По-долу са разгледани двете основни заплахи и са дадени препоръки за ограничаването им. 
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Фиг. 7.5.3.3.4-2. Обобщена карта на регистрираните локации (▲) на земноводни и влечуги в ПР „Сребърна“, 

ЗМ „Пеликаните“ и околностите им. 
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Табл. 7.5.3.3.4-3. Срещаемост (брой регистрирани локации) на земноводните и влечугите в ПР „Сребърна“, 

ЗМ „Пеликаните“ и общо за района (включва и точки извън границите на защитените територии). 
 

Вид ПР ЗМ Общо 

Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) 6 - 6 

Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) 1 1 3 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 10 2 13 

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) - - - 

Обикновена чесновница (Pelobates fuscus) 2 2 7 

Сирийска чесновница (Pelobates syriacus) 1 - 2 

Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 1 2 4 

Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) - - 3 

Дървесница (Hyla arborea) 6 1 8 

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) 5 6 11 

Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) 47 13 67 

Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) 1 2 4 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 29 9 38 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - 2 4 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - - 1 

Колхидски слепок (Anguis colchica) 2 3 5 

Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 1 10 11 

Зелен гущер (Lacerta viridis) 13 28 44 

Ивичест гущер (Lacerta trilineata) - - 2 

Стенен гущер (Podarcis muralis) 1 2 4 

Кримски гущер (Podarcis tauricus) 3 6 12 

Горски гущер (Darevskia praticola) - 8 8 

Голям стрелец (Dolichophis caspius) 1 3 6 

Смок мишкар (Zamenis longissimus) 3 2 6 

Медянка (Coronella austriaca) - - - 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) - - - 

Обикновена водна змия (Natrix natrix) 11 7 19 

Сива водна змия (Natrix tessellata) 10 8 19 

Пепелянка (Vipera ammodytes) - - - 
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Табл. 7.5.3.3.4-4. Видово разнообразие (H') на херпетофауната в различните типове местообитания (в 

колоните „N sp“ и „N loc“ са дадени съответно броят на установените видове и на локациите им). 
Местообитания N sp N loc H' 

Сухоземни местообитания 
   

Естествени тревни площи с дървета и храсти 18 69 2.35 

Естествени тревни площи с дървета и храсти крайбрежни 2 2 0.69 

Естествени тревни площи 1 4 0.00 

Естествени тревни площи крайбрежни 1 1 0.00 

Иглолистни гори 3 3 1.10 

Лозя 1 1 0.00 

Населени места с къщи с дворове 9 11 2.10 

Ненапоявани обработваеми земи 2 3 0.64 

Храстово-дървесна растителност 11 22 2.22 

Храстово-дървесна растителност крайбрежна 5 6 1.56 

Широколистни гори 9 18 2.06 

Широколистни гори с микрорелеф 4 5 1.33 

Широколистни крайбрежни гори 13 20 2.36 

Водни местообитания 
   

Естествени водни площи, с вкоренена тръстика 8 23 1.64 

Естествени водни площи, с плаваща тръстика 2 4 0.56 

Естествени водни площи, дълбоки части 6 24 1.59 

Естествени водни площи, плитки части 9 68 1.74 

Канали и влажни брегове 7 10 1.83 

Реки 4 13 1.09 
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Фиг. 7.5.3.3.4-3. Херпетологично важни местообитания: █ - сухоземни, █ - водни; границите на ПР и ЗМ са 

дадени съответно с червен и оранжев контур. 
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Triturus dobrogicus                           Bombina bombina                           Emys orbicularis  
 

     
Testudo graeca                                 Testudo hermanni                            Elaphe sauromates  
Фиг. 7.5.3.3.4-4. Потенциални местообитания на видовете земноводни и влечуги от Прил. ІІ на ЗБР в 

границите на ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“: □ - непригодни, ■ - слабо пригодни, ■ - 
пригодни, ■ - оптимални; границите на ПР и ЗМ са дадени съответно с червен и оранжев контур. 

 
5.1. Движение на МПС 
По време на полевите изследвания през 2014 г. бяха намерени 8 сгазени екземпляри от 7 вида (Pelobates 
fuscus, Bufo bufo, Bufotes viridis, Rana dalmatina, Anguis colchica, Lacerta viridis и Natrix natrix). Локациите на 

тези екземпляри се намират по двата пътя покрай западния и източния бряг на езерото, както и в с. Сребърна. 

В работата на Mollov et al. (2013) е съобщено за намирането на 97 сгазени екземпляра от 12 вида (Bombina 
bombina, Bufo bufo, Bufotes viridis, Hyla arborea, Emys orbicularis. Ablepharus kitaibelii, Lacerta viridis, Podarcis 
muralis, Podarcis tauricus, Coronella austriaca, Dolichophis caspius и Natrix natrix). Сгазените животни са 

намерени в периода 2004-2006 г. по западния и източния път в границите на ЗМ, както и по главния път Русе 

- Силистра в участъка, който граничи с ПР и ЗМ. В Табл. 7.5.3.3.4-5 е дадено разпределението на намерените 

сгазени земноводни и влечуги по отделните пътища (обобщени данни от полевите изследвания и цитираната 

статия). Най-много сгазени екземпляри са намерени от видовете Lacerta viridis, Natrix natrix, Ablepharus 
kitaibelii и Bufotes viridis. По отношение на отделните пътища, най много жертви (като абсолютен брой и като 

брой видове) са намерени по западния път, а другите два пътя са с приблизително еднакви стойности. И трите 

пътя минават успоредно и в голяма близост до бреговете на езерото. Това е предпоставка за масово 

прегазване на земноводни и свързани с водата влечуги по време на сезонните им миграции от сушата към 

водоема и обратно. В работата на Mollov et al. (2013) са определи няколко места, с най-голяма концентрация 
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на сгазени животни: по западния път това са околностите на Сухата чешма, Тодоранка и Изворчето, а по 

главния път – р. Кълнежа и „опашката“ на езерото. 
Като мярка, която до голяма степен неутрализира заплахата от прегазване на земноводни и влечуги, се 

препоръча поставянето на водостоци и плътни огради в определени участъци от пътищата. Тези участъци 

могат да се определят според характера на релефа и земното покритие. В случая, като критични по отношение 

на херпетофауната могат да се посочат всички пресичания на дерета от съответните пътища, тъй като тези 

дерета (дори и напълно безводни) имат най-висок потенциал за сезонни и денонощни миграции на 

земноводни и влечуги в района. В Табл. 7.5.3.3.4-6 са дадени координатите на точките на пресичания на 

деретата, а на Фиг. 7.5.3.3.4-5 е представено местоположението им върху картата на защитените територии. 

Общият брой на пресичанията е 9, като на пътя по западния бряг те са 5, по източния – 2 и по главния – 2. В 

някои от местата на пресичане съществуват водостоци от бетонни елементи под пътищата, но те изглежда не 

се използват ефективно от земноводни и влечуги поради липса на ограда, ограничаваща достъпа на 

животните до пътя и насочваща ги към водостоците. Необходимо е проучване на състоянието на 

съществуващите водостоци и евентуално прочистване и поставяне на нови такива, където е нужно. Най-
съществено е поставянето на плътни огради от двете страни на пътищата при посочените точки на 

пресичания. Оградите трябва да са с височина минимум един метър и по същество да представляват гладка 

вертикална повърхност (бетонни панели или плоскости от плексиглас, ламарина или др.). Оградите се 

поставят от двете страни на пътя, в непосредствена близост до пътното платно, така че отворите на 

водостоците остават извън тях спрямо пътя. Дължината на пътните участъци, които трябва да бъдат оградени 

не може да се фиксира точно, тъй като не е известна ширината на фронта на миграциите на животните, но 

може да се допусне, че огради с дължина 100 метра (по средата на дължината се намира точката на пресичане) 

във всеки от районите на пресичане биха били достатъчно ефективни. 
 
Табл. 7.5.3.3.4-5. Брой екз. по видове, намерени сгазени на западния (ЗП), източния (ИП) и главния (ГП) път. 

Вид ЗП ИП ГП Общо 
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 2   2 
Обикновена чесновница (Pelobates fuscus)  1  1 
Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 4 1  5 
Зелена крастава жаба (Bufotes viridis) 9  2 11 
Дървесница (Hyla arborea) 3  2 5 
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina)  1  1 
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 1   1 
Колхидски слепок (Anguis colchica) 1   1 
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii) 1 12  13 
Зелен гущер (Lacerta viridis) 9 10 8 27 
Стенен гущер (Podarcis muralis) 1   1 
Кримски гущер (Podarcis tauricus) 9   9 
Голям стрелец (Dolichophis caspius) 2   2 
Медянка (Coronella austriaca)  3 5 8 
Обикновена водна змия (Natrix natrix) 8 3 13 24 
Общо – бр. видове (бр. екземпляри) 12 (50) 7 (31) 5 (30) 15 (111) 
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Табл. 7.5.3.3.4-6. Координати (WGS 1984) на пресичанията на дерета от пътищата. 
Пореден номер Път N E 
Пресичане 1 Западен път 44,10712 27,06006 
Пресичане 2 Западен път 44,11225 27,05662 
Пресичане 3 Западен път 44,11348 27,05661 
Пресичане 4 Западен път 44,12316 27,05966 
Пресичане 5 Западен път 44,12686 27,05871 
Пресичане 6 Източен път 44,11152 27,08463 
Пресичане 7 Източен път 44,09877 27,10052 
Пресичане 8 Главен път 44,09525 27,10452 
Пресичане 9 Главен път 44,08994 27,07925 

 
 

 
Фиг. 7.5.3.3.4-5. Местоположение на пресичанията на дерета от пътищата в района на ПР и ЗМ (номерацията 

е както в Табл. 7.5.3.3.4-6). 
 
5.2. Промяна в характера на растителното покритие 

Според Biserkov & Naumov (2012) установените тенденции в развитието на растителността (увеличаване 

площта на горите и храстите за сметка на откритите терени) се отразяват положително върху някои видове и 

отрицателно върху други. В Табл. 7.5.3.3.4-7 е дадена промяната в площите на оптималните местообитания 

на видовете спрямо тази през 1948 г. съгласно данните в цитираната статия (в статията са разгледани не само 

териториите на ПР и ЗМ, но и околните райони в рамките на 10 km UTM квадрат NJ08). Най-голямо 

увеличаване на съответните площи се наблюдава при видовете, които са най-силно привързани към горите – 
Bufo bufo, Rana dalmatina и Zamenis longissimus, а най-голямо намаляване при видовете, силно привързани 

към откритите терени – Lacerta trilineata, Podarcis tauricus и Dolichophis caspius.  Като цяло, увеличаване на 

оптималните местообитания е регистрирано при 17 вида, а намаляване – при 12 вида. По отношение на 

видовете с най-висок природозащитен статус, увеличение има при 6 вида, а намаление при 1 вид. 

Доколкото промяната в растителното покритие се отразява положително върху едни и отрицателно върху 

други видове, то предприемането на мерки в тази насока трябва да става много внимателно. В конкретния 
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случай, предвид по-големия брой положително повлияни видове, не би било подходящо да се предприемат 
стъпки за връщане на територията към по-ранен етап на сукцесия чрез сечи. Освен това извеждането на сечи 

вероятно ще има отрицателни последствия върху земноводните и влечугите поради пряко унищожаване на 

екземпляри и техни убежища. Значително по-добро решение би било предприемането на мерки за 

ограничаване на по-нататъшното развитие на горската и храстова растителност и запазване на сегашния 

баланс в площите на горските и откритите терени. 

Табл. 7.5.3.3.4-7. Промяна (в %) на площите на оптималните местообитания на видовете земноводни и 

влечуги според Biserkov & Naumov (2012). 
Вид Увеличаване Намаляване 
Дунавски тритон (Triturus dobrogicus) 23%  
Обикновен тритон (Lissotriton vulgaris) 2%  
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 11%  
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 11%  
Обикновена чесновница (Pelobates fuscus)  28% 
Сирийска чесновница (Pelobates syriacus)  28% 
Кафява крастава жаба (Bufo bufo) 906%  
Зелена крастава жаба (Bufotes viridis)  7% 
Дървесница (Hyla arborea) 141%  
Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) 842%  
Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) 45%  
Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) 45%  
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 38%  
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)  17% 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 10%  
Колхидски слепок (Anguis colchica) 417%  
Късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii)  18% 
Зелен гущер (Lacerta viridis)  26% 
Ивичест гущер (Lacerta trilineata)  76% 
Стенен гущер (Podarcis muralis)  1% 
Кримски гущер (Podarcis tauricus)  29% 
Горски гущер (Darevskia praticola) 114%  
Голям стрелец (Dolichophis caspius)  83% 
Смок мишкар (Zamenis longissimus) 680%  
Медянка (Coronella austriaca)  6% 
Пъстър смок (Elaphe sauromates) 361%  
Обикновена водна змия (Natrix natrix) 91%  
Сива водна змия (Natrix tessellata) 35%  
Пепелянка (Vipera ammodytes)  7% 

6. Насоки за бъдещи изследвания 
Доколкото (според изложеното по-горе), видовият състав на херпетофауната може да се смята за изяснен, то 

популационните параметри на отделните видове остават напълно непроучени. В този смисъл, като основна 

насока за бъдещи херпетологични изследвания в двете защитени територии може да се определи проучването 

на числеността, плътността и структурата на популациите на видовете, и особено на тези, с висок 

природозащитен статус. Защитените територии или части от тях могат да се използват също и като моделни 

площи за изследване на сезонната и денонощна активност, миграциите, междувидовите отношения и редица 

други екологични особености на земноводните и влечугите. 
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7.3.4. Разпределение на видовете земноводни и влечуги по биотопи 
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7.5.3.3.5. СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ВИДОВЕТЕ БОЗАЙНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2001-2010 

 (Състояние, тенденции, заплахи, мерки за опазване/поддържане) 

Към 1998 г., в резултат на анализ на литературните данни и теренни изследвания на биолозите Т. Генов, Б. 

Георгиев, Н. Коджабашев и С. Герасимов за района на “Сребърна” се съобщават 41 – 48 вида бозайници 

(различията идват от несигурното определяне на видове двойници от родовете  Apodemus, Mus и Microtus). 
За всички установени бозайници в Сребърна е била извършена експертна бална оценка на тяхната 

популационна плътност по зони (1-водно огледало, 2-влажна тръстикова, 3- пасищна и агроценоза, 4- горска). 

Данните за едрите бозайници (заек, сърна,  благороден елен, дива свиня, чакал, лисица, дива котка) се 

основават на непреки сведения, получени в резултат от  пролетните таксации за основния запас и отстрела 

през 1997-1998 и 1998-1999 години в прилежащите ловни дружинки на СЛРБ на селата Сребърна, Ветрен и 

Айдемир.  Съществен недостатък на тези данни е, че липсват точни координати за отделните регистрации и 

трудно могат да се обвържат със защитените  територии (ПР и защитената местност "Пеликаните"). Въз 

основа на анализа на наличната информация  се заключава, че е необходимо "специализирано изследване на 

бозайниците в ПР и прилежащите територии с оглед на пълната и точна инветаризация, паспортизация и 

тяхното топографско разпределение" (Gerasimov, 1998). 

След 2000 г. са предприети редица проучвания, засягащи конкретно територията на ПР „Сребърна“ и 

Защитена местност "Пеликаните". При тях, освен инвентаризиране се дават сведения и за местообитанията 

на видовете. Системни количествени изследвания върху съобществата от дребни бозайници (насекомоядните 

и гризачи) са правени в периода 2004 – 2005 г. (Sichanov et al., 2006). Потвърдено е присъствието на 14 вида. 

През този период е направен и количествен отчет на активността на прилепите в близост до езерото чрез 

ултразвуков детектор (юни 2005, И. Пандурски, непубликувани данни). Установени са следните видове: 

прилепче на Натузий (Pipistrellus nathusii) (значителна  активност над водата и крайбрежната зона в района 

на дигата), кафяво прилепче (Pipistellus pipistrellus ) (слаба активност в горска територия), ръждив вечерник 

(Nyctalus noctula) (висока активност над крайбрежната зона в района на дигата); полунощен прилеп (Eptesicus 
serotinus ) (сравнително слаба активност),  Myotis sp. (45 KHz, вероятно дългопръст нощник (Myotis 
capaccinii),  голяма активност над водата).  

Преки свидетелства за присъствието на някои видове бозайници в района на ЗМ „Пеликаните“ са дадени от 

Biserkov (2012):  дива котка, лалугер, чакал, язовец, дива свиня, сърна. Предполага се присъствието на 

енотовидно куче, лисица.  Не са установени обикновен хомяк, добруджански хомяк, пъстър пор, степен пор. 

Анализът на времевите тенденции (1948/2010) в площите на местообитанията на 12  вида бозайници в район 

от 100 km2 около ез. Сребърна, направен от Biserkov (2012), показва значителни  промени в площите на 
видовите местообитания с най-висока пригодност: увеличение при дивата свиня (66 %), язовеца (31 %), 

дивата котка (16 %), сърната (14 %), чакала (12 %), бялката (11 %) и видрата  (5 %); намаление при 

добруджанския хомяк (85 %), лалугер (78 %), обикновен хомяк (77 %), пъстър пор (13 %), степен пор (6%). 

Основната причина за тези тенденции е намаляване на площта на откритите местообитания в полза на 

развитие на горска и храстова растителност.  

През периода на подготвяне на Актуализиран план за управление (2014 г.)  са събирани нови сведения  за  

бозайниците на територията на ПР и защитената местност "Пеликаните" чрез използване на фотокапани. 
Заложени са 6 фотокапана, експонирани за периода 14.06 – 5.08. 2014 г., представящи 2 преобладаващи типа 

растителна покривка, според номеклатурата на  Biserkov (2012): тип  1 - естествени тревисти площи с дървета 

и храсти и  тип 2- дървесно-храстова растителност. Снимките на бозайници, на които може със сигурност да 

се определи вида, са  400 на 9 вида: таралеж (Erinaceus roumanicus), заек (Lepus europaeus), чакал (Canis 
aureus), лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles), белка (Martes foina), дива котка (Felis silvestris), дива 

свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus). 
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Оценката на състоянието на популациите и разпределението по местообитания е направена по резултати от  

актуални изследвания – за дребните бозайници – по Sichanov et al. (2006), а за едрите бозайници – на основата 

на получените резултати през 2014 г. Количествените популационни оценки са по литературни данни за 

средната плътност на видовете (Попов, Седефчев, 2003; Пешев и др. 2004; Попов и др., 2007), модифицирани 

според експертна оценка на капацитета на местообитанията в границите на ЗМ  "Пеликаните". Тенденциите 

в динамиката на числеността са по експертна оценка, имайки предвид данните, дадени в предишни 

изследвания и анализи (Biserkov, 2012) и  динамиката на местообитанията през последните 10 години 

(собствени данни). 

Оценките на местообитанията (локализация и площ) са получени чрез моделиране на пространствените 

аспекти на екологичната ниша на видовете по метода на максималната ентропия (MaxEnt), (Phillips  et al., 
2006; Phillips & Dudik, 2008). Този подход предполага установяване на статистически зависимости между 

регистрациите на видовете и стойностите на набор от екогеографски променливи, имащи значение за тяхната 

екология и биология и по този начин лимитиращи разпространението им (Guisan & Zimmermann, 2000). За 

целите на моделирането са използвани бази данни от локации на видове с точни географски координати на 

територията на цялата страна, с времеви диапазон 2000 – 2013 г. По-голямата част от данните за едрите 

бозайници са събрани в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І”. Тези данни най-пълно разкриват основните аспекти 

екологичните ниши на видовете на територията на страната и дават възможност за установяване на стабилни 

и репрезентативни статистически зависимости спрямо екогеографските променливи, респ. с широк диапазон 

от екологични условия. На тази основа може да се очаква получаване на адекватни и стабилни модели. 

Използвани са следните еко-географски променливи: надморска височина – характеризира общите 

климатични условия, най-вече  температурния и валежния режим; аспект на склона – характеризира 

изложението, а от там и локалните особености на температурата и влажността; наклон на склона – 
характеризира степента на задържане на повърхностни и почвени води, субстрат, а от там и дебелината и 

влажността на почвата; земното покритие (главно тип на растителната покривка) – използвани са спектрални 

данни от канали 1 – 5, 7 на Landsat  сателитни снимки (юни-юли 2011 г.).  

Резултатите от моделите са  в количествена форма (от 0 до 1), представящи степента на пригодност на 

територията за съответния вид. За получаване на карти на оптималните местообитания, количествените 

растери са превърнати в бинарна форма като праговите нива са избирани на основата на няколко критерия - 
минимална стойност на присъствията  (minimum training presence, MTP), 10 –ти процентил на присъствията 

(10 percentile training presence, 10PT) и максимална чувствителност и специфичност  (maximum training 

sensitivity plus specificity, MTSS), (Liu et al., 2005). Тези карти са използвани за оценка на площта на 

оптималните местообитания на видовете на територията на полигона, представящ границите на ЗМ 
"Пеликаните", за набелязване на миграционни коридори в околностите, а също и за оценка на числеността 

на видовете. Като резултат са получени карти за оптималните местообитания за 29 вида.  

Разпространението и миграционните коридори са получени чрез ГИС анализ на оптималните местообитания 

в район 10 х 10 км около защитената местност. Използван е  алгоритъм цена за разстояние (cost distance). 
Растерната карта, представяща "цената" за разселване  е получена чрез  реципрочно преобразуване на 

растерната карта на пригодността на територията (1/пригодност), получена от MaxEnt моделите за всеки вид, 

а за пределна стойност на разстоянието за едрите бозайници е  зададена 10 км, а за дребните - 500 м 

(приблизителни максимални стойности на радиуса на денонощните придвижвания). Определяни са 

разстоянията от петната с оптимална пригодност, получени от моделирането с MaxEnt.  
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Статус на популациите и на местообитания 

Резултатите от регистрациите с фотокапани   дават възможност да се направят някои оценки за състоянието 

на популациите. Може да се каже, че в контекста на относително краткия период на изследване и имайки 

предвид особеностите на метода на регистрация, всичките 9 установени видове едри бозайници са най-
масовите и широко разпространени видове в района. С  най-висока активна плътност са чакал, язовец, дива 

свиня и сърна. По отношение на предпочитаните типове местообитания може да се каже, че лисицата, 

сърната, заека и таралежа се придържат към по-открити местообитания, дивата свиня – към по залесените, а 

останалите видове не показват избирателност.  

Според направените анализи може да се каже, че в резултат от тенденциите в промените на площите на 

основните типове растителност и естествената им ниска плътност, три вида вероятно не се срещат в 

границите на ЗП "Пеликаните" – добруджански хомяк, степен и пъстър пор. Това са и видове с висок 

природозащитен статус. Потенциалните им местообитания в рамките на защитената местност са с малка 

площ  и не предполагат съществуване на жизнеспособни популации.   

С намаляващи популации са два вида. Лалугерът е на прага на окончателно изчезване в границите на ЗМ 

"Пеликаните" поради обрастване на малкото тревисти местообитания с инвазивни дървета и храсти. 

Лисицата е със сравнително ниска численост спрямо капацитета на оптималното местообитание, най-
вероятно в резултат от конкурентния натиск на чакала – един от най-обилните видове в района (Таблица 

7.5.3.3.5.-1).   

Много видове са със стабилни популации – в повечето случаи това са обикновени широко разпространени 

видове дребни бозайници (видове извън приложение III на ЗБР). Изключение са лешниковия сънливец, 

обикновената и малка кафявозъбки. Това са видове, които се срещат главно в планинските райони на страната 

и находищата им в ниските части са малко и там някои от тях са с ниска численост (Попов и Седефчев, 2004). 

Територията на ЗМ "Пеликаните" е важна за опазване на тези видове в ниските части на страната. В най-
голяма степен това се отнася за лешниковия сънливец.  

Някои видове са с растящи популации. При тези видове, нарастването се дължи на антропогенни фактори – 
развитие на горска и дървесно-храстова растителност, резултат от изкуствени залесявания и/или 

разпространение на инвазивни видове дървета и храсти, както и отслабване на ловния натиск, поради 

защитения статут на територията.     

Таблица 7.5.3.3.5.-1.  Площ на оптималните местообитания, плътност, численост и популационни тенденции 

на сухоземни  бозайници в границите на ЗМ "Пеликаните"  

Вид  
Оптимално 

местообитание  

(ха) 

Плътност 
Инд./ха 

бр. 

индивиди 
Популационни тенденции 

Таралеж (Erinaceus roumanicus) 198.12 0.5 99 стабилна 
Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus) 103.47 2 207 стабилна 
Малка  кафявозъбка (Sorex minutus) 317.29 2 635 стабилна 
Малка  водна земеровка  (Neomys anomalus) 258.34 5 1292 стабилна 
Белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon) 350.87 2 702 стабилна 
Малка   белозъбка (Crocidura suaveolens) 366.51 7 2566 растяща 
Заек (Lepus europaeus) 258.17 0.1 26 стабилна 
Катерица (Sciurus vulgaris)     
Лалугер (Spermophilus citellus) 79.26 0.07 6 намаляваща 
Горски сънливец (Dryomys nitedula) 343.15 1 343 стабилна 
Обикновен сънливец (Glis glis) 234.17 2 468 стабилна 
Лешников сънливец (Muscardinus avellanarius) 7.64 1 8 стабилна 
Оризищна мишка (Micromys minutus) 322.23 0.6 193 стабилна 
Полска мишка (Apodemus agrarius) 344.56 15 5168 стабилна с флуктуации 
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Вид  
Оптимално 

местообитание  

(ха) 

Плътност 
Инд./ха 

бр. 

индивиди Популационни тенденции 

Обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus) 364.63 2 729 стабилна 
Жълтогърла горска мишка (Apodemus flavicollis) 368.87 5 1844 стабилна 
Степна домашна мишка (Mus spicilegus) 292.11 3 876 стабилна с флуктуации 
Източно-европейска полевка (Microtus levis) 366.22 3 1099 стабилна с флуктуации 
Подземна полевка (Microtus subterraneus) 46.78 0.5 23 стабилна 
Чакал (Canis aureus)  297.62 1 298 растяща 
Лисица (Vulpes vulpes) 245.66 0.05 12 намаляваща 
Язовец (Meles meles) 105.21 0.3 32 растяща 
Невестулка (Mustela nivalis)     
Черен пор (Mustela putorius)     
Белка (Martes foina) 307.70 0.06 18 растяща 
Дива котка (Felis silvestris) 220.99 0.05 11 стабилна 
Дива свиня (Sus scrofa) 236.45 0.15 35 растяща 
Сърна (Capreolus capreolus) 256.25 0.15 38 растяща 

7.5.3.3.6. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПЛЪТНОСТ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА ДИВАТА СВИНЯ, ЧАКАЛА, 

ЛИСИЦАТА 

През периода на подготвяне на Актуализиран план за управление (2014 г.)  са събирани нови сведения  за  

бозайниците на територията на ПР и защитената местност "Пеликаните". Използвани са два основни метода 

– 1) трансекти за регистриране на следи от жизнената дейност на видовете и 2) фотокапани. 

Трансекти. Направени са два трансекта по 2 км в близост до бреговата ивица на езерото, където има 

многобройни влажни места подходящи за запазване на следи и дири. Единият трансект е по екопътеката на 

западния бряг на езерото (UTM координати на начална точка - 505689.383 / 4882801.353, на   крайна точка -  
504496.778 / 4884303.425). Вторият е на   източния бряг (UTM координати на начална точка – 507647.736 / 
4882920.643, на крайна точка -  506514.476 / 4884511.184). 

По първия трансект е регистрирано присъствието на къртица (504962.761  / 4883587.375), черен пор (следи 

край брега на езерото под селото,  505361.334  /  4883984.265),  видра (504923.935   / 4883749.712), дива свиня 

(504715.177 / 4884077.761), ондатра (Ondatra zibethicus), (Бисерков, непубл. данни). По втория трансект са 

регистрирани следи от сърна (506772.939 / 4883918.707)   и дива свиня (507240.160  / 4883371.959).  

Фотокапани. Заложени са 6 фотокапана, експонирани за периода 14.06 – 5.08. 2014 г., представящи 2 

преобладаващи типа растителна покривка, според номенклатурата на  Biserkov (2012): тип  1 - естествени 

тревисти площи с дървета и храсти и  тип 2- дървесно-храстова растителност (Таблица 7.5.3.3.6.-1). 
Снимките на бозайници, на които може със сигурност да се определи вида, са  400 на 9 вида  
(Фиг. 7.5.3.3.6.-1, Таблица 7.5.3.3.6.-2).     

Оценките на местообитанията (локализация и площ) са получени чрез моделиране на пространствените 

аспекти на екологичната ниша на видовете по метода на максималната ентропия (MaxEnt), (Phillips  et al., 

2006; Phillips & Dudik, 2008). Този подход предполага установяване на статистически зависимости между 

регистрациите на видовете и стойностите на набор от екогеографски променливи, имащи значение за тяхната 

екология и биология и по този начин лимитиращи разпространението им (Guisan & Zimmermann, 2000). За 

целите на моделирането са използвани бази данни от локации на видове с точни географски координати на 

територията на цялата страна, с времеви диапазон 2000 – 2013 г.   Използвани са следните еко-географски 

променливи: надморска височина – характеризира общите климатични условия, най-вече  температурния и 

валежния режим; аспект на склона – характеризира изложението, а от там и локалните особености на 

температурата и влажността; наклон на склона – характеризира степента на задържане на повърхностни и 

почвени води, субстрат, а от там и дебелината и влажността на почвата; земното покритие (главно тип на 

растителната покривка) – използвани са спектрални данни от канали 1 – 5, 7 на Landsat  сателитни снимки 
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(юни-юли 2011 г.). За получаване на карти на оптималните местообитания, количествените растери са 

превърнати в бинарна форма като праговите нива са избирани на основата на критерия максимална 

чувствителност и специфичност  (maximum training sensitivity plus specificity, MTSS), (Liu et al., 2005).  

 
Таблица 7.5.3.3.6.-1. Координати (X-дължина,  Y-ширина) на фотокапаните и данни за местообитанието 

(тип  1 - естествени тревисти площи с дървета и храсти и  тип 2- дървесно-храстова растителност) 

Капан X Y X UTM35N Y UTM35N 
Надм. вис. 

м 
Тип местообитание 

BAS_001 27.05691 44.12138 504553.397036  4885355.63205  28.24 
На границата между 

тип 1 и тип 2 

BAS_002 27.05989 44.123 504791.940368  4885535.5177  15.03 Тип 2 

BAS_003 27.0551 44.10511 504409.788391  4883548.86816  48.91 Тип 1 

BAS_004 27.05671 44.10657 504538.528498  4883711.23424  77.99 Тип 1 

BAS_005 27.05516 44.10634 504683.643511  4885485.67889  81.12 Тип 1 

BAS_006 27.05854 44.12255 504414.815306  4883685.38072  22.72 
На границата между 

тип 1 и тип 2 

 
Таблица 7.5.3.3.6.-2. Регистрации на бозайници с фотокапани в района на ПР „Сребърна“ за периода 14.06 

– 5.08. 2014 г. (местообитание: тип  1 - естествени тревисти площи с дървета и храсти и  тип 2- дървесно-
храстова растителност) 

Местообитание Тип 1 Тип1/ 
тип 2 

Тип 2 Общо 

Вид /  Капан No: BAS_00
3 

BAS_00
4 

BAS_005 BAS_00
1 

BAS_00
6 

BAS_0
02 

Таралеж (Erinaceus roumanicus) 6 0 0 0 0 0 6 
Заек (Lepus europaeus) 0 6 17 0 0 0 23 
Чакал (Canis aureus) 36 31 2 27 21 13 130 
Лисица (Vulpes vulpes) 2 10 0 0 0 0 12 
Язовец (Meles meles) 33 15 0 1 20 8 77 
Белка (Martes foina) 2 0 0 0 2 2 6 
Дива котка (Felis silvestris) 3 2 0 4 3 1 13 
Дива свиня (Sus scrofa) 0 0 0 16 34 16 66 
Сърна (Capreolus capreolus) 7 45 4 4 0 0 60 
Общо 92 111 23 53 80 41 400 

 
Фиг. 7.5.3.3.6.-1. Регистрации на видове бозайници с фотокапани на територията на ЗМ "Пеликаните". юни 

– август 2014 

 

 

Дива свиня  Чакал 
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Сърна Заек 

 

 

Дива котка Язовец 

 

 

Лисица Таралеж 

 

 

Белка  
 
Резултатите от регистрациите с фотокапани (Таблици 7.5.3.3.6.-1 и -2) дават възможност да се направят 

някои оценки за състоянието на популациите. Може да се каже, че в контекста на относително краткия 

период на изследване и имайки предвид особеностите на метода на регистрация, чакалът и дивата свиня  са 

сред най-масовите и широко разпространени видове в района, имащи най-висока  активна плътност. По 

отношение на предпочитаните типове местообитания може да се каже, че лисицата се придържа към по-
открити местообитания, дивата свиня – към по залесените, а чакалът не показва особена избирателност. 

Лисицата е със сравнително ниска численост спрямо капацитета на оптималното местообитание, най-
вероятно в резултат от конкурентния натиск на чакала – един от най-обилните видове в района. Чакалът и 
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дивата свиня са с растящи популации, дължащо се на антропогенни фактори – развитие на горска и дървесно-
храстова растителност, резултат от изкуствени залесявания и/или разпространение на инвазивни видове 

дървета и храсти, както и отслабване на ловния натиск, поради защитения статут на територията.    

Получените карти на оптималните местообитания на чакала, лисицата и дивата свиня  са представени на Фиг. 

7.5.3.3.6.-2.  

 

 
Оптимално местообитание  на чакала на територията на 

ЗМ Пеликаните 

 
Оптимално местообитание на лисицата на територията на 

ЗМ Пеликаните 

 
Оптимално местообитание на дивата свиня на 

територията на ЗМ Пеликаните 

 
 

 
Фиг. 7.5.3.3.6.-2. Карти на оптималните местообитания на чакала, лисицата и дивата свиня в ЗМ. 
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7.5.3.3.7. ПАШАТА В ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Разгледана е в Част 0, Раздел 3.2.2, както и в Част 1, Раздели 1.3.3; 1.16.1.3 и 1.21.7.1. 
 

7.5.3.3.8. ОБЩАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИОТОПИТЕ 

Общата класификация на биотопите, заложена в заданието, предполага да се обособят комплексни 

териториални единици за целите на управлението на ЗМ и ПР. Те трябва да позволяват ефикасно 

управление както на природните местообитания, така и на местообитанията на видове (растителни, гъбни, 

животински). 
Доколкото природните местообитания и местообитанията на видове имат обща компонента – биотопа, тя 

предоставя единствената възможност за обособяване на комплексни териториални единици на основата на 

разработена за целта Обща номенклатура на целевите биотопи в ЗМ и ПР. 
 
Все още няма разработена общо приета номенклатура на екосистемите. Това важи особено за по-дълбоките 

нива на разделяне, които имат пряко отношение към управлението на екосистемите. 
Възприеманият подход зависи както от целите за които ще се използва номенклатурата, така и от 

сложността на разглеждания комплекс и не на последно място от неговата предистория. 
При разработването на Общата номенклатура на целевите биотопи в ЗМ са използвани:  

 Типология на екосистемите в България в съответствие с ЕЕА (EU 2010 Biodiversity Baseline (EEA 
2012) Refined),  

 Корине земно покритие (CLC) 
 номенклатурата на природните местообитания в Директивата 92/43 на ЕС. 
 Класификацията на EUNIS 

Целта бе да се разработи номенклатура за биотопите, приложима при управление на ПР и която възможно 

най-пълно да кореспондира с наличните ГИС бази данни. В конкретния случай това са данните за: 

 Корине земно покритие (CLC), 
 Модифицираните данни от CLC за района на ез. Сребърна (Biserkov & Naumov 2012). 
 Резултати от картирането на природните местообитания за целите на НЕМ Натура 2000 ; 
 лесоустройствените бази данни. 

Използваната кодировка има 5 типа според нивата на разделяне. Типовете от първо ниво са обозначени с 

римски цифри, а тези от последващите нива на разделяне с арабски цифри. 
Първото ниво на разделяне на биотопите е направено по аналогия с това на екосистемите в ЕЕА. 
Второто ниво на разделяне на биотопите е направено по аналогия с това на класовете от клас 1 на CLC и 

номерацията на нашите типове се измества с единица в сравнение с тази при класовете от CLC.  
Към обособените на първо ниво водни биотопи – тип ІІ, се отнася само един подтип, но той е кодиран 

като ІІ.5, от една страна  за да се асоциира кода на клас1 от CLC, а от друга страна позволява при работата 

с кодовете на биотопите да се изпускат римските цифри и да не се получава дублиране.     
При петото ниво на разделяне се в името на биотопа може да присъства и кода на свързаното с него 

консервационно значимо местообитания (ако има такова), като към него може да е добавена буква “R” ако 

площите се предвидени за възстановяване на увреденото местообитание.  
Приведената номенклатура е лесна за използване, защото към нея могат да се съотнесат съществуващите 

описания за съответните класове (193) от Корине земно покритие и/или описанията на отделните типове 

природни местообитания по Директивата за хабитатите на ЕС или тези на EUNIS и Палеарктичната 

класификация. 
В отделни частни случай като самостоятелни единици са обособени биотопи свързани с конкретен масово 

разпространен инвазивен вид (аморфата и миризливата върба) или с експанзиращ вид, който силно снижава 

консервационната стойност на биотопите в ПР, какъвто е случая със сивата върба върху кочките. 
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Третото ниво на разделяне следва логиката на поделяне в CLC при обособяване на клас 2. 
Четвъртото ниво на разделяне следва логиката на поделяне в CLC при обособяване на клас 3. 
Петото ниво на разделяне комбинира биотопи, които могат да се привържат към подкласове на клас 3 на 

CLC, разпознати на ортофотографска снимка и/или съответстващи на типове природни местообитания по 

класификацията възприета в Директивата за местообитанията на ЕС. 
За това в използваните наименования на разглежданите биотопи лесно се открива аналогията със 

съществуващите класове от CLC и  Директивата за местообитанията на ЕС. 
Детайлността, която е необходима при едни групи и процеси, често е недостижими при други групи и 

процеси, най-вече поради ограничения ресурс с които разполагат хората. За това характеристиката на всяка 

група или процес може да се прави на съответното ниво на разделяне на биотопите. 
Номенклатура на целевите биотопи в ПР е дадена в Раздел 7.2.2. 
 
 
 
При възприетия подход, влажните зони са отнесени както следва: 

Водни биотопи Биотопи с горска или храстова растителност 
5111 реки в долното им течение 3241 храстова мезоксерофитна растителност 
51111 реки в долното им течение, брегове 3243 храсталаци от миризлива върба 
5123 канали със земни брегове 3217 храсталаци от върби 
3211 висока   хелофитна  растителност, периодично 

заливана 
3242 храсталаци от аморфа 

3212 висока хелофитна  растителност, постоянно 

залята 
І.311 широколистни гори 

3213 висока хелофитна  растителност, плаваща 31110 акациеви гори 
5121 езеро, ЦВО  3111 заливни гори 
5122 езеро, ПГЛ 32112 сива върба с 3211 
5123 езеро, МЛК 32122 сива върба с 3212 
5124 езеро, плитчини 32132 сива върба с 3213 
Биотопи с пясъци и оскъдна растителност 312 Иглолистни гори 
3311 Речни пясъчни коси без растителност  Агро биотопи 
Тревни биотопи 2111 Ненапоявани обработваеми земи 
3215 тревна мезофилна растителност Урбанизирани биотопи 
3216 тревна мезоксерофитна раст. с храсти 112 Населени места с къщи с дворове 
3214 тревна хидрофилна растителност  

 
 Това детайлизиране е необходимо, защото сукцесионния етап в който се намира екосистемата на езерото, в 

съчетание с климатичните фактори и антропогенното въздействие (пряко и опосредствено) е критичен. Той 

се характеризира с доближаването до точка, при която езерото с плаващите тръстикови острови може за 

кратък период (5-10 години) да се превърне в блато, в което тръстиковите острови трайно засядат на 

дъното, закотвени не само от своята биомаса и натрупана мъртва органика, а и чрез своите корени и 

особено чрез корените на колонизиралите я сиви върби. Ако това се случи, екосистемата която се опазва в 

поддържания резерват ще бъде бързо заменена от следващите сукцесионни стадии. За да се управлява 

правилно ПР, е необходимо да има точни данни за динамиката на тръстиковите острови и техните 

компоненти. 
Детайлното поделянето на 10 типа биотопи във влажната зона е обосновано в ПУ на ПР „Сребърна“ 2016. 
Тук ще отбележим само, че е това подпомага по-доброто управление на сложната екосистема. 
Внасянето на необходимата детайлност при разработване на класификацията на биотопите за целите на 

управлението на определена защитена територия позволява правилно да се оцени значението за опазването 

на целевите видове и природни местообитания на относително хомогенни части от нея, а от друга страна 

позволява да се фокусират и оптимизират усилията и разпределението на ресурсите при прилагане на 

набелязаните управленски политики.  
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Биотопите с мезоксерофитните тревни и храстови съобщества са разпространени само в ЗМ.  

Биотопите с гори, въпреки че са маркирани с детайлност съответна на разработените горски местообитания 

в ПУ, ще бъдат разгледани на пето ниво само биотопите с основно значение за ЗМ, а останалите са 

разгледани на ниво четири, което предоставя необходимия детайл по отношение на видовете и съответства 

на степента на сегашните познания за популациите на видовете и тяхното разпространение по природни 

местообитания и биотопи от пето ниво. 

На базата на дефинираните целеви биотопи е направена карта на разпространението им в районна на ЗМ 

Приложение 7.4.21. 

Въпреки своята комплексност така дефинираните целеви биотопи  не е препоръчително да бъдат прилагани 

само те, ако има детайлни класификации за определен тип обекти, какъвто е случая с растенията и 

природните местообитания. За тях дефинираните тук биотопи имат сборен характер и служат за мост към 

предписаните и прилагани мерки за опазването на целевите видове. 
 
Определените целеви биотопи са дефинирани така, че да позволяват описването и прилагането на общи 

консервационни мерки за целевите видове и природни местообитания.  
За да се използват максимално съществуващите и широко използвани типологии на екосистемите и 

класификации на природните местообитания, когато е било възможно новосъздадените класификационни 

единици биотопи са привързвани към описаните вече типове екосистеми и  природни местообитания.  
Поради връзката на ЗМ със ПР и необходимостта да се обслужват управленските цели и при двете 

защитени територии, в номенклатурата са включени и типове, които са характерни само за ПР. 
 
 
 

7.5.3.4 ДАННИТЕ ОТ ПРОЕКТА “КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА … - ФАЗА І” (ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 И 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 НА ЗБР). 

Данните от проекта са достъпни на адрес: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents : 
 Цифрови данни свързани с мрежата Натура 2000 

- Списъци на землища попадащи в обхвата на защитените зони 
- Граници на защитени зони - WGS 84 UTM 35 N зона (shp) 
- Слоеве с националното разпространение на видове и типове природни местообитания, докладвани 

към Европейската комисия за периода 2007-2012г., съгласно изискванията на чл.17 от Директива 

92/43/ЕИО - грид 1х1км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp) 
- Слой с националното разпространение на видове птици, докладвани към Европейската комисия за 

периода 2008-2012г., съгласно изискванията на чл.12 от Директива 2009/147/ЕО - грид 10х10км, 

ETRS 89, LAEA 5210 (shp) 
- Пространствени данни за чувствителните зони за птици по отношение на възможностите за 

строителство на ветрогенератори - WGS84 UTM 35N (*.shp и *.mdb) 
 

 Обща информация и данни получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 
- Доклади, методики и схеми за мониторинг на целеви видове и природни местообитания от Натура 

2000 
 Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: 

● Природни местообитания 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents
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● Целеви видове: 
- Растения 
- Безгръбначни 
- Риби 
- Земноводни 
- Влечуги 
- Бозайници 

 Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици: 
● Общи документи 
● Птици 

7.5.4. ГОРИ 

7.5.4.1 КАРТИ 

7.5.4.1.1. КАРТА НА ГОРИТЕ 

Картите са дадени в раздели от 7.4.32 до 7.4.36. 

7.5.4.2 ТАБЛИЦИ 

7.5.4.2.1. НОВОСФОРМИРАНИ ГОРИ В ОТДЕЛ 1001/1-16 В ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“  

Отдел Подотдел Вид Етаж Участие Произход Възраст Пълнота 
Степен на 

инвазивност 

в подотдела 

Площ 

ha 
Площ  

ha 

1001 1 пбрс 2 5 1 30 9 0 1,1 1,1 

1001 1 мах 2 3 1 30 9 0 1,1   

1001 1 айл 2 1 1 30 9 1 1,1   

1001 1 ак 2 1 1 30 9 1 1,1   

1001 1 глд 2 0 1 30 9 1 1,1   

1001 2 мрзврб 3 8 1 15 6 1 4,3 4,3 

1001 2 айл 3 1 1 10 6 1 4,3   

1001 2 ак 3 1 1 10 6 1 4,3   

1001 2 глд 3 0 1 10 6 2 4,3   

1001 2 пбрс 3 0 1 10 6 0 4,3   

1001 3 айл 2 0 1 30 8 1 5,0 5,0 

1001 3 ак 2 1 1 30 8 2 5,0   

1001 3 глд 2 0 1 30 8 2 5,0   

1001 3 мрзврб 3 2 1 30 8 1 5,0   

1001 3 пенс. яс 2 4 1 30 8 1 5,0   

1001 3 нг 2 0 1 30 8 1 5,0   

1001 3 пбрс 2 2 3 30 8 0 5,0   

1001 3 мах 2 1 3 30 8 0 5,0   

1001 3 ор 2 0 1 30 8 0 5,0   

1001 4 пбрс 2 2 3 20 7 0 4,0 4,0 

1001 4 айл 2 2 1 20 7 1 4,0   

1001 4 ак 2 2 1 20 7 1 4,0   

1001 4 ам 3 0 1 20 7 2 4,0   

1001 4 глд 2 1 1 20 7 2 4,0   

1001 4 мрзврб 3 0 1 15 7 1 4,0   
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Отдел Подотдел Вид Етаж Участие Произход Възраст Пълнота 
Степен на 

инвазивност 

в подотдела 

Площ 

ha 
Площ  

ha 

1001 4 пенс. яс 2 2 1 20 7 1 4,0   

1000 4 И-214 2 0 3 20 7 1 4,0   

1000 4 нг 2 1 1 20 7 2 4,0   

1000 4 ор 2 0 1 20 7 1 4,0   

1001 5 мрзврб 3 9 1 15 5 1 36,1 36,1 

1001 5 ак 2 1 1 15 5 2 36,1   

1001 5 глд 2 0 1 15 5 2 36,1   

1001 6 ак 2 8 1 15 5 2 0,8 0,8 

1001 6 мрзврб 3 2 1 15 5 1 0,8   

1001 7 ак 2 2 1 10 6 2 3,3 3,3 

1001 7 ор 2 2 1 15 6 2 3,3   

1001 7 пбрс 2 2 1 15 6 2 3,3   

1001 7 глд 2 2 1 15 6 1 3,3   

1001 7 пенс. яс 2 1 1 15 6 1 3,3   

1001 7 нг 2 0 1 15 6 2 3,3   

1001 7 мрзврб 3 1 1 10 6 2 3,3   

1001 8 бврб 2 2 1 40 6 1 9,6 9,6 

1001 8 пбрс 2 1 1 25 6 1 9,6   

1001 8 ор 2 1 1 25 6 1 9,6   

1001 8 айл 2 1 1 25 6 1 9,6   

1001 8 ак 2 0 1 15 6 2 9,6   

1001 8 ам 3 0 1 10 6 2 9,6   

1001 8 глд 2 1 1 25 6 2 9,6   

1001 8 мрзврб 3 1 1 15 6 2 9,6   

1001 8 пенс. яс 2 2 1 25 6 2 9,6   

1001 8 И-214 1 1 3 25 6 3 9,6   

1001 8 нг 2 0 1 25 6 2 9,6   

1001 9 пбрс 2 2 1 40 7 0 3,2 3,2 

1001 9 ак 2 2 1 40 7 2 3,2   

1001 9 глд 2 1 1 40 7 1 3,2   

1001 9 мрзврб 3 1 1 15 7 2 3,2   

1001 9 пенс. яс 2 4 1 40 7 1 3,2   

1001 9 нг 2 0 1 40 7 2 3,2   

1001 10 мрзврб 3 6 1 15 4 1 1,2 1,2 

1001 10 айл 2 1 1 25 4 1 1,2   

1001 10 ак 2 2 1 25 4 1 1,2   

1001 10 глд 2 1 1 25 4 1 1,2   

1001 11 пбрс 2 2 1 20 5 0 6,3 6,3 

1001 11 мах 2 1 1 20 5 0 6,3   

1001 11 айл 2 1 1 20 5 2 6,3   

1001 11 ак 2 3 1 20 5 2 6,3   

1001 11 глд 2 1 1 20 5 2 6,3   

1001 11 мрзврб 3 2 1 15 5 2 6,3   

1001 12 пбрс 2 5 1 30 7 0 1,7 1,7 

1001 12 айл 2 0 1 30 7 2 1,7   
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Отдел Подотдел Вид Етаж Участие Произход Възраст Пълнота 
Степен на 

инвазивност 

в подотдела 

Площ 

ha 
Площ  

ha 

1001 12 ак 2 2 1 40 7 2 1,7   

1001 12 глд 2 0 1 40 7 2 1,7   

1001 12 пенс. яс 2 3 1 40 7 1 1,7   

1001 12 нг 2 0 1 40 7 2 1,7   

1001 13 ак 2 1 1 5 7 2 2,6 2,6 

1001 13 пбрс 3 6 3 10 7 0 2,6   

1001 13 мах 3 3 3 10 7 0 2,6   

1001 13 кдр 3 1 3 10 7 0 2,6   

1001 14 бврб 2 8 1 45 7 0 1,7 1,7 

1001 14 пбрс 2 1 1 25 7 0 1,7   

1001 14 глд 2 1 1 25 7 2 1,7   

1001 14 бврб 3 9 1 10 7 0 1,7   

1001 14 ам 3 1 1 10 7 2 1,7   

1001 15 пбрс 2 5 1 20 4 0 6,0 6,0 

1001 15 мах 2 3 1 20 4 0 6,0   

1001 15 пкл 2 1 1 20 4 0 6,0   

1001 15 дж 2 1 1 15 4 0 6,0   

1001 15 мрзврб 3 6 1 10 4 2 6,0   

1001 15 кдр 3 4 1 10 4 0 6,0   

1001 16 бврб 2 4 1 15 2 0 0,7 0,7 

1001 16 пбрс 2 3 1 10 2 0 0,7   

1001 16 пенс. яс 2 3 1 10 2 2 0,7   

1001 16 мах. 3 2 1 5 6 0 0,7   

1001 16 мк 3 1 1 5 6 0 0,7   

1001 16 ам 3 6 1 5 6 1 0,7   

1001 16 кдр 3 1 1 10 6 0 0,7   

        Всичко  87,6 
 

7.5.4.2.2. ПРЕПОРЪКИ ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ДЪРВЕСНА 

РАСТИТЕЛНОСТ В ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ 

О
тд

е
л

 

П
о

д
о

тд
е

л
 

В
и

д
 

В
ъ

зр
ас

т 

П
л

о
щ

 Препоръки 1 Препоръки 2 Хабитат 

49 и ак 35 23,1 

Престаряване на акацията и опръстеняване, с цел подпомагане на 
местните дървесни видове и залесесяване под склопа с местни видове.  
Без сеч за местните дървесни видове. 

 Залесесяване под склопа с местни 
видове. Въстановяване на 91Н0. 

91Н0*за възстановяване 

49 л чдб 5 1,0 Вадене фиданки от червен дъб, толериране на срлп.   срлп 

49 к чдб 45 2,4 Вадене фиданки от червен дъб, толериране срлп и пляс. 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

чдб 

49 а пбрс 30 1,0 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91I0* за възстановяване 

49 б пбрс 30 0,7 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91I0* за възстановяване 

49 в пбрс 30 0,6 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91I0* за възстановяване 

49 г кдб 30 0,8 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91Н0*за възстановяване 

49 д пбрс 65 0,4 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91I0* за възстановяване 

50 к лдб 50 4,4 Въстановяване на 91I0*. 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91I0* за възстановяване 

51 а цр 50 0,3 Въстановяване на 91M0. Култура навярно с местен произход 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91M0 за възстановяване 
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О
тд

е
л

 

П
о
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о

тд
е

л
 

В
и

д
 

В
ъ
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т 

П
л

о
щ

 Препоръки 1 Препоръки 2 Хабитат 

49 ч цр 13 3,3 Въстановяване на 91М0 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91М0 за възстановяване 

51 з крш 30 4,0 Въстановяване на 91М0 в откритите места. 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

смесени култури 

51 б (част) цр 8 3,0 
Въстановяване на 91М0. Възстановяване част от площта в югоизт. край на 
гората. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91M0 за възстановяване 

51 о (част) кдб 15 1,0 Въстановяване на 91Н0*на част от подотдела. 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91Н0*за възстановяване 

51 к кдб 60 3,2 
Въстановяване на 91Н0. Да се посочи целият подотдел като 91H0*. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете. 
Поява на благун.  

91Н0* 

52 б кдб 25 1,0 
Въстановяване на 91Н0. Обособяване на част от отдела на 91H0*, 
подпомагане дъбовете. 

 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91Н0*за възстановяване 

51 м лдб 65 2,0 Опръстеняване инвазивни видове в 91F0. Чупене на инвазивни видове. 91F0 за възстановяване 

52 в (част) айл 20 0,1 Опръстеняване на айлант. Чупене на айлант. ак 

52 б (част) ак 8 2,8 
Опръстеняване на акация в участъка с местни видове, с цел тяхното 
подпомагане. 

  ак 

51 з мах 30 2,0 Опръстеняване на акация и айлант. Чупене на инвазивни видове. смесени култури 

51 н ак 14 0,3 Опръстеняване на акация и последващa сеч на мъртвите дървета.  
Залесяване с местни дървесни 
видове. 

91F0 за възстановяване 

51 л ак 14 3,3 Опръстеняване на акация и последващa сеч на мъртвите дървета.  
Залесяване с местни дървесни 
видове. 

ак 

51 о ак 14 2,8 Опръстеняване на акация и последващa сеч на мъртвите дървета.  
Залесяване с местни дървесни 
видове. 

ак 

51 и ак 14 0,7 Опръстеняване на акация и последваща сеч на мъртвите дървета. 
 Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

ак 

51 д ак 35 2,5 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

  ак 

51 ж ак 30 0,9 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

  ак 

49 о ак 12 3,5 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

  ак 

50 б ак 12 1,8 
Опръстеняване на акация, с цел подпомагане на местни дървесни 
видове. Последваща сеч на мъртвите дървета. 

  ак 

50 д чдб 30 2,3 
Опръстеняване на червен дъб и айлант. Последваща сеч на мъртвите 
дървета. 

  смесени култури 

50 г чдб 30 6,0 
Опръстеняване на червен дъб и айлант. Последваща сеч на мъртвите 
дървета. 

  чбр 

50 ж срлп 40 1,6 Опръстеняване на червен дъб. Последваща сеч на мъртвите дървета.  Вадене фиданки от червен дъб. смесени култури 

52 б нг 8 0,4 Опръстеняване на явор негундо.   91Н0*за възстановяване 

49 п кдб 55 2,3 Отмяна на сечта 
Подпомагане възобновяването на 
дъбовете.  

91Н0*за възстановяване 

49 т срлп 55 15,3 Отмяна на сечта. 91Z0 Незаконна сеч в юи част, отсечени около 30 м3.    91Z0 

49 и ак 35 23,1 
Престаряване на акацията и опръстеняване, с цел подпомагане на 
местните дървесни видове и залесесяване под склопа с местни видове.  

 Залесесяване под склопа с местни 
видове. Въстановяване на 91Н0. 

91Н0*за възстановяване 

51 в ак 50 3,3 

Престаряване на акацията и опръстеняване, с цел подпомагане на 
местните дървесни видове и залесесяване под склопа с местни видове. 
Въстановяване на 91Н0. 

 Залесесяване под склопа с местни 
видове. Въстановяване на 91Н0. 

ак 

50 и ак 35 5,5 
Престаряване на акацията и опръстеняване, с цел подпомагане на 
местните дървесни видове.  

 Залесесяване под склопа с местни 
видове. Въстановяване на 91М0. 

91М0 за възстановяване 

49 ш ак 25 1,7 
Престаряване на акацията, опръстеняване, с цел подпомагане на 
местните дървесни видове и залесесяване под склопа с местни видове. 

 Залесесяване под склопа с местни 
видове.  

ак 

51 г ак 26 9,3 
Престаряване на акацията, опръстеняване, с цел подпомагане на 
местните дървесни видове и залесесяване под склопа с местни видове. 

 Залесесяване под склопа с местни 
видове.  

ак 

50 м (част) ак 13 2,0 При сечта запазване на местни дървесни видове.   91F0 за възстановяване 

50 л ак 13 4,2 При сечта запазване на местни дървесни видове.   ак 

49 ж чбр 40 9,6 При сечта запазване на местни дървесни видове.  
Чупене на инвазивни видове при 
отглеждане. 

чбр 

49 з ак 19 0,8 При сечта запазване на местните дървесни видове   ак 

50 з ак 19 5,2 При сечта опазване на местните дървесни видове.   ак 

49 р чбр 30 1,7 При сечта опазване на местните дървесни видове.   чбр 

52 6     0,3 Сеч и залесяване с местни дървесни видове.   91F0 за възстановяване 

51 к (част) ак 60 0,02 Унищожаване на Phytolaca americana 200 m2.   91Н0* 

51 е (част) айл 30 1,2 Чупене айлант Чупене айлант ак 

50 г айл 30 0,6 Чупене айлант. Чупене айлант. чбр 

52 в нг 20 0,2 Чупене явор негундо Чупене явор негундо ак 
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7.5.5. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

7.5.5.1 Противопожарна безопасност и реакция при наводнения (Доклад) 

ПОЖАРИ  
 

Функциите и дейностите на Главна дирекция  Противопожарна безопасност и защита на населението 

към МВР. 
Тези дейностите по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации са посочени в: 
 Чл. 17. ал. 1 от Закона за МВР. 
 Наредба № 8 от 11 май 2012 г. За условията и реда за защита на горските територии от пожари (в 

сила от 18.05.2012 г., издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството 

на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.) 
 
Сведения за възникнали пожари.  
 
 7 март 2007. Пожар е възникнал вечерта на границата на ЗМ. Не е изгоряла горска растителност, а само 

пасища. Ценните видове птици в защитената територия не са били застрашени, заявиха от пресцентъра. 

Цяла нощ е имало дежурни от охраната на ПР и от групите за пожарна безопасност, създадени със заповед 

на директора на РИОСВ-Русе.  
 13-03-2007 г. Пожарът е възникнал около 19.30 часа на границата на ЗМ в местността “Липова кория”. 

След бързата намеса на Противопожарната служба в Силистра и полицията пожарът е бил потушен за 

по-малко от час. Няма поражения върху горската растителност, горяла е суха трева.  
 20.03.2012. Участък около 250-300 дка от ПР "Сребърна" е бил засегнат от пожар. Информирани са 

местните власти, агенция "Рибарство и аквакултури" и "Гранична полиция". При гасенето са възникнали 

затруднения поради трудния достъп на противопожарни автомобили до мястото на пожара. Пламъците 

са били потушени, изгорели са предимно сухи треви и нискостеблена храстовидна растителност. Няма 

изгорели дървета. Не е възникнала непосредствена опасност за колонията на къдроглавия пеликан и 

биологичното разнообразие на ПР, поради отдалечеността на пожара от гнездящите птици. В акцията по 

гасенето на пожара са участвали служители на "Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) 

– Силистра, охраната на ПР и гасаческата група на с. Айдемир. Своевременно предприетите мерки не са 

допуснали разпространението на пожара към вътрешността на ПР. 
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Принципи за строеж на гората и опасност от пожари. При почти всички горски пожари най-напред се 

запалва зависещата предимно от месторастенето мъртва постилка или ниската растителност. Върху 

развитието, вида и интензивността на пожара влияят също така дървесният вид и строежът на насаждението. 

Следователно решаващи за опасността от пожари в горите в страната на първо място са условията на 

месторастенето и видът на насаждението. 
 

Ниска растителност. Горските пожари възникват най-често в мъртвата постилка. Първоначално всички те 

са наземни и само при съответни метеорологични условия и при наличие на оптимални условия в горимия 

материал на живата покривка преминават в тотални. В зависимост от запалимостта на горската покривка 

освободената от изгарянето топлина е от решаващо значение за интензивността на горенето независимо от 

метеорологичните условия. Горимостта на даден материал се определя от температурата на запалването. 

Това е температурата, при която газовете, освободени при загряването от материала, се запалват от източник 

на горене и продължават да горят самостоятелно. Долната граница на калоричността на даден материал 

изразява количеството топлина в кДж/г, която се отделя при изпаряването на съдържащата се в материала 

вода и е свободна за запалването на друг горим материал. 

Тъй като във всяко горско насаждение съставът, съотношението на смесване и съдържанието на вода в 

живата покривка силно се колебаят, получените лабораторни стойности отразяват действителните условия 

приблизително. Преди всичко делът на мъртвите растителни отпадъци през различните сезони е различен. 

Общо взето обаче, се запалва мъртвият слой. Изследванията за влиянието на ниската растителност върху 

броя на запалванията вследствие на попадането на искри от парни локомотиви потвърждават полученото в 

лабораторни условия степенуване на запалимостта. Преобладаващата част от пожарите по тази причина са 

станали в горски масиви с трева /Calamagrostis, Molinia/ и обикновена калуна като ниска растителност. 

Дървесни видове. Видът и плътността на живата покривка се влияят силно от дървесния вид. Повече или 

по-малко ниско разположените клони и отделянето на смола от стъблата са мостовете за прехвърляне на 

наземния пожар към короните на дърветата. По-нататъшното развитие на пожара зависи главно от строежа 

на короната.  

При иглолистните дървесни видове възникването и разпространението на пожара са улеснени поради 

високото съдържание на твърди горими вещества и отделянето на леснозапалими газове под влиянието на 

отделяната топлина. Опасността се засилва още повече от ранното отмиране на долните клони, от бързо и 

лесно изсъхващата жива покривка под ажурните им корони и от заеманите от тях главно сухи райони на 

месторастене. 

Широколистните дървесни видове обикновено са застрашени в по-малка степен от пожари. Само при големи 

пожари от топлината те могат също да бъдат унищожени. В широколистните насаждения обаче не се стига 

до по-големи пожари по върховете на дърветата. Напротив, при тях сравнително по-често възникват 

бързопълзящи наземни пожари, тъй като опадалата шума бързо се запалва с тревите, калуната, ягодоплодната 

растителност и други в сухо състояние през пролетта. 

Една от първостепенните причини за различната температура на запалване и горимост на органичния 

материал в гората е съдържанието на вода. С увеличаването му се повишава температурата на запалване, а 

количеството на отделяната топлина спада. Восъците и етеричните масла не оказват никакво влияние. 

С определянето на температурата на запалване и на калоричността на свежите вегетивни органи на някои 

дървесни видове не може да се изчерпи големият комплекс от фактори, които определят опасността от пожар 

в дадено насаждение. 
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Типове насаждения. Степента на опасност от горски пожари се определя не само от температурата на 

запалване, от начина на горене на дървесния вид и от ниската растителност. Върху възникването и по-
нататъшното разпространение на горските пожари влияят условията на месторастене, смесването с други 

дървесни видове, възрастта и склопеността на насаждението и разпределението по възраст на различните 

насаждения. Чрез смесването с други дървесни видове, особено на широколистни с иглолистни, се постигат 

по-голямо засенчване на почвата и по-голяма неподвижност на въздуха в насаждението, а също така се 

предотвратява настъплението на тревите, калуната и други.  

Смесените насаждения намаляват опасността от горски пожари и пречат на възникналите да се 

разпространяват. 

Възрастта на насажденията е от голямо значение. В култури, върлиняк и млади насаждения на възраст докъм 

40 години всеки наземен пожар може бързо да се превърне в тотален, защото обикновено са налице добре 

горима покривка от трева, калуна или сухи съчки, огнени мостове под формата на сухи клони или на ниско 

увиснали корони. Средновъзрастните насаждения са по-малко застрашени, защото при пълно склопяване не 

може да прониква ниска растителност и най-често в тях са завършени почистването и отстраняването на 

мостовете на огъня – изсъхнали клони или увиснали ниско корони. При много дървесни видове, преди всичко 

при бора, с увеличаване на възрастта склопяването намалява, като с това опасността от наземни пожари 

отново нараства. 

Зависимост на горските пожари от метеорологичните условия. Влияние на метеорологичните условия върху 

опасността от пожари. Обемът на валежите е важна предпоставка по отношение на преценката за опасността 

от горски пожари. 

Всички големи пожари, общо взето, дълго преди това се предшестват от увеличаващо се засушаване. Изсъхва 

горската почва. Това засилва опасността от пожари в гората. Изследвайки влиянието на метеорологичните 

условия при големи пожари, Гайгер е установил, че при около 80 на сто от всички изследвани пожари е имало 

24-часов период без валеж. В 94 на сто от всички случаи до деня на пожара са били паднали по-малко валежи 

над горските масиви в сравнение с дългогодишната средна стойност в деня на пожара. Ако все пак е валяло 

в деня на пожара, най-често дъждът е бил придружен от буря и е паднал само в района на метеорологичната 

станция. 

В периоди на засушаване относителната влажност на въздуха също може да бъде показател на опасността от 

пожар. 

Регистрираните осреднени за всички случаи стойности на относителната влажност на въздуха в 14 часа в 

деня на пожара са само 37 на сто, а в деня преди него – само 41 на сто, най-ниските стойности дните на 

горските пожари са 15 на сто, а най-високите – 90 сто. 

Тъй като горските пожари възниква почти изключително в сухите периоди, температурата в такива дни е по-
висока от нормалната. Не само обедните температури са много високи, но и нощите са сравнително топли. В 

нашия случай особен интерес представляват най-високите дневни стойности на температурата т.е. 

максималните стойности. 

 

НАВОДНЕНИЯ  
 
Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. При опасност от 

наводнение ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и 

изпълнявайте конкретните указания на МВР, съобразно създадената ситуация.  
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Какво трябва да знаем предварително ? 
-  Наложително е да знаете от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да 

се очаква наводнение. Ако потърсите информация от териториалните структури на „Пожарна безопасност 

и защита на населението” - МВР, ще имате предварителна яснота за районите, които е възможно да бъдат 

залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от 

наводнение. 
-  Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река 

и попадат в заливната й зона, поддържайте връзка с органите на „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР, особено в периоди на проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката. 
- В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. 
-  Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на 

речното корито. 
- Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от 

отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в 

кметството или в областната управа. 
-  Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено 

от Закона за водите. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при 

наводнения. 
 

 Как да действаме при  реална опасност от наводнение? 
-  При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти. 
-  Изключете газта и електричеството. 
-  При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-

горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР за местонахождението си. 
-  Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите 

от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение. 
-  При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода 

може да ви отнесе. 
-  При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително 

понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата. 
-  Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска 

от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. 
-  Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и 

обезопасително въже за тялото. 
-  Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите 

на  пожарната и други структури на МВР. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на 

най-близкото населено място или преминаващи хора. 
-  При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. 
-  Спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР. 
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ 
 Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на 

планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва 

почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната 

среда. Често водят и до човешки жертви. Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как 

да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие. 
Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на 

човека или природни явления.  
 Най-честите причини са следните: 

1.  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите жита, сухите растения и 

сламата, те лесно могат да ги запалят. 
2. Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи. 

 Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората. 
3.  Детска игра с огън. 
4. Самозапалване на вещества и материали. 
5. Природни явления(мълнии).Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които 

минават над и в близост до горите. Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха 

тревна растителност в близост до горски масиви. 
6. Умисъл! 

  
За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна 

безопасност:  

 

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима 

среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически 

изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри. 

 

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. 

(Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни 

средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - 
/предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар). 

 

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да 

доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.  

 

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър. Той разнася искри и горящи частици на 

големи разстояния и огъня излиза от контрол. В горски участъци отстранените сухи клони и отпадъци 

трябва да извозват до определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез 

изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само 

след като изсъхне напълно. 

 

За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва 

да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност. 

 

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата. Собствениците на гори трябва да знаят, че са 

задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в 

нормативната уредба по отношение стопанисването на горите. 
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Какво да правим, ако попаднем в горски пожар  
 

 

Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо 

да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката 

на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. 

 

При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете 

района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци. 

 

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за 

забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство 

или в кметството на населеното място. 

 

Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето 

навременно и точно съобщение зависи техният живот. 

 

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. 

 

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и 

задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни 

средства. 
 

  
 
Наводнението е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. При опасност от 

наводнение ще бъдете известени. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местните радиовъзли и 

изпълнявайте конкретните указания на МВР, съобразно създадената ситуация.  
 
 Какво трябва да знаем предварително ? 
-  Наложително е да знаете от кои реки, язовири и други водоеми близо до вашето населено място може да 

се очаква наводнение. Ако потърсите информация от териториалните структури на „Пожарна безопасност 

и защита на населението” - МВР, ще имате предварителна яснота за районите, които е възможно да бъдат 

залети, за най-късите и безопасни маршрути, по които трябва да стане изнасянето при опасност от 

наводнение. 
-  Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река 

и попадат в заливната й зона, поддържайте връзка с органите на „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР, особено в периоди на проливни и продължителни дъждове във водосбора на реката. 
-   В незащитените заливни зони на реките не се строят жилищни и селскостопански сгради. 
-  Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на 

речното корито. 
-   Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от 

отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в 

кметството или в областната управа. 
-  Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или къпане на животни. Това е забранено 

от Закона за водите. Прегражденията многократно увеличават разрушителната сила на водата при 

наводнения. 
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Как да действаме при  реална опасност от наводнение? 
-  При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР. Подгответе личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти. 
-  Изключете газта и електричеството. 
-  При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-

горните етажи или покрива. Известете близките си или органите на „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - МВР за местонахождението си. 
-  Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите 

от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение. 
-  При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода 

може да ви отнесе. 
-  При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително 

понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата. 
-  Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска 

от осите на колата или от коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. 
-  Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и 

обезопасително въже за тялото. 
-  Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите 

на  пожарната и други структури на МВР. При липса на такава възможност, предупредете в кметството на 

най-близкото населено място или преминаващи хора. 
-  При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени. 
-  Спазвайте указанията и реда установен от органите на МВР. 

Правила за защита при гръмотевични бури с мълнии и градушки:  
-  Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, постарайте се да застанете далеч от 

високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него. 
-  Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. 

Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените 

на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си. 
-  Ако сте на колело, слезте от него. Не се хващайте и не дръжте метални предмети, те привличат 

гръмотевиците. Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални 

конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. 
-  Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа 

и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо 

или под надвиснали скални маси. 
-  Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че 

сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега. 
-  Когато се намирате в къща или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела 

от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и 

прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци. 
-  По време на пътуване с кола приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, 

проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат. 
-  Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото в резултат на ел. напрежение. 
-  За защита от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. 

Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана. 
-  При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и 

наранявания.  
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7.5.5.2 СХЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР 

ОДОБРИЛ: 
    ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ 
/ ……………………………………./ 

 
 

СХЕМА  
за 

оповестяване и повикване при пожари на територията на ПР „Сребърна „ и ЗМ „Пеликаните“ 
 
 

І. ОБЩИ ПОСТАНОВКИ.  
 
Дежурният служител (охранител) застъпва в точно определеното време на работа. При възникване на 

пожар (запалване) същият да се ориентира на за местоположението, характера и големината на пожара, 

посоката и скоростта на разрастване на пожара. Своевременно уведомява ОУ „ПБЗН“ – Силистра и 

гасаческите групи в с. Сребърна, Ветрен и Айдемир.  
 
Дежурният охранител съобщава за пожара на телефон 112 на ОУ “ПБЗН” - Силистра, след това на Директора 

на РИОСВ - Русе и на командирите на гасаческите групи. Директорът на РИОСВ - Русе веднага уведомява 

Дирекция “ПОС” и “НСЗП” в МОСВ. Организацията по гасене на пожара се извършва съгласувано с 

органите на ОУ “ПБЗН” - Силистра. 
За пожара се уведомява и  Общинска администрация в гр. Силистра. 
В зависимост от големината, характера на пожара и локалитета му се вземат решения и за оповестяване на 

ДГС “Силистра”, след съгласуване на действията и с ОУ “ПБЗН” - Силистра. 
 

ІІ. ДЕЖУРСТВА И ОПОВЕСТЯВАНЕ 

1.  През деня сигналите се подават на телефони:  
088 9417 284 (експерт в ПР “Сребърна”);  
088 7706 901, 088 9417 034 (охранители в ПР “Сребърна”) и/или на  
082 / 820 774, 082 / 809 281 в РИОСВ - Русе. 

2.  Дежурният охранител и/или експертът организират оповестяването. 

2.1. Дежурният/те служител/и на резервата информира/т веднага на телефон 112 или ОУ “ПБЗН” - 
Силистра на тел. 086/82 16 44, 0892239568 или на тел. 086/832112 за възникналата ситуация - 
мястото, големината и характера на пожара, след което веднага се уведомява Директора на РИОСВ 

- Русе на тел. 0888705041 или заместващия на тел.088 9417 054. 
 
 
Спазва се следната схема: 
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СХЕМА за оповестяване и повикване при пожари на територията на ПР „Сребърна „ и ЗМ „Пеликаните“ 
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2.2. Лицето (случайно преминаващ гражданин или пожаро наблюдател), което първо забележи пожара, 

се обажда на телефон 112 или в съответната ОУ “ПБЗН” - Силистра на 086 / 821 644. Повече 

информация е дадена по-долу в раздел V.  
След получаване на сигнала от дежурния служител на съответната ОУ “ПБЗН”- Силистра, той 

уведомява Директора на РИОСВ - Русе. 

Присъствието на служител от ПР “Сребърна” или от РИОСВ - Русе в момента на пристигане на 

противопожарните автомобили е задължително, с цел да ги насочи към точното място на пожара. 

3.  Освен на посочените по-горе телефони в извънработно време оповестяването се извършва на 

мобилни телефони: 088 7706 625 (Светлана Иванова) или 088 9417 076 (Момчил Петров). 
4.  Оповестяване на кметството при с. Сребърна на тел. 088 9230 934 за свикване на гасаческа група. 
  Оповестяване на кметството при с. Ветрен за събиране на гасаческата-група в селото на тел. 088 

8696 268 - кметски наместник. 
  Оповестяване на кметството при с. Айдемир за събиране на гасаческата група в селото на тел. 089 

7861 956 - кмет. 
5.  В случай на пожар в особено големи размери и/или недостиг на хора за гасене, Директорът на 

РИОСВ - Русе, уведомява и Дежурния в ДГС “Силистра”. 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО ПОТУШАВАНЕ НА ПОЖАРИ СЛЕД ОПОВЕСТЯВАНЕТО 

1.  След получаване на сигнала незабавно се извършва проверка на място от дежурния охранител. 
2.  Резултатите от проверката се докладват незабавно на Директора на РИОСВ - Русе или на 

длъжностното лице, което го замества. Същият съдейства на ОУ “ПБЗН” - Силистра и ДГС 

“Силистра”. 
3.  Събирането и оборудването с противопожарен инвентар на гасаческите групи в съответното населено 

място, в чиито район е възникнал пожарът, се осъществява от кмета. Всеки член на гасаческата група 

се явява в сборния пункт с предвидения в заповедта на кмета на населеното място инструмент за гасене: 
4.  Дежурният охранител и/или експертът оказват съдействие на представителите на ОУ “ПБЗН” - 

Силистра при гасенето на пожара. 
5.  Дежурният охранител и/или експертът поддържат постоянна връзка с Директора на РИОСВ - Русе и 

ОУ “ПБЗН” - Силистра. 
6. След потушаване на пожара задължително се осигурява денонощно дежурство до пълното му 

потушаване. 
7.  Схемата за оповестяване при гасене на пожар е неразделна част от настоящия план. 
8.  След всеки пожар задължително се прави съвместен протокол между РИОСВ - Русе, Кметство, ДГС 

и ОУ “ПБЗН” - Силистра, в който се отразяват нанесените щети от пожара. 
9.  Всеки постъпил сигнал за пожар се записва незабавно в дневника за сигнали в РИОСВ - Русе от 

експерт от отдел “КОС”. 

ІV. ДЕЙСТВИЯ В ЗОНАТА НА ПОЖАРА 

Гасаческите групи действат под разпореждането на командира на отряда на ОУ “ПБЗН”-Силистра. 
При необходимост се пуска лодката на администрацията при ПР “Сребърна”, оборудвана с потапящи 

помпи за гасене. 
  



 

   260 

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ, ТУРИСТИ И ДРУГИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗМ 

„ПЕЛИКАНИТЕ“ И ГРАНИЧНИЧЕЩИ С НЕЯ ЗЕМИ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ПРИ ПОЖАР 

При установяване в ЗМ или в близост до нея на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) се 

оценява обстановката – определяне на местоположението на възникване на пожара, фронта и посоката на 

придвижване на горенето и скоростта на разпространение. При бързо усложняваща се обстановка трябва 

да потърси безопасен път за напускане на района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, 

реки и потоци. 
След като се избегне първоначалната опасност, незабавно се подава съобщение на тел. 112.  
112 е общият европейски телефонен номер за спешни повиквания, който може да се набира безплатно от 

всеки стационарен или мобилен телефон. Не е нужно набирането на код на населеното място, за да се 

свържете с местните служби за спешна помощ (полиция, спешна медицинска помощ, пожарна и 

спасителни служби). 
За спешните повиквания има предимство, така че в случай на претоварване на мобилната телефонна мрежа 

следващата свободна линия се използва за спешното повикване. 
Ако SIM картата не засича мрежа и на дисплея се изписва означението „Само спешни повиквания", 

спешното повикване ще бъде прието чрез мрежа на друг мобилен оператор. 
Ако предплатената карта на даден мобилен телефон е празна, повикването на номер 112 за спешна помощ 

все още може да бъде извършено. 
При невъзможност да се използва тел. 112 сигналът се подава в кметството на населеното място. 
Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно 

и точно съобщение зависи техният живот. 
Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. 
Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя и задължително да 

защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства. 

7.5.5.3 ПРОЕКТ ЗА ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА РИОСВ-РУСЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ В РАЙОНА НА ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ 

Оперативният план задължително следва да включва: 

 организационни мероприятия:  
- срещи с местните органи - представители на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението” (ОУ „ПБЗН“), Изпълнителната агенция по горите и общинските администрации с оглед 

съгласуване и планиране на общи действия при гасене на пожари. 
- подготовка на списъците на доброволните гасачески групи от местното население срещу горски пожари 

и други бедствия на територията на кметствата на с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир; 
- проверка – инвентаризация и докомплектуват (при необходимост) на наличните средства и материали за 

противопожарна (ПП) защита в определените ПП депа.  
- провеждане на инструктаж, съвместно с ОУ „ПБЗН“, на служителите от охраната на ПР „Сребърна“  за 

спазване на противопожарните правила и за действия при възникване на пожар; 
- изпращане до кмета на община Силистра и до кметства на селата Ветрен, Сребърна и Айдемир на 

предписания за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и на 

предписания за информиране на населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг 

подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани 

спрямо нарушителите; 
- писмено уведомяване на местните пастири за забраната за опожаряване на пасищата; 
-  разработване на ефективна схема за оповестяване на тревога на противопожарните ядра и бързо 

действие при потушаване на избухнал горски пожар; 
- организиране на специализирано наблюдение и дежурства съгласно работния график в ПР „Сребърна“ 
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 профилактични мероприятия: 
- възстановяване на увредени и липсващи ПП табели. Поставяне на нови такива на границите на ЗМ, в 

близост до населените места, до които достъпът на хора е най-голям, както и покрай туристическите 

пътеки, преминаващи през ЗМ. 

 агитационно разяснителни мероприятия: 
- изготвяне и разпространение в населените маста в близост до  ПР „Сребърна“ и ЗМ „Пеликаните“ 

листовки с противопожарно съдържание за тези защитени територии. 
- инструктаж от охраната на ПР „Сребърна“ на всички посетители в ПР и ЗМ за спазване на ПП правила; 
- излъчване или публикуване на подходящи материали с противопожарно съдържание (радио- и тв-

предавания и публикации)  и чрез регионалните и общински средства за масова информация. 

 списък на  оборудването на противопожарното депо в ПР „Сребърна” 
 правилник за противопожарна безопасност на територията на ПР „Сребърна” и ЗМ „Пеликаните” 
 правилник за противопожарна безопасност в административната сграда на ПР “Сребърна” 
 
Оперативният план подлежи на ежегодна актуализация по отоншение на срокове, отговорности съобразно  
конкретната противопожарна обстановка през съответния период. 
 
С изпълнението на проект на РИОСВ-Русе по оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.“ са 

изработени и са монтирани на терена 2 бр. тематични табла с план-схема за евакуация при бедствия, аварии, 

катастрофи, пожари и наводнения в ПР “Сребърна“ и в ЗМ “Пеликаните“. Освен това в административната 

сграда е изготвен план за евакуация и са поставени обозначителни стрелки съгласно изискванията на 

РСПБЗН-Силистра.  

7.5.5.4 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСТНОСТ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Съгласно Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и 

възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните 

площи в защитените територии – изключителна държавна собственост, във връзка с пожароопасния сезон 

за ЗТ - изключителна държавна собственост, който се определя с ежегодна заповед на министъра на 

околната среда и водите ежегодно се провеждат работни срещи със заинтересованите институции, на които 

се актуализира схемата за оповестяване, вземат се предвид настъпили промени, изготвя се актуализиран 

оперативен план.  

Във връзка с функционалната обвързаност на ПР и ЗМ препоръчваме на тези срещи да се обсъжда и 

пожарната безопасност в защитената местност.  
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7.5.6. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 
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Глава 1 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
 

ПОЛЗВАНЕ НА ЗМ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ  

Население и демографска характеристика (вкл. трудова заетост и образователна структура) на община 

Силистра, област Силистра  

Демографският и социално-икономическият профил и настъпилите изменения в района на ЗМ „Пеликаните”, 

обхващащ три населени места – с. Сребърна, Ветрен и Айдемир, община Силистра, област Силистра, се 

определят от следните фактори:  

- макроикономически, регионални, трансгранични и локални фактори; изменения в регионалната, 

областната и общинската икономическа, социална и трудово-пазарна  конюнктура; ниво на местен 

капацитет за прилагане на икономически политики, политиките на пазара на труда и социалното 

включване, усвояване на средствата от Европейския съюз и др.;  

- ефекти и резултати от управлението и провежданите поддържащи, направляващи, регулиращи или 

възстановителни мерки в ПР „Сребърна”, оказващи влияние и върху ЗМ „Пеликаните”. 

- измененията и влиянията на демографската картина на област Силистра, където населението 

намалява  близо два пъти по-бързо от средното за страната. Относителният дял на населението в 

градовете е 45%, което я прави най-слабо урбанизираната област в цяла България. Област Силистра е 

слабо населена, като броят лица на кв. км е два пъти по-малък от средната за страната стойност. 

Продължава и влошаването на съотношението между хората в работоспособна възраст и тези в 

пенсионна възраст, което свидетелства за застаряващо население. Коефициентът на естествен прираст 

за 2012 г. е -8,1‰ при -5,5‰ средно за страната. Голям проблем1 е също отрицателният механичен прираст 

в областта (разликата между заселилите и изселилите се). Основно населението на област Силистра 

търси препитание в областите Варна и София (столица) и в чужбина. 

- съблюдаването на ЗЗТ - чл. 33. (1) и чл. 34.относно защитените местности. 

Защитена местност „Пеликаните” е бивша буферна зона на ПР „Сребърна”. До момента няма разработен и 

влязъл в сила ПУ. Режимите на дейностите са регламентирани в Заповед № РД-1455/11.12.2003 г. на 

Министъра на околната среда и водите Прекатегоризирането в защитена местност през 2007 година - със 

Заповед № РД-520 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Обхваща горски и 

селскостопански фонд. Стопанисва се от ДГС „Силистра” и община Силистра.  
Влияние на социално-демографския профил в позитивен и негативен аспект оказват наложените 

забрани в ЗМ -  забранени са строителство с изключение на пречиствателни съоражения, както и на 

обслужващи съоражения свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на ПР; 
пускането на домашни водоплаващи птици; разкриването на кариери, както и провеждането на минно-
геоложки дейности; ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, 

от 1 февруари до 30 август; залесяване с неместни дървесни видове; замърсяване на терени с битови, 

промишлени и други отпадъци; палене на тръстиката, освен при доказана необходимост, съгласувано с 

МОСВ; промяна на начина на трайно ползване на земите от селскостопанския фонд до разработването на ПУ 

на буферната зона. 

Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните” със заповед на министъра на околната среда и 

водите (РД-202/2014 г.). Актуализацията е направена след отразяване на границата на ЗТ в цифровите модели 

в Картата на възстановената собственост - землища с. Сребърна и с. Ветрен и в Кадастралната карта. 

Защитена местност „Пеликаните” представлява бивша буферна зона на ПР „Сребърна”. От 5428 дка при 

обявяването й през 1983 г. сега тя е 4200.056 дка. Намаляването на площта й е за сметка на увеличаване 

площта на ПР. 

                                                      
1.  Изследване 2013 „Регионални профили: показатели за развитие” , Институт за пазарна икономика, гр София 

http://ime.bg/bg/
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Защитата и поддържането на екологично устойчиво съществуване на ЗМ изискват детайлно познаване на 

текущия профил на попадащите три села - Сребърна, Ветрен и Айдемир, от община Силистра, 
обработваемите земи и горските територии от землищата им.  

 

НАСЕЛЕНИЕ 

По данни от Териториално статистическо бюро /ТСБ/ - Силистра динамичният ред на показателя 

„Население” сочи намаляване на абсолютния му брой в периода 2001-2010 г. /2012./2013 г. и до сега, както 

за община Силистра, така и за трите гранични с ЗМ села /Приложение №2-1/. 

Абсолютният брой на населението на община Силистра от 61 942 лица към 01.03.2001 г. достига 53 957 лица 

към 31.12.2010 г.  

   Анализираният десетгодишен период 2001 г. - 2010 г. приключва с голямо намаление на 

населението в община Силистра  – 7 985 лица - Приложение №2-1;  
   Аналогична и за трите села е тенденцията за показателя „Население” през десетте години – 

намаление на абсолютния брой-  Приложение №2-1.       
 НАСЕЛЕНИЕ В РАЙОНА НА  ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ”                                  
                                                                             Приложение №2-1 

Източник на данни: Териториално статистическо бюро  /ТСБ/ - гр. Силистра, получени 

по ЗДОИ. 

Към дата: Община 

Силистра 

Население-бр. 

с. Айдемир 

Население-бр.  

с. Ветрен 

Население-бр. 

с. Сребърна 

Население-бр. 

 

01.03.2001 61 942 7683 376 854 

31.12.2002 60 307 7468 312 804 

31.12.2003 59 451 7386 297 790 

31.12.2004 58 634 7272 271 771 

31.12.2005 57 802 7166 273 762 

31.12.2006 57 240 7044 262 755 

31.12.2007 56 422 6877 247 729 

31.12.2008 55 669 6752 232 716 

31.12.2009 54 885 6655 217 689 

31.12.2010 53 957 6512 203 669 

31.12.2011 50 780 6026 222 628 

31.12.2012 50 118 5986 209 608 

31.12.2013 49 437 5914 200 576 
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Намалението на населението за периода 2001-2010 г. е съответно за: 

- с. Айдемир: с 1171 /15,24%/ жители -/Приложение 2-2/;  

Приложение 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- с. Ветрен –намаление на населението със 173 жители /46,01%/- /Приложение 2-3/;  

Приложение 2-3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- с. Сребърна – със 185 жители /21,66% е намаляло населението за периода от 2001 г. до 2010 

г./Приложение 2-4/;  

Приложение 2-4 
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- За община Силистра – със 7985 жители е намаляло населението за анализирания период -12,89% - 
/Приложение 2-5/;  

Приложение 2-5 
. 

 

 

   С най-голямо намаление на населението в разглеждания период е с. Ветрен - 46,01 процентни 

пункта, следвано от с. Сребърна – 21,66 процентни пункта. 
Причините за отрицателния прираст на населението в разглеждания район са характерните за цялата страна.  

За трите населени места в прилежащия район на ЗМ допълнителни фактори в обхванатия времеви интервал 

са:  

- недостатъчните инициативи за съпътстващи туристическия бранш услуги, за подпомагане на 

съществуващия и развитие на местен бизнес в областта на хотелиерство, ресторантьорство и др. браншове, 

които биха разкрили работни места и задържали младите хора в населените места; 

- недостатъчни мерки и проекти, насочени към създаване на условия за нова заетост, подкрепа за 

стартиране на нов бизнес, вкл. семеен и др.  

- недостатъчни в периода са и инициативите за изграждане на среда за оцеляване и развитие на бизнес 

субектите, които са извършвали традиционни производства и услуги в прилежащия район към ЗМ. 

 

ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Населението в района на ЗМ търпи негативни изменения по посока застаряване. 

 

Население на възраст над 60 г. 

И за трите села сравнението на данните от 01.03.2001 г. с тези от края на 2010 г. сочи нарастване на  

относителния дял на населението над 60 г. – с. Айдемир – от 15,82% на 22,48%; с. Ветрен- 72,07% на 87,68%; 

с. Сребърна – 51,05% на 54,55%.  

Същата е ситуацията и за община Силистра – от 19,34% населението над 60 г. през 2001 г. в края на 2010 г. 

вече съставлява 26,17% от цялото население.  

С. Айдемир и община Силистра– сравнителният анализ сочи нарастване на абсолютния брой на населението 
над 60 г. в края на 2010 спрямо 2001 г. 

С. Ветрен и с. Сребърна- намаление на абсолютния брой на населението над 60 г., държащо се на 

намаляването на абсолютния брой на цялото население, ограничените социални услуги и условия за живот 

на възрастно население и др. 
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Население на възраст от 20 до 29 г. 

   В края на 2010 г. спрямо 2001 г. намаляват младежите от 20 до 29 г. в община Силистра, с. Ветрен 

и с. Сребърна, паралелно с нарастващия брой на населението от по-високите възрастови групи.  
Само за с. Айдемир се наблюдава положителен прираст на младото население от 20 до 29 г. вкл.- от 945 

към 01.03.2001 г. на 1008 в края на 2010 г.  

Макар и незначително нарастването е добър индикатор за с. Айдемир, който обаче е силно повлиян от 

близостта на селото до гр. Силистра и повечето възможности за осигуряване по-добър жизнен стандарт за 

младите хора. 

   Причините за отрицателния прираст на населението на възраст от 20 до 29 г. в двете села – Ветрен 

и Сребърна и общината, повтарят изведените на национално, областно, общинско ниво, както и: 
- търсене на трудова реализация в областния център гр. Силистра, други населени места в 

страната и на европейския трудов пазар; 
- недостатъчни мерки за създаване на инфраструктура за задържане на младото население по 

отношение на обучение, заетост, отглеждане на деца и свободното време.   
Със стартирането в началото на 2014 г. на реализацията на Национален план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. и предвижданите проекти и мерки в ПУ на ЗМ 

„Пеликаните” в следващите 10 години се очаква задържане на млади хора от община Силистра, респективно  

и от трите села.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Наблюдават се различия в образователната структура за трите населени места в прилежащия район към ЗМ 

„Пеликаните”. В десетгодишния разглеждан период 01.03.2001 – 01.02.2011 г. се  констатират положителни 

промени в образователната структура на района: 
   Отчита се намаление на абсолютния брой и относителния дял на населението с основно и по-ниско 

образование- позитивна тенденция в образователния профил.  
Към 01.02.2011 г., в края на разглеждания десетгодишен период, данните от ТСБ Силистра в статика са 

следните: 
 
С. Сребърна 
С най висок дял е населението с основно и по-ниско образование – 249 души или това е 39,03% от цялото 

население, съответно със средно – 195 или 30,56% и най-малък дял за население с висше образование – 34 
души, което е 5,33% от общо население 792 души.  
 
 
С. Ветрен 

Идентична е образователната структура с тази на с. Сребърна. С най висок дял е населението с основно 

и по-ниско образование – 98 души или това е 41,53% от цялото население, съответно със средно – 69 или 

29,24% и най-малък дял за население с висше образование – 12 души, съставляващи 5,08% от общо население 

236 души.  

 
Община Силистра 
Към 01.03.2001 г. за община Силистра с най висок дял е населението с основно и по-ниско образование – 
27 595 или това е 46,87% от общо 58 873 души население, следвано от това със средно образование.  
Към 01.02.2011 г., т. е след 10 години, картината в община Силистра има положителна промяна по отношение 

на образователната структура -  намалява делът на населението с основно и по-ниско образование - 34,95%.  
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За с. Айдемир, както и за община Силистра, с най-голям дял са жителите със средно образование, следвани 

от тези с основно и по-ниско образование. 

   Наблюдават се положителни изменения в образователната структура на населението в района на 

ЗМ „Пеликаните” по отношение на абсолютния брой на населението с висше и средно образование и 

за трите села, както и за община Силистра - в края на 2010 г. тази група има увеличение спрямо 2001 

г., паралелно при регистрирано намаление на броя на лицата с основно и по-ниско образование. 
 

   Тази позитивна тенденция, свързана с нарастване на човешкия ресурс с по-висок образователен 
ценз, се взема предвид при разработването на част 4 от ПУ „Оперативни задачи и предписания” - за 

опазване и ползване на ЗМ, планирането на проекти и програми за следващите 10 години. 
 

   При планирането на мерки за социално-икономическото развитие на прилежащия към ЗМ 

„Пеликаните” район се има предвид и негативната тенденция, свързана с намаляващия брой на 

младежите до 29 г. в селата Ветрен и Сребърна. 
 

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

Над 18% е регистрираната безработица в прилежащия район към ЗМ, а скритата, нерегистрирана 

безработица в дирекция „Бюро по труда” гр. Силистра, е още по-голям проблем за района. 
 
Безработицата е следствие от развитието и устойчивостта на бизнес – субектите в област Силистра, 

създаващи работни места и заетост за населението в трудоспособна възраст от прилежащия регион на ЗМ 

„Пеликаните”. Проучванията ни сочат, че голяма част от заетите лица са намерили своята трудова реализация 

в областния център – град Силистра. Причината е слабото присъствие на бизнес – субектите, особено в селата 

Ветрен и Сребърна. По-благоприятна е трудово-пазарната конюнктура и бизнес-средата в с. Айдемир, вкл. и 

поради голямата близост с гр. Силистра. 
 

Обхватът и структурата на заетите на възраст над 15 и повече години и безработните лица за трите населени 

места имат своя специфика /източник на данни: ТСБ Силистра/. 

 

С. Сребърна 

Заетите лица са 105 към 01.02.2011 г., а 59 са безработните лица или „Икономически активното население” е 

164 лица, при 628 общо население за селото. Равнището на безработица към 01.02.2011 г., изчислено на база 

икономически активно население, е 35,98 %. 

Текущото ниво на регистрираната безработицата/източник: Бюро по труда Силистра/: 

- Към 20.06.2014 г. равнище на безработица за с. Сребърна - 26,22%, а броят на регистрираните 

безработни лица - 43. 

 

С. Ветрен 

Заетите лица са 21 към 01.02.2011 г., а безработните лица са 9 или Икономически активното население 

обхваща 30 лица от 222 общо население за селото. Равнището на безработица, изчислено на база 

икономически активно население, е 30,00 % /източник на данни: ТСБ Силистра/.Текущото ниво на 

регистрираната безработицата/източник: Бюро по труда Силистра/: 

- Към 20.06.2014 г. равнището на безработица за с. Ветрен е 33,33%, а броя на регистрираните 

безработни лица - 10. 
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С. Айдемир 

Заетите лица са 2322 към 01.02.2011 г. и 618 безработни лица или „Икономически активното население” е 

2940 лица, при 6026 общо население за селото. Равнището на безработица, изчислено на база икономически 

активно население, е 21,02 %./източник на данни: ТСБ Силистра/. 

Текущото ниво на регистрираната безработицата /източник: Бюро по труда Силистра/ 

- Към 20.06.2014 г. равнището на регистрираната в бюрото по труда безработица за с. Айдемир е 9,42%, 
а броя на регистрираните безработни е 277. 

 

Община Силистра 

Заетите лица са 19 1104 към 01.02.2011 г. и 4407 безработни лица или „Икономически активното население” 

е 23 511 лица и 50780 общо население за селото. Равнището на безработица, изчислено на база икономически 

активно население към 01.02.2001 г. , е 18,74 % /източник на данни: ТСБ Силистра/. 

По данни от наблюденията на работната сила, извършвани от ТСБ Силистра, включващо и нерегистрираните 

в бюрото по труда безработни лица, сравнителният анализ на предоставените данни към 01.03.2001 и към 

01.02.2011 г. сочи: 

    Значителен спад на безработицата за този десетгодишен период, но въпреки това, равнищата на 

безработица и броят на безработните лица са твърде високи.  
   Тенденцията спад на безработицата през десетгодишния разглеждан период е валидна за община 

Силистра и трите села от района: 
 

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН НА ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ”, ЗАЯВИЛИ СЪСТОЯНИЕ НА 

БЕЗРАБОТИЦА ПРИ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА,  
ИЗВЪРШВАНО ОТ ТСБ СИЛИСТРА  

                                                                      
                      Приложение 2-6 

 Източник на данни: Териториално статистическо бюро  /ТСБ/ - гр. Силистра, получени 

по ЗДОИ. 

Безработни лица  

/брой/ 

към: 

Община 

Силистра 
с. Айдемир с. Ветрен с. Сребърна 

01.03.2001 12 504 1731 23 124 

31.02.2011 4407 618 9 59 

Изменение- 

 отрицателен прираст 

-8097 -1113 -14 -65 
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Тенденцията на намаление на безработицата /намалява броя на заявилите състояние на безработица/ през 

2011 г., отчетено при анкетирането по повод наблюдението на работната сила, организирано от ТСБ 

Силистра, се обуславя от различни фактори на икономическата и социална среда в района: 
- Намаляване на абсолютния брой на населението, както и това в трудоспособна възраст, разглеждани 

като източник на безработица; 
 
- заетост в личните стопанства; 

 
- неразвита бизнес среда, което е пречка за инвестиции и разкриване на нови работни места; 
 
- предстоящи пътувания с цел включване в заетост на европейския трудов пазар или други населени 

места в страната; 
 

 
- политиката на пазара на труда, изпълнявана от регионалните органи по заетостта и Дирекция „Бюро 

по труда” в гр. Силистра по отношение на регистрираните безработни; 
 
- включване в заетост по регионални, областни и общински проекти и програми, по които се разкриват 

нови работни места и др.  
 

 
Идентична е картината на регистрираната безработица в дирекция „Бюрото по труда” – гр. Силистра (ДБТ) 
от териториалния обхват на община Силистра:  
                    

Приложение №2-7 

 
 
Регистрираните по собствено желание безработни лица в местното „Бюро по труда” в гр. Силистра се изменят 

в десетгодишния разглеждан период по посока намаление, паралелно с намаляване и на броя на обявените 

в бюрото по труда свободни работни места от стопанските субекти, администрации, неправителствен сектор 

и др. /Приложение №2-8 и Приложение 2-9/.   

Безработни лица регистрирани в ДБТ Силистра

6112

5422

4441

3412

2923

2715

2096

1907

3035

2904

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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г
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Ограниченото търсене на труд от работодателите определя броя на обявените от тях и предлагани в Дирекция 

„Бюро по труда” Силистра свободни работни места.  
                Приложение №2-8 

 
   Тези тенденции относно намаляващата, но все още твърде висока безработица в района, както и 

намаляващия брой стопански субекти, респективно разкрити работни места, са взети предвид при 

планиране на мерките в ПУ на ЗМ.  
   Една от дългосрочните цели ще бъде свързана именно с нарастване на разкритите работни места 

за местното население, както и изграждането на екологична култура и съпричастност към опазване на 

ЗМ.  
 

РЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА И ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ 

МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СИЛИСТРА 
                                                           Приложение 2-9 

Източник на данни: Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/- гр. Силистра, получени по ЗДОИ. 

към: Регистрирани безработни от 

община Силистра в ДБТ 
Обявени работни места в 

ДБТ 

01.03.2001 6112 1961 

31.12.2002 5422 1951 

31.12.2003 4441 2068 

31.12.2004 3412 2098 

31.12.2005 2923 2168 

31.12.2006 2715 1788 

31.12.2007 2096 1580 

31.12.2008 1907 1530 
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31.12.2009 3035 1491 

31.12.2010 2904 1524 

31.12.2011 2573 1434 

31.12.2012 2991 1414 

31.12.2013 2765 1465 

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ 

Социално-икономическата стойност на района и жизненият стандарт на населението от прилежащите 

населени места към ЗМ „Пеликаните” са повлияни от прилаганата регионална политика за развитие на ниво 

област и на ниво община.  
 
Идентифицираните цели, приоритети и мерки за икономически и социален просперитет в регионалните 

програмни документи: Общински план за развитие на община Силистра и Областна стратегия за 

развитие на област Силистра през периода 2014 г-2020 г., дават основания за очаквани позитивни 

изменения в разглеждания прилежащ район към ЗМ „Пеликаните”. 
 
Област Силистра 

Област Силистра е най-бедната област в страната с БВП на глава от населението от 4485 лв., или едва 48% 

от средното за страната. Стопанската активност е ниска, броят на предприятията на 1000 души от 

населението е 32, което е далеч от средната за страната стойност (50). В периода 2007-2011 г. броят на 

фирмите нараства с 310, но това са основно микропредприятия, които в преобладаващата си част са без нает 

персонал. 

Инвестиционната активност е сравнително ниска по отношение разходите за придобиване на 

дълготрайни материални активи. Липсата на чуждестранни инвестиции в областта е сериозен проблем и цел 

за следващия програмен период 2014 – 2020 г. за иницииране на мерки, програми и проекти с финансиране 

от европейски фондове или други финансиращи международни институции. Основание за това е факта, че 

Област Силистра се характеризира с най-ниските привлечени преки чуждестранни инвестиции на глава от 

населението в страната, които продължават да намаляват до 2011 г. 

Област Силистра има специфична структура на икономиката. Характерен за нея е високият дял на селското 

стопанство в брутната добавена стойност - 24,6% (най-висок дял на първичния сектор в страната през 2011 

г.), който е по-висок от този на промишлеността (19,1%). 

Липсата на инвестиции и структурата на местната икономика обясняват до голяма степен лошото състояние 

на пазара на труда. През 2012 г. средногодишният коефициент на безработица е 16% (12,3% за страната) и 

отбелязва третия най-голям ръст на годишна база. Заетостта е четвъртата най-ниска в България - 39,4%. При 

тези условия средният доход на лице от домакинството (3337 лв.) също е значително по-нисък от този в 

страната (4327 лв.) за 2012 година. 

 

   Слабата икономическа активност в област Силистра до известна степен се компенсира от 

сравнително добрата активност на местните институции за привличане на средства по оперативни 

програми на Европейския съюз. Към края на 2012 г. са усвоени средно 163,2 лв. на човек от 

населението, като стойността е близка, но все пак е по-ниска от средната за страната (171,4 лв./човек). 
 



 

   273 

   Област Силистра е с най-голям брой на земеделските стопанства (13 500) в Северния централен 

район, като селското стопанство допринася за 18% от заетостта. На човек от населението се падат по 

14,4 дка обработваема земя, което е над два пъти повече от този показател за страната. 
 
 
 
Община Силистра 

В община Силистра благодарение на общинския и областен център, гр. Силистра, преработващата 

промишленост и търговията /Приложение №2-8/ създават най-голяма заетост, вкл. и за част от местното 

население от с. Айдемир, с. Сребърна  и с. Ветрен.     

                                                
                    Приложение №2-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Основният поминък в селищата в прилежащите територии към ЗМ – с. Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир, е: 

- земеделие; 
- животновъдство; 
- риболов в река Дунав; 
- пчеларство.  

Трите села имат сходни характеристики в голяма част от показателите за икономическо и социално развитие, 

жизнения стандарт на населението. Наблюдава се и специфика в социално-икономическия-профил, а 

именно: 

Промишленост има само в с. Айдемир, но тя не оказва влияние върху ЗМ. Ще продължава да се наблюдава 

нивото на замърсяване на въздуха в района на ЗМ, вкл. от металургичния комбинат при  гр. Калараш, 
Румъния. 

Туризмът понастоящем е слабо развит. Въпреки неразвитата туристическа инфраструктура  годишно 

Сребърна се посещава от много туристи.  

Лов упражняват жителите от с. Сребърна и с. Ветрен. През зимата идват и ловци от други селища за лов на 

диви гъски.  

Спортният риболов е занимание за много жители на околните селища.  

Икономически дейности създаващи най-голяма заетост в 

община Силистра към 01.02.2011 г.

Други; 33%

Селско, горско и 

рибно 

стопанство; 7%

Преработваща 

промишленост; 

19%

Строителство; 

8%

Търговия, 

ремонт на 

автомобили; 

18%

Хотелиерство и 

ресторантьорст

во; 5%

Държавно 

управление; 

10%
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   Преобладаващите икономически дейности в обхвата на прилежащия район на ЗМ „Пеликаните”, 

създаващи най-голяма заетост, са сходни за двете села – Ветрен и Сребърна: селско, горско и рибно 

стопанство и търговия, ремонт на автомобили. Това е видно от табличното представяне на броя на 

заетите лица.  
   За община Силистра и с. Айдемир преработващата промишленост осигурява най голяма заетост 

през анализирания период.  
Разглеждан в статика към началото на 2011 г., показателят „Икономически дейности, създаващи най-голяма 

заетост”, потвърждава горните изводи и констатации.   

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СЪЗДАВАЩИ НАЙ-ГОЛЯМА ЗАЕТОСТ 
Приложение 2-11 

Източник на данни: Териториално статистическо бюро  /ТСБ/ - гр. Силистра, получени по ЗДОИ. 

Икономически дейности 

- създаващи най-голяма заетост 

Към 01.02.2011 г. 

Община 

Силистра 

Брой заети  

с. 

Айдемир 

Брой заети  

с. Ветрен 

Брой заети  

с. 

Сребърна 

Брой заети  

Селско, горско и рибно стопанство 1299 157 5 20 

Преработваща промишленост 3569 716 - - 

Строителство 1466 273 - - 

Търговия, ремонт на автомобили 3367 397 3 22 

Хотелиерство и ресторантьорство 955 85 - - 

Държавно управление 1816 119 6 24 

Други, създаващи малка заетост х х х х 

ОБЩО заети лица на 15 и повече 

години 
19 104 2322 21 105 
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Село Сребърна1 
                                                 Приложение 2-12 

Икономика - Промишленост в село Сребърна няма. 

Жителите му ходят на работа в гр. Силистра. /Приложение 

№2-12/. 
Селско стопанство 2 - Основен поминък в селото е 

селското стопанство. Обработваемата земя е 32 368 дка. 

По данни на ОДЗ „Земеделие” Силистра, обработват се 

около 3800 ha /включително и пасища/. Най-голям дял от 

местното земеделие има 1 кооперация и 6 земеделски 

производители с около 220 ha земя.. Липсват големи 

масиви. Основни култури тук са зърнените – жито, 

царевица, слънчоглед и рапица. Съвсем малък и главно за 

задоволяване на собствените нужди е делът на 

зеленчукопроизводството. 
Животновъдството е свито до посрещане на собствените нужди. Има 20 крави; около 300 овце и кози; 8 коня; 

50 - 60 свине; около 3000 птици; 215 кучета.  
Услугите, предлагани в с. Сребърна са ограничени. Предлаганите до скоро дърводелски услуги към момента 

вече не съществуват, поради смърт. Все още се предлагат железарски и шивашки услуги, като същите 

създават заетост на 2 човека.  
В селото има 4 магазина, 1 фурна /приватизирана и неработеща/, 4  обществени заведения и 10 къщи 

за гости.  
Има хора, които могат да плетат рогозки, но засега търсене няма. 
Образование и заетост3- В селото има училище с общежитие, но не се използва. Малкото деца ходят на 

училище в с. Айдемир. Детската градина е закрита и 10 деца посещават детска градина в с. Айдемир. От 

селото 540 души (половината) са пенсионери, а 43 души са регистрирани като безработни. Скритата 

безработица е по-голяма.  
Традиции - Тук, както и в другите две села е имало традиции за изработване на изделия от тръстика и папур, 

която днес почти е замряла. 
 

   Местните жители на с. Сребърна намират основно препитание като надничари на по-едрите 

селскостопански производители, една малка част работят в Природонаучния музей, управлението на 

ПР, Екологичната станция на ЦЛОЕ на БАН и в личните стопанства.  
 

   Предлагането на туристически продукт и съпътстващи туристически услуги е една добра 

възможност за развитие на населеното място. Налични са пазарни ниши за икономическо и социално 

развитие на с. Сребърна. Това ще се популяризира сред потенциални инициатори на проекти по 

оперативните програми, финансирани от ЕС в следващия програмен период 2014-2020 година. 
 
  

                                                      
1 Източник на данни – кметство с. Сребърна 
2 Източник на данни – ОДЗ гр. Силистра по ЗДОИ 
3 Източник на данни – община Силистра по ЗДОИ 
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Село Ветрен4 
                                                               Приложение №2-13 

Икономика- По своята икономическа структура 

не показва различия от Сребърна. Основно е 

земеделието и риболовът.  
Селското стопанство на село Ветрен-  вече няма 

регистрирани земеделски кооперации по данни 

на ОД „Земеделие” Силистра, както и 

регистрирани земеделски производители. 16 300 
дка. е обработваемата земя на селото. Има по-
крупни частни стопани. За разлика от Сребърна 

тук има големи масиви трайни насаждения: 140 

ha лозя, 30 ha кайсии, малко орехи и лешници. От 

едногодишните култури основно се сеят 

пшеница, царевица и слънчоглед. След 1992 г., 

когато резерватът е разширен на север в земи от 

землището на селото, за компенсация са били 

предоставени държавни земи от “Балтата” непосредствено на североизток от резервата.  
Животновъдството задоволява главно личните нужди на селяните. Отглеждат се около 500 овце, 150 кози, 

малко крави и др. Западно от селото има модернизирани стопански постройки, в които се отглеждат животни 

- свине. 
Риболов- разположено на брега на р. Дунав с. Ветрен се слави със своите риболовци. Тук има около 50 

лодки в две лодкостоянки. Едната е непосредствено до селото (по-голямата), а другата е в така нареченото с. 

Танасово разположено до самия северозападен ъгъл на БР “Сребърна”. Рибата се продава най-често на място, 

като се съхранява жива в големи живарници в самата река или във фризери.  
Образование- На територията на с. Ветрен няма училища и детски градини. 
Услуги- в сферата на обслужването в селото има 1 фурна /оборудвана, но неработеща към момента/, 2 

магазина, 3 кръчми, 5 къщи за гости.  
Освен това в с. Ветрен има изградена доста добра база за седмичен отдих, както ведомствена така и 

обществена. Ведомствени хижи на брега на Дунав имат ВИК и Енергоснабдяване. Бившата правителствена 

резиденция сега се стопанисва от Община Силистра. Освен това тук има и база на БТС.  
Хотел-ресторант „Калимарица” е изграден в битов стил, но се намира далече от брега. Най-голяма и удобна 

е бившата хижа на Профсъюзите, сега арендувана от частна силистренска фирма. Село Ветрен има и богато 

историческо минало. В неговото землище има 27 тракийски могили. Правени са разкопки на исторически 

обекти от римско време.  
Основно занимание на местните жители е отглеждането на домашни животни, зеленчуци и овощни 

култури в личните стопанства и риболов.  
Голяма част от земите около селото са обработваеми. Почвите са плодородни, черноземни. Близостта на 

село Ветрен до река Дунав определя риболова като основен поминък на хората от древността до днес.  
На брега на Дунава има рибарско селище, което е любимо място за гостите на селото, не само заради 

прясната дунавска риба, а и заради спокойната атмосфера около реката. Наблизо се намира охраняван плаж.  
Над него е разположена голяма хижа - хотел с чудесна гледка към водите на река Дунав. Тишината и 

спокойствието, красотата на природата действат релаксиращо на гостите. Наблизо по реката има острови, 

които са достъпни само с лодка. На тях често има ята почиващи птици. 
В старата част на селото са запазени характерните Ветренски къщи, които са възстановени и се 

поддържат. Те приютяват и гостите на селото. 

                                                      
4 Източник на данни – кметство с. Ветрен 
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Традиционно лятно събитие в селото е посрещането на гребната регата по река Дунав. Гости от европейските 

страни, свързани с река Дунав, пристигат с лодки в края на месец август. Тогава се прави Празник на Дунава 

- гостоприемните ветренци ги посрещат, приветстват ги и показват богатството на добруджанския фолклор.  
Вилното селище “Танасово” 
То е извън територията на ЗМ и ПР, в землището на село Ветрен и се намира непосредствено на брега на р. 
Дунав до северозападния край на ПР. Състои се от около 10 хижи и има един постоянен жител. Възникнало 

е като незаконно селище на хора от с. Сребърна през 1963 година на мястото на рибарска колиба (“бордей”), 

в който са работили две бригади рибари от местната кооперация. От този период интерес представляват 

съществувалите тук в миналото ледници (има още останки от тях) за съхраняване на лед през лятото добит 

от реката или от езерото през зимата. В момента има повече или по-малко останки от 3 ледници.  
През лятото част от лодкостоянката от с. Ветрен се премества тук и тогава тук живеят до 20 души (най-вече 

през празнични дни).  
Традиции - Тук, както и в другите две села е имало традиции за изработване на изделия от тръстика и папур, 

която днес почти е замряла. 
Не е електрифицирано, питейната вода се черпи от кладенци.  

   Село Ветрен има дадености за превръщането му в атрактивна туристическа дестинация след 

изграждане на необходимата туристическа инфраструктура, обучение на персонал, вкл. за 

повишаване нивото на екологичната и работна култура,  изработване на необходимия рекламен 

продукт. 
   Село Ветрен е подходяща територия за иницииране на проекти и програми за развитие на селски, 

екологичен и друг туризъм. Тази констатация е взета в предвид при разработването на плана за 

действие към ПУ. 
 
Село Айдемир5      

  Приложение №2-14 
Икономиката – на територията на с. Айдемир има 5 

предприятия: Завод “Капитан Мамарчев” за каучукови 

изделия; “Фазерлес”, “Лесилхарт”,  Каумет, Галакс ойл 

/закрито/, ТоКаи за производство на различни видове 

маркучи и винтили. Икономиката в това населено място е 

добре развита. Има КПП с действащ ферибот, който служи 

за транспорт през р. Дунав. В тези предприятия се откриват 

работни места. Транспортът се обслужва от две линии. 

Всички автобуси, заминаващи в посока Русе, Тутракан, 
Ситово и Главиница, минават през с. Айдемир. 
Селско стопанство 6 - има регистрирани 54 земеделски 

производители по данни на ОД „Земеделие” Силистра, има и 

много частни стопани, 1 кооперация, 3 земеделски 

сдружения и 3 арендатори.  
Местността “Балтата”- тук се отглеждат зърнени културите ечемик, пшеница, царевица и слънчоглед и 

рапица; зеленчуците- домати и краставици. От трайните насаждения най-голям дял имат кайсиите и лозята, 

а в по-малка степен прасковите, черешите, вишни и  сливи. 
Животновъдството в село Айдемир е концентрирано предимно в частни стопани и е много удребнено. Тук 

са регистрирани 12 телета и 20 крави; 630  овце и кози; 38 коня и 24 магарета; 450 свине; 3000 птици и 350 

кучета. Единственият свинекомплекс, който в миналото е изхвърлял отпадните си води в р. Кълнежа, днес 

не работи. 

                                                      
5 Източник на данни – кметство с. Айдемир 
6 Източник на данни – ОДЗ гр. Силистра по ЗДОИ 
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С риболов се занимават около 100 човека, главно в рибарското селище Иваново (на брега на Дунав), което 

е електрифицирано и водоснабдено. Има още 1-2 по-малки рибарски селища по брега в източна посока.  
Кметството е изключило от плана за земеразделяне 4,6 ha общинска земя с цел да се построи ново и модерно 

рибарско селище. В исторически план с риболова в езерото Сребърна са свързани жителите на Татарица. 

Единици от тях обаче практикуват в момента промишлен риболов в р. Дунав, в който имат традиции. 
Като цяло селото е с много добре развита магазинна мрежа и обществени заведения. 
Образование7- Има едно обединено детско заведение с две сгради, по данни от община Силистра. Също 

селскостопански техникум със 100 ha собствен двор. Двете училища в селото са закрити. 
Традиции - Тук, както и в другите две села е имало традиции за изработване на изделия от тръстика и папур, 

която днес почти е замряла. 
 
Животновъдството в района и неговото влияние върху ЗМ 
В западната част на буферната зона пашуват до 20 крави от с. Сребърна, а в северозападната част - около 50 

овце и кози от с. Ветрен. Общо  500 овце, 150 кози и малко крави се отглеждат в с. Ветрен. И двете стада са 

сборни и се пасат от наети пастири. Южно от ЗМ пашува стадо от 10 овце. Основната част от животните на 

с. Сребърна се пасат по поречието на р. Сребърненска (югозападно от селото). Източно от ЗМ домашни 

животни не пашуват. 
В по-безводната северозападна част на ЗМ (под Коджа баир) се косят от стопани за сено кисели треви 

(острица, камъш и др.) на площи не по-големи от 0,2 ha. Трева се коси и в деретата спускащи се от западния 

бряг към ЗМ. 
Под самото село Сребърна по границата на буферната зона свободно пуснати се отглеждат голям брой птици 

(кокошки, пуйки, патици и гъски). Понякога тук пасат 1-2 коня. 
Свинефермата в с. Айдемир е затворена. Силното понижаване на изкупните цени за животинска продукция 

през 1999 г., намали броя на животните и особено на свинете. Млякото от рогатия добитък се дава отново на 

животните. Друга по-дълготрайна тенденция през последните години е повишаването на броя на козите, като 

пряк резултат от обедняването на населението. Козата е икономически най – изгодна за отглеждане, но и най-
пагубна за околната среда. Това за сега не рефлектира върху ЗМ, тъй като много малко на брой кози и то 

нередовно се пасат в буферната му зона. Около ЗМ има 5 по-големи пчелина с около 350 кошера. От тях 2 се 

намират в буферната зона в местността “Камъка” и един над рибарското селище “Танасово”. В местността 

“Камъка” се намира и фазанария на СЛРБ. Последните години се отглеждат 150 – 200 броя фазани. 
Животновъдството около ЗМ “Сребърна” е екстензивно и слабо развито.  Няма данни за неговото рязко 

увеличение или структурно изменение. Налице е само тенденция за увеличаване броя на козите.  
   Като цяло животновъдството не нараства и не се очаква без техническа и финансова подкрепа да 

нарастне. Наблюденията през десетгодишния период показват, че то не оказва влияние върху ЗМ. 
 
Лов и риболов в района на ЗМ 
За риболова като основно препитание за населението по поречието на р. Дунав има сведения още от 

новокаменната епоха (5000 – 3 800 г. пр.н.е.), като уловената риба се е използвала и за разменна търговия със 

селищата във вътрешността. Заедно с развитието на държавата своето развитие получава и риболова. 

Първите конкретни сведения за силно развит риболов в района са от времето на траките. До скоро в с. 
Сребърна е бил запазен метод на риболов под леда от тракийско време. При разкопки край с. Ветрен (ант. 

Тегулициум) са намерени плочки с изображението на богинята Хеката – покровителка на пътниците по вода 

и ловците. Такива плочки се намират в селища със силно развит риболов. През Първата и Втората Българска 

държава риболовът е бил важен дял от икономиката на местните боляри. По запазени документи (дарствени 
грамоти - хрисовули) царя е дарявал на болярите или манастири риболовища. По време на турското робство, 

основните риболовища – шинали (р. Дунав, блатата (вкл. Сребърна) и свързващите ги канали – боази) са 

                                                      
7 Източник на данни – община Силистра по ЗДОИ 
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отдавани от местната турска власт на публична продан (мезар) с първоначална сума (ресим) за срок 4 години. 

Според документ запазен от 1814 г. рибата изнасяна от Турската империя за Австрия и Влашко е носена от 

рибарите от Тутраканско и Силистренско. Изтъква се, че цялото население в Сребърна, Ветрен, 

Татарица, Гарван и др. се занимава с риболов. След освобождението положението не се променя 

съществено. През 1922 година подгонени от окупационните румънски власти много рибари от Тутракан се 

преселват в този район. Другата вълна преселници е през 1940 г. (след освобождението на Южна Добруджа), 

когато от с. Дикилиташ (Стълпище, Русенско) се настанява многобройна колония рибари- старообрядници – 
днешната Татарица. За значението на района между Тутракан и Силистра за риболова по р. Дунав говори 

фактът, че до освобождението му по Дунав годишно са се улавяли до 1 650 t, а на следващата година вече е 

2 400 t. През 1941 г. се учредяват и първите рибарски кооперации в Силистра и в Сребърна. През 1945 

г. се обединяват в кооперация “Шаран” с 65 члена. През следващите 50 години броят на рибарите силно 

намалява. Кооперацията е ловувала до 1965 г. само през есените и зимните месеци, като е достиган дневен 

улов от 3 t риба. Стремежът на властта да развие Силистренския регион като голям промишлен и земеделски 

район пренасочи цялото население в тези сфери. От друга страна беше пресушено Айдемирското блато и 

почти всички останали крайдунавски блата, а ез. Сребърна  е обявена за резерват и откъсната от Дунав. 
Прекъсването на връзката на Дунав с край дунавските блата и пресушаването им доведе до това, че от 

основен улов шарановите видове днес са незначителна част от улова, а силно е нараснал дела на пелагичните 

видове. Броят на рибарите се увеличава и вече е достигнал този от началото на века. Главна причина е 

безработицата, която е особено голяма в района, а и земеделието оставя доста време за друга работа. 

Рибарските селища са в с. Ветрен, Танасово, Иваново и още 2-3 по малки към гр. Силистра под групата 

острови Чайка с около 50 – 60 лодки (идват рибари и от други райони, напр. Силистра). Безработицата е 

основният мотив и за бракониерство в ЗМ, а другата е липсата на водоеми за риболов за хора членове на 

СЛРБ . 
Ловът като средство за препитание е стар колкото риболовът. По-големият контрол, който са упражнявали 

над него различните форми на власт през историята са го правили по-малко практикуем, докато се е 

превърнал в “спорт”. От друга страна недостъпността му за по-голямата част от обществото са довели 

бракониерството до масово явление. В сегашното ситуация ловът се урежда от Закона за лова и опазване на 

дивеча и се практикува от членовете на Съюза на ловците и риболовците в България след издържане на 

практичен и теоретичен изпит. В землището на всяко село има определена ловна площ, която се стопанисва 

от местна ловна дружинка, подразделение на СЛРБ. Броят на ловците в дадено землище се определя, като на 

110 ha от площта му се пада по 1 ловец. Всяка година се отстрелват около 20–25 прасета. Те са и основен 

обект за лов от бракониерите с примки. Поради драстично намалелия брой на сърните и елените, те не се 

ловуват. Приблизителни оценки дават за района около 30 елена и 20 сърни. Ловът на вреден дивеч, добре 

заплащан от държавата и спускан като държавен план (брой отстреляни от вид) сега е по-скоро случайно 
явление. Показателен е бумът на чакала през последните 20 –30 години. Преди той е бил непознат ловен 

обект. Почти изчезналия заек, последните години бележи тенденция на увеличение на числеността си. Той 

също не се ловува. При птиците най-чест ловен обект е колхидския фазан. Този интродуциран вид масово се 

размножава в района, а и всяка година се пускат млади птици от фазанарията. В зависимост от годината всяка 

ловна дружинка отстрелва на сезон от 30 до 50 фазана. Реката Дунав, ПР и многобройните житни блокове 

привличат всяка зима десетки хиляди гъски. Ловът им обаче е труден и една дружинка приключва сезона с 

не повече от 50 гъски. Много често се ловува с корабче или лодка по реката (включително и на патици), което 

е забранено от закона. На патици ловуват само дружинките във Ветрен и Айдемир по споменатия вече начин. 

С ловът на пъдпъдъци, гургулици и гривеци се открива ловния сезон, но след това рядко се ловува на тези 

видове. 
   Ловът в района е и средство за препитание на семействата. Проблем е бракониерството. 
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Занаяти 
Основните занаяти са били и остават риболовът и земеделието. Интерес представлява един изчезнал вече 

занаят - обработка на растителност от езерото. Развит от дълбока древност, през 1954 г. придобива 

промишлен вариант с основаване на фабрика “Камъшит” в Силистра. Тя се е захранвала с тръстика от всички 

блата покрай реката. Плетели са се груби рогозки от тръстика или “камъш” (Phragmites australis) за направа 

на вид тавани за жилищни помещения (“кьор таван”), а по късно и за пресовани рогозки за обковаване на под 

покривните пространства. От папура или “каракол” Typha angustifolia, T. latifolia ) и камъша или “къндъра” 

(Scirpus lacustris) са изработвани рогозки за покриване на пода. Острицата (Carex sp.) се е използвала за 

връзване на снопите на окосената тръстика или камъш (в кавичките са дадени местните наименования на 

растенията). 
По-късно поради оскъпяване на продукцията от транспорта на суровината се открива и цех за рогозки в с. 

Сребърна. През 1975 г. се забранява косенето на растителност от ЗМ. “Камъшит” продължава да работи още 

няколко години със суровина главно от блатото “Калимок”, след което спира търсеното на рогозки и 

фабриката продължава да работи изделия от ракита. В момента в района има хора, които могат да работят 

рогозки, но търсеното е главно за декоративна цел. Ограждат се откритите части на питейни заведения. 
 
Туристически групи 
Туристическият поток обхваща няколко групи: 

- Ученици от цялата страна, които обикалят известните природни и културни паметници в страната 

(35 %). Това е най-многобройната категория туристи, която посещава музея, изслушва беседа на 

екскурзовода, оглежда езерната площ със зрителна тръба и бинокли, предоставени от музея и след около час 

напуска Сребърна. 
- Чуждестранни туристи без специални интереси от курортните комплекси “Албена” и “Златни 

пясъци” (50 %). Те посещават Сребърна по предварително сключени договори с туристически фирми. 

Техният престой протича по същата схема, както и при предишната категория. 
- Чуждестранни групи за орнитологичен туризъм, водени от специализирани туристически фирми от 

чужбина и България (Пандион, Неофрон, Експлорър и др.). Тези групи обикновено имат водач-орнитолог, 

който ги придружава до билото на съседния хълм Коджа баир, откъдето има отлична видимост към 

гнездовата колония на пеликаните. Тези групи са най-малобройната категория посетители на Сребърна. 
 

   Съществуват възможности за увеличаване и създаване на атрактивни услуги и търговия с 

продукти от местните занаяти за туристи от страната и чужбина, както и за  жители на град Силистра. 
 

   Трите села – Сребърна, Ветрен и Айдемир, имат природни и културно исторически дадености, 

традиции и социо-културна идентичност, които могат да се подкрепят   за превръщането на района в 

атрактивна туристическа дестинация след изграждане на необходимата туристическа 

инфраструктура. Интервенциите за целта няма да окажат негативно влияние на ЗМ „Пеликаните”, 

като същите включват изграждане на висока екологична култура на местното население. 
 

Селищна мрежа  

Прилежащите населени места към ЗМ „Пеликаните”, бивша буферна зона на ПР „Сребърна”, са с. 

Сребърна, с. Ветрен и с. Айдемир, в териториалния обхват на община Силистра. 

Община Силистра  

Общо 18 са селата, локализирани на територията на община Силистра. Тя оказва своето влияние в 

икономически и социален аспект и на трите села в прилежащите територии към ЗМ.  
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Град Силистра е от категорията на средните градове и е от втори функционален тип8. Останалите 
населени места, според функционалната им принадлежност, се отнасят както следва:  

- IV функционален тип: с. Айдемир, с. Калипетрово  
- V функционален тип: с. Брадвари, с. Проф. Иширково  
- VI функционален тип: с. Бабук, с. Сребърна  
- VII функционален тип: с. Българка, с. Ветрен, с. Йорданово, с. Казимир, с. полк. 

Ламбриново, с. Смилец, с. Срацимир.  
- VII функционален тип: с. Богорово, с. Главан, с. Попкралево, с. Сърпово, с. Ценович.  

Като цяло селищната мрежа е добре развита в община Силистра, като град Силистра, освен като 

административен център на общината и областта, поема функции и разпростира своето влияние върху 

съседните малки общини.  

По степен на урбанизация на територията, общината е с показатели, близки и над средните за страната. - след 

изграждането на граничния мост ще бъдат урбанизирани територии между Силистра и Айдемир – за 

реализиране на необходимите производствено-складови и обслужващи дейности. 9 

Село Сребърна 
Намира се на 18 км. западно от гр. Силистра, непосредствено на западния бряг на ЗМ Сребърна. Една част 

от местното население са преселени тук по силата на Крайовската спогодба през 1942 г. от Северна Добруджа 

и са локализирани в югозападния край на селото - кв. ”Преселци”. До 1962 г. селото е наброявало около 2500 

човека. След обявяването на Силистра за окръжен град започва почти насилствено прехвърляне на хората от 

селото в новостроящите се заводи в града.  
 
Село Ветрен 
Най – малкото от 3-те населени места в близките околности на ЗМ. Разположено край брега на река Дунав, в 

североизточната част на Дунавската равнина, в Добруджа. Старата част на селото е около долината на река, 

извираща от селото. По-късно селото се е разраснало в западна посока. Определящо за селото е близостта 

(на около 5 км) на езерото "Сребърна", обявено за биосферен резерват от световно значение. В него 

съществува богата флора и фауна, но с най-голямо разнообразие се отличават водоплаващите птици.  
Емблемата на "Сребърна" е къдродглавият пеликан, който ежегодно гнезди в езерото и поддържа 

сравнително постоянна численост. Ежедневно над село Ветрен прелитат ята от водоплаващи птици по посока 

на река Дунав и румънските блата, където те намират част от храната си. Това придава особена особен чар 

на това хубаво кътче от българската природа по всяко време на годината. Голяма част от къщите се ползват 

като вили или лични градини най-вече от хора, живеещи в Силистра. През лятото населението достига до 

1500.      
 
Село Айдемир                   
Близостта му до Силистра, както и факта, че е и бивш квартал на града обуславят по-добре развитата му 

инфраструктура, икономика, респективно по-висока заетост на икономически активното население. По 

етническа принадлежност основната част от населението е българско, като в Татарица живеят руснаци 

староверци напуснали Русия, за да запазят вярата си и в жилищен комплекс „Деленките” живеят много малко 

на брой роми. 
Село Айдемир се намира в Североизточна България на 6 км западно от гр. Силистра и 2 км южно от р. Дунав. 
Разположено е в долината на реката в Айдемирската низина и е с обща площ 1115 дка. През селото минава 

републикански път, свързващ Силистра с Русе. Селото се състои от три части - Татарица, Айдемир и ж.к. 

"Деленки". В Татарица, както посочихме, все още живеят потомци на донски казаци, староверци, прогонени 

през 17-ти век от реформите на цар Петър Велики в Русия. 

                                                      
8 План за развитие на община Силистра 2007 – 2013 г. 
9 Регионални профили 2013, Институт за пазарна икономика, гр. София 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_I_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ПЪРВА ОЦЕНКА 

 

СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА  
Възможности за подобряване на социално-икономическия профил в територията около защитената 

местност 

Брутните ефекти от прилагани социално-икономически мерки в територията около защитената местност в 

периода до 2020 г. ще се надградят и допълнят с ефекти от изпълнението на мерките и инициативите в 

настоящия „ПУ”. 

    Без интервенции  в местната икономика и подкрепата на бизнеса, както и развитието на 

човешките ресурси с европейски средства до 2020 г., не е възможно постигане на поддържащо социално 

– икономическо развитие на прилежащия район към ЗМ „Пеликаните”. 
ОСНОВАНИЕ за това са следните изводи и тенденции, изведени в социално-икономическата 

характеристика на района: 

 Анализираният десетгодишен период 2001 г. - 2010 г. приключва с голямо намаление на 

населението в община Силистра  – 7985 лица; Аналогична е тенденцията за показателя „Население”и 

за трите села. 
 С най-голямо намаление на населението в разглеждания период е с. Ветрен 46,01 процентни 

пункта, следвано от с. Сребърна – 21,66 процентни пункта. 
 Причините за отрицателния прираст на населението в разглеждания район са характерните 

за цялата страна.  
 За трите населени места в прилежащия район на ЗМ допълнителни фактори в обхванатия 

времеви интервал са:  
 недостатъчните инициативи за съпътстващи туристическия бранш услуги, за подпомагане 

на съществуващия местен бизнес в областта на хотелиерство, ресторантьорство и др. 

браншове, недостатъчни мерки и проекти, насочени към създаване на условия за нова 

заетост, подкрепа за стартиране на нов бизнес, вкл. семеен и др.  
 недостатъчни в периода са и инициативите за изграждане на среда за оцеляване и развитие 

на бизнес субектите, които са извършвали традиционни производства и услуги в 

прилежащия район към ПР. 
    В края на 2010 г. спрямо 2001 г. намаляват младежите от 20 до 29 г. в община Силистра, с. 

Ветрен и с. Сребърна, за сметка на нарастващия брой на населението от по-високите възрастови групи.  
 Само за с. Айдемир се наблюдава положителен прираст на младото население от 20 до 29 г. 

вкл.- от 945 към 01.03.2001 г. на 1008 в края на 2010 г. Макар и незначително нарастването е добър 

индикатор, който обаче е силно повлиян от близостта на селото до гр. Силистра и повечето 

възможности за осигуряване по-добър жизнен стандарт за младите хора. 
 Причините за отрицателния прираст на населението на възраст от 20 до 29 г. в двете села – 

Ветрен и Сребърна и общината повтарят изведените на национално, областно, общинско ниво – 
основно трудова реализация в други населени места в страната и на европейския трудов пазар, 

недостатъчни мерки за задържане на младото население по отношение на обучение, заетост и 

свободното време.   
 Със стартирането в началото на 2014 г. на реализацията на Национален план за изпълнение 

на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. и предвижданите проекти и мерки в 

Актуализирания план на ЗМ „Пеликаните” в следващите 10 години се очаква задържане на млади 

хора от община Силистра, респективно  и от трите села.  
    Наблюдават се положителни изменения по отношение на абсолютния брой на населението 

с висше и средно образование и за трите села, както и за община Силистра: в края на 2010 г. има 

увеличение спрямо 2001 г., паралелно при регистрирано намаление на броя на лицата с основно и по-
ниско образование. 

     Значителен спад на безработицата за този десетгодишен период, но въпреки това, 

равнищата на безработица са твърде високи. Тенденцията е валидна за община Силистра и трите села 

от района. 
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    Слабата икономическа активност до известна степен се компенсира от сравнително добрата 

активност на местните институции за привличане на средства по оперативни програми на 

Европейския съюз. Към края на 2012 г. са усвоени средно 163,2 лв. на човек от населението, като 

стойността е близка, но все пак е по-ниска от средната за страната (171,4 лв./човек). 
    Област Силистра е с най-голям брой на земеделските стопанства (13 500) в Северния 

централен район, като селското стопанство допринася за 18% от заетостта. На човек от населението 

се падат по14,4 дка обработваема земя, което е над два пъти повече от този показател за страната. 
    Местните жители на с. Сребърна намират основно препитание като надничари на по-едрите 

селскостопански производители, една малка част работят в Природонаучния музей, управлението на 

ЗМ и Екологичната станция на ЦЛОЕ на БАН и в личните стопанства.  Предлагането на туристически 

продукт и съпътстващи туристически услуги също е една добра възможност за развитие на населеното 

място, при ограничаване напълно на влиянията в негативен аспект на ЗМ.. 
    Като цяло животновъдството не нараства и не се очаква без техническа и финансова 

подкрепа да нарастне. То не оказва влияние върху ЗМ. 
    Ловът в района е и средство за препитание на семействата. Проблем е бракониерството. 
    Съществуват възможности за увеличаване и създаване на атрактивни услуги и търговия с 

продукти от местните занаяти за туристи и жители на град Силистра. 
    Трите села – Сребърна, Ветрен и Айдемир имат природни и културно исторически 

дадености, традиции и социо-културна идентичност, които могат да се подкрепят за превръщането на 

района в атрактивна туристическа дестинация след изграждане на необходимата туристическа 

инфраструктура. Интервенциите за целта няма да окажат негативно влияние на ЗМ „Пеликаните”, 
като същите включват изграждане на висока екологична култура на местното население.  
 

На база на тези изводи, позитивни и негативни тенденции относно социално-икономическото развитие, 

анализа на изпълнените и изпълняващите се проекти в района /Виж т. 1.6 Съществуващи проектни 

разработки/, както и цялата набрана информация за разработване на Част 1”Описание и оценка на ЗТ”, се 

идентифицират възможните интервенции.  

Взети са предвид при разработването на част 4 от ПУ „Оперативни задачи и предписания” - за опазване и 

ползване на ЗМ, планирането на проекти и програми за следващите 10 години. 

 При планирането на мерки за социално-икономическото развитие на прилежащия към ЗМ „Пеликаните” 

район е взета предвид и негативната тенденция, свързана с намаляващия брой на младежите до 29 г. в селата 

Ветрен и Сребърна. 

Една от дългосрочните цели ще бъде свързана именно с нарастване на разкритите работни места за местното 

население, както и изграждането на екологична култура и съпричастност към опазване на ЗМ. 

Само в с. Айдемир има развита промишленост, в с. Сребърна и с. Ветрен няма, което е предпоставка за 

опазване на ЗМ и запазване на екологично равновесие в района. 

Средносрочната перспектива до 2020 г.10 за регионите в Европа поставя Северен централен район и Област 

Силистра сред силно уязвимите пред предизвикателствата на глобализацията, демографските и 

климатичните промени и засилената конкуренция за привличане на инвестиции.  

Общините от областта са обект на подчертани проблеми от типа център-периферия. Тук влизат: недоброто 

покритие с транспортна мрежа, проблеми с достъпа през зимните месеци, ограниченото предлагане на 

обществени услуги.  

Работната сила също е подложена на негативните общонационални процеси на застаряване, като местната 

динамика на тези процеси изпреварва националната.  

                                                      
10 Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.; Областна стратегия за развитие на 

област Силистра, 2014-2020 г. 
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Това в съчетание с липсата на значими находища на полезни изкопаеми и големи функциониращи 

предприятия е предпоставка за по-слабото стопанско развитие на областта, която е на едно от последните 

места по своя принос на БВП и по нивата на безработица през последните години. Това респективно оказва 

своето влияние и върху община Силистра, както и върху трите разглеждани села. 

Преките чуждестранни инвестиции в област Силистра не отбелязват значително нарастване през последните 

години и заемат сравнително малък дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната.  

Стопанските възможности, предоставяни от съседството на река Дунав и възможностите за трансгранични 

стопански отношения, за момента също остават по-скоро неоползотворени. 

Преодоляването на тези рискове е основно предизвикателство пред развитието на областта и община 

Силистра в периода до 2020 г. 

 

КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАСОВА ПОДКРЕПА с неизползван пълноценно 

потенциал за подобряване на социално-икономическия статус и екологичната култура на местното 

население в контекста на прилагане на План за управление на ЗМ „Пеликаните”: 

- Туризъм- развитие чрез техническа и финансова подкрепа на няколко вида туризъм – екотуризъм, 

алтернативен, рекреативен, природосъобразен, културен, селски, детски /опознавателен/ туризъм; 

откриване на информационен посетителски център чрез съществуващия природонаучен музей с 

възможности за образователни и информационни програми за посетителите; разработване и 

популяризиране на нови туристически маршрути; използване на потенциала на река Дунав и нейните 

острови; подпомагане на местните общности за развитие на селски туризъм; привличане на 

природозащитни НПО; инициативи за набирането на финансови средства за ЗМ, за прилагане на 

програми за привличане на посетители и др. 

- Съпътстващи услуги - разработване и  предлагане на съпътстващи услуги за посетителите, майките 

и децата - отдаване велосипеди под наем, персонален гид (водач), предлагане на автентична месна 

кухня, детски кътове, стимулиране и подкрепа на живущите за създаване на съвременна квартирна база, 

къщи за гости, търговия със сувенири, местни празници и обичаи и др.; 

- Екологична култура и осведоменост относно ЗМ „Пеликаните”- Въвличане на местното 

население в активно управление и стопанисване на ЗМ; създаване на икономическа заинтересованост 

от опазването му; подкрепени инициативи за подобряване екологичната култура на местното 

население, образователни програми за възприемане и спазване на строгия природозащитен режим на 

ЗМ;  

- Професионално обучение и обучение по ключови компетентности в областта на туризма- 
овладяване  на чужд език, задълбочено изучаване на културно-историческото наследство; 
усъвършенстване на социалната сфера с по-добри възможности за образование и устойчива заетост; 

задържане на високообразованото население; 
- Икономика - предвид селскостопанския характер на района пренебрегнат потенциал са 

напоителните системи; развитие на хранително-вкусовата промишленост; развитие на производството 

на енергия от отпадъците в селското стопанство; стимулиране на икономическото развитие и 

предприемачеството, подкрепа на  МСП, семейния бизнес; 

- Трансгранично сътрудничество - потенциал, който следва да бъде пълноценно използван; постигане 

на по-добра инфраструктурна свързаност на територията, прилежаща към ЗМ и община Силистра; 

подкрепа за изграждане на туристическа инфраструктура; 

- Цялостно маркетингово представяне и популяризиране на община Силистра и ЗМ „Пеликаните” с 

прилежащите територии като туристически дестинации и много добро място за инвестиции. Природно 

защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 24% от територията на 
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областта и са разположени най-вече в централната и западната му част. Най-интересният природен 

обект в областта си остава езерото Сребърна. В река Дунав има формирани острови, някои от които са 

подходящи за отдих (плаж) и туристически цели. Дивечовият резерват „Каракуз” предоставя 

възможности за ловен туризъм, а природните резервати „Малък Преславец” (има езеро с водни лилии) 

и „Сребърна” са удобни места за екотуризъм. Недвижимите културни ценности са над 500, сред които 

е и националният археологически резерват „Дуросторум-Дръстър-Силистра”. 

Глава 2 ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ С ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ”  

Финансиране. 
 

Позитивни ефекти за ЗМ „Пеликаните” са постигнати в резултат на финансирането11 на дейности, 

осъществявани в ЗМ през десетгодишния анализиран период, вкл. и от финансирането на 

управлението на ПР „Сребърна”. 
Те са свързани с приетите и/ или изпълнени през периода на План’01 или в процес на изпълнение проектни 

разработки, свързани със строителство, ползване на ресурси и поддържащи дейности на територията на ЗМ 

и ПР, като устройствени и технически планове и проекти за определяне на вида и обема на дейностите по 

ползване на природни ресурси, устройството, строителството и други. 
Разработки, включително научни, програми и др., свързани с биологичното разнообразие, регионалното 

развитие, туризма и др., на различни нива, имащи някаква връзка с поддържания резерват, както и със 

ЗМ „Пеликаните”, по източници на финансиране и години са: 
 
І. От ЮНЕСКО –стойност: 11.812 US$. 
2004 г. 
1. Проучване и проектиране, свързани с почистването на канала от речни наноси и седименти и включващо: 

1.1. Изготвяне на нивелачна снимка, която да даде информация за настоящото състояние на канала; 
1.2. Изчисляване на обема наноси, който трябва да бъде отстранен от канала. Това е извършено на база 

на сравнение между проектната дълбочина на канала (от годината на построяването му) и настоящата 

дълбочина (след 10 годишното му използване). 
2. Почистване на канала, свързващ езерото с река Дунав от тръстика и друга растителност.  
3. Закупуване на 1 бр. моторен трион и 1бр. косачка за тръстиката 
 
ІІ. От ПУДООС в периода: 2003 г. - 2013 г. 
2003 г. 
1. Извършено е изграждане на обходен авариен път за колите на РЗ ПАБ – Силистра около водното огледало 

на езерото (източен и западен противопожарен път)-в ЗМ “Пеликаните”. 
2. Ремонт на сградата на управлението. 
3. Реконструкция на шлюзовете. 
4. Изпълнение на дейност 5.2.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Организиране на места за 

регламентиран спортен риболов-въдичарство по ред, определен от РИОСВ-Русе”, като за целта е монтиран 

дървен наколен мостик в югозападната част на езерото. 
2004 г. 
1. Проектиране по дейност 3.2.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Противоерозионни мероприятия по 

стръмните склонове на западния и южния бряг”  в ЗМ “Пеликаните”. 
2. Проектиране по дейност 2.2.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Отстраняване на тинята от езерото-
първи етап: предварителни проучвания и изработване на доклад (анотация) за възможностите за обособяване 

на площадки за събиране на органична маса, проучване на чуждестранния опит. 
3. Проектиране по дейност 2.2.2. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Периодично отстраняване на 

тръстиката по периметъра на водното огледало – предварителни проучвания. 
4. Проектиране по дейност 5.1.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Изграждане на покрита с пясък и чакъл 

панорамна обходна алея в западната част в ЗМ “Пеликаните”. 

                                                      
11 Източник на данни – РИОСВ Русе 
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2005 г. 
1. Изградена е интернет комуникационна връзка в административната сграда в ПР “Сребърна”. 
2006 г. 
1. Картиране на тръстиковите острови (кочки) около пеликанското гнездилище с цел да се обособят места за 

гнездене на къдроглавия пеликав в ПР “Сребърна”.  Проектът е изпълнен от ЦЛОЕ към БАН. 
2. Почистване от дървесна и храстовидна растителност на туристическата инфраструктура в района н ПР 

Сребърна”- в ЗМ “Пеликаните”. 
3. Маркиране и техническо обследване на културите от хибридна топола в ПР “Сребърна” в горски отдели 

13 и 14 по ЛУП на ДП-Силистра от 2001 г.  
2007 г. 
1. Изпълнение на проект 1.2.2. “Подмяна на хибридната топола в ПР “Сребърна” – по–конкретно: маркиране 

и техническо обследване на културите от хибридна топола –почистване/изкореняване на пънове/, риголване, 

почвоподготовка. 
2.  Почистване на саморасла растителност в сервитутите на ППП - в ЗМ “Пеликаните”. 
3. Отпечатване на дипляна на български език с текст, предоставен от ЮНЕСКО.  
4. Отпечатване на наръчник за деца с текст, предоставен от ЮНЕСКО. 
2010 г.  
1. Текущ ремонт на противопожарните пътища - в ЗМ “Пеликаните”.  
2011 г.  
2. Монтиран е електропастир в западната част на ПР в м. “Тодоранка” в ЗМ “Пеликаните”. 
2012 г. 
Организирана е тематична изложба по повод отбелязване на 40 години от приемането на Конвенцията за 

опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО в град Русе. 
През 2003 г. е организирано честване на 55 години от обявяването на ПР “Сребърна” със средства от 

ПУДООС. 
През 2008 г. е организирано честване на 60 години от обявяването на ПР “Сребърна” със средства от 

Бюджета. 
Със средства от ПУДООС през разглеждания период са финансирани още: 
1. Специализирана литература. 
2. Дейности по отразяване на граници в Картата на възстановената собственост и в Кадастралната карта и др. 

под., включително изготвяне на кадастрална снимка на противопожарния обходен път към ПР; карти на ПР 

“Сребърна” и ЗМ “Пеликаните”.  
3. Закупуване на теренно облекло; пожарозащитно облекло; гумени ботуши; гащеризони; спасителни 

жилетки и ризи; инструменти и др. под. 
4. Рекламни материали, вкл. отпечатване на брошура за опазване на горите от пожари. 
5. Годишни такси за Интернет. 
6. Оборудване (обзавеждане) на административната сграда в ПР. 
7. Ежегодни противопожарни мероприятия - зареждане на пожарогасители и противопожарно оборудване с 

кофи, лопати и др. под. 
8. Ремонт на автомобилния парк в ПР. 
9. Изработване на обозначителни/указателни табели. 
10. Консумативи и канцеларски матерали за работата на служителите в ПР ежегодно. 
11. Бинокли, зрителни тръби, уреди за нощно виждане; Сонар GARMIN – 1 бр.; фенери. 
12. Компютърна конфигурация – 1 бр.; мултифункционално устройство-1 бр. 
13. Факс апарат – 1 бр. 
14. Високопроходим автомобил Лада Нива ВАЗ 21214- 1 брой в експлоатация от 16.08.2005 г. 
15. Евакуационни лампи за административната сграда. 
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ІІІ.   Със средстава от бюджета. 
Финансирани са следните дейности и оборудване: 
1. Мицубиши L 200 в експлоатация от 27.05.2008 г. 
2. Лодка “Мечта” и колесар в експлоатация от 28.11.2008 г.  
3. Ремонт на отоплителната система в административната сграда през 2008 г. 
4. Разходи за издръжка, вкл. отопление, осветление, вода, сметки за телефони, гориво и др. под. 
ІV. Финансирани публични инвестиционни проекти 
съгласно и в изпълнение на РМС 273 от 2005 год. със средства от капитала на „ПИП” ЕАД – гр.София. 

Финансирана е реализацията на следните два проекта: 
1. „Изграждане на покрита с пясък и чакъл панорамна обходна алея в западната част на ПР „Сребърна” – 
469 180,86 лв. в ЗМ “Пеликаните”. 
2„Противоерозионни мероприятия по стръмните склонове на западния и южния бряг на езерото” – 
1 041 585 лв. в ЗМ “Пеликаните”. 
V. Със средства по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” 
По проект: “Дейности по устойчиво управление на ПР “Сребърна” и Р “Бели Лом” с продължителност: 

02.07.2012-31.03.2015 г. са финансирани следните дейности: 

1.Закупуване и доставка на мобилна мини лаборатория за измерване на показатели на водата в езерото и 

провеждане обучение със служители на РИОСВ-Русе. 
2.Ремонтни дейности в природонаучен музей - с. Сребърна с цел превръщането му в съвременен 

информационно-образователен център и закупуване на съответното оборудване.   
3. Ремонт на покрива на административната сграда в ПР “Сребърна” и вътрешно преустройство и оборудване 

с цел създаването на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп и Контролна зала за 

управление. 
4. Изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват “Сребърна”. 
5. Изработване на 2 бр. 3D (релефни) макета на поддържан резерват “Сребърна” с познавателна и рекламна 

цел – един за РИОСВ-Русе и един за община Силистра.  
6. Организиране на кампании: по случай деня на влажните зони. 
7. Премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за пожарните 

автомобили - почистване на храстова и дървесна растителност по протежение на противопожарните пътища-
първи етап- в ЗМ “Пеликаните”. 
 8. Закупуване на неголяма 4-6 местна лодка без мотор. 
 9. Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в 

техните сервитути в ЗМ “Пеликаните”. 
10. Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура: Извършване на 

рехабилитационни дейности и възстановяване на изградената през 2005 г. съгласно Плана за управление на 

ПР “Сребърна” туристическа инфраструктура в защитена местност “Пеликаните” (бивша буферна зона на 

резервата).    
11. Съпровождащи мероприятия по честване на 65 години от обявяването на ПР “Сребърна”, вкл. национални 

конкурси. 
 12. Дейности по публичност на проекта, вкл. изработването на рекламни материали.   
 13. Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността “Пристана”. 
 
 * В момента се изпълняват следните дейности по горепосочения проект: 
1. Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза 

и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата. 
2. Разработване на план за управление на ЗМ “Пеликаните”. 
3. Изработване на научнопопулярен филм за ПР “Сребърна”. 
 



 

   288 

* Предстоят да се извършат следните дейности: 
1. Маркиране на терен на границите на ПР “Сребърна” и Р “Бели Лом” с трайни и ясно видими знаци. 
2. Изработване на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите, които са 

морално остарели и повредени в ПР “Сребърна”. 
3. Закупуване и монтиране на 3 броя химически тоалетни по протежение на туристическата инфраструктура 

ПР в ЗМ “Пеликаните”.                                                                                                                                                  
4. Изработване на информационно-образователни пакети за три различни възрастови групи деца и ученици, 

включително и ролеви игри за защитените територии. 
5. Създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп-предвижда се предаването на 

автентична картина от Пеликанската колония в ПР на екрани в природонаучния музей, РИОСВ-Русе и в 

административната сграда на ПР “Сребърна”. 
6. Честване на 65 години от обявяването на ПР “Сребърна”. 
7. Премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за пожарните 

автомобили - почистване на храстова и дървесна растителност по протежение на противопожарните пътища-
втори етап в ЗМ “Пеликаните”. 
 
Сграден фонд и друго оборудване: 
1. Двуетажна административно-стопанска сграда, построена в началото на 90-те години  на ХХ век, със 

застроена площ 145 кв.м. и разгърната застроена площ 295 кв.м. Балансова стойност на имота - 37 128 лв. 

Имотът е актуван с Акт за публична държавна собственост № 1860 от 27.08.2003 г. Строителството е 

финансирано от МОСВ. 
2. Мобилни телефони за служителите в административната сграда в ПР. 
 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ” И В ПР „СРЕБЪРНА”, С 

ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ 

                                             Приложение №1-15 
 

ЮНЕСКО, 2003 г. 

Извършено е изграждане на обходен авариен път за колите на РЗ ПАБ – Силистра около 

водното огледало на езерото (източен и западен противопожарен път)-в ЗМ “Пеликаните”. 
11 812 US$ 

Ремонт на сградата на управлението. 
Реконструкция на шлюзовете. 
Изпълнение на дейност 5.2.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Организиране на места за 

регламентиран спортен риболов-въдичарство по ред, определен от РИОСВ-Русе”, като за 

целта е монтиран дървен наколен мостик в югозападната част на езерото. 
 

ПУДООС, за периода 2003 - 2015 г. 

Проектиране по дейност 3.2.1. от ПУ-2001 г. на ПР “Сребърна”: “Противоерозионни 

мероприятия по стръмните склонове на западния и южния бряг”  в ЗМ “Пеликаните”. 
 

Проектиране по дейност 2.2.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Отстраняване на тинята 

от езерото-първи етап: предварителни проучвания и изработване на доклад (анотация) за 

възможностите за обособяване на площадки за събиране на органична маса, проучване на 

чуждестранния опит. 

 

Проектиране по дейност 2.2.2. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Периодично отстраняване 

на тръстиката по периметъра на водното огледало – предварителни проучвания. 
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Проектиране по дейност 5.1.1. от ПУ на ПР „Сребърна“ от 2001 г.: “Изграждане на покрита 

с пясък и чакъл панорамна обходна алея в западната част на ЗМ “Пеликаните”. 
 

2005 г. 
Изградена е интернет комуникационна връзка в административната сграда в ПР “Сребърна”.  

2006 г. 
Картиране на тръстиковите острови (кочки) около пеликанското гнездилище с цел да се 

обособят места за гнездене на къдроглавия пеликав в ПР “Сребърна”.  Проектът е изпълнен 

от ЦЛОЕ към БАН. 

 

Почистване от дървесна и храстовидна растителност на туристическата инфраструктура в 

района н ПР Сребърна”- в ЗМ “Пеликаните”. 
 

Маркиране и техническо обследване на културите от хибридна топола в ПР “Сребърна” в 

горски отдели 13 и 14 по ЛУП на ДП-Силистра от 2001 г. 
 

2007 г. 
Изпълнение на проект 1.2.2. “Подмяна на хибридната топола в ПР “Сребърна” – по–

конкретно: маркиране и техническо обследване на културите от хибридна топола –

почистване/изкореняване на пънове/, риголване, почвоподготовка. 

 

Почистване на саморасла растителност в сервитутите на ППП - в ЗМ “Пеликаните”.  
Отпечатване на дипляна на български език с текст, предоставен от ЮНЕСКО.   
Отпечатване на наръчник за деца с текст, предоставен от ЮНЕСКО.  

2010 г. 
Текущ ремонт на противопожарните пътища - в ЗМ “Пеликаните”.  

2011 г. 
Монтиран е електропастир в западната част на ПР в м. “Тодоранка” в ЗМ “Пеликаните”.  

2012 г. 
Организирана е тематична изложба по повод отбелязване на 40 години от приемането на 

Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО в град 

Русе. 

 

2001-2014 г. 
Специализирана литература.  
Дейности по отразяване на граници в Картата на възстановената собственост и в 

Кадастралната карта и др. под., включително изготвяне на кадастрална снимка на 

противопожарния обходен път към ПР; карти на ПР “Сребърна” и ЗМ “Пеликаните”.  

 

Закупуване на теренно облекло; пожарозащитно облекло; гумени ботуши; гащеризони; 

спасителни жилетки и ризи; инструменти и др. под. 
 

Рекламни материали, вкл. отпечатване на брошура за опазване на горите от пожари.  
Годишни такси за Интернет.  
Оборудване (обзавеждане) на административната сграда в ПР. 
Ежегодни противопожарни мероприятия - зареждане на пожарогасители и противопожарно 

оборудване с кофи, лопати и др. под. 

 

Ремонт на автомобилния парк в ПР.  
Изработване на обозначителни/указателни табели.  
Консумативи и канцеларски матерали за работата на служителите в ПР ежегодно.  
Бинокли, зрителни тръби, уреди за нощно виждане; Сонар GARMIN – 1 бр.; фенери.  
Компютърна конфигурация – 1 бр.; мултифункционално устройство-1 бр.  
Факс апарат – 1 бр.  
Високопроходим автомобил Лада Нива ВАЗ 21214- 1 брой в експлоатация от 16.08.2005 г.  
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Евакуационни лампи за административната сграда  
  

Средства от бюджета  

2008 г. 

Мицубиши L 200 в експлоатация от 27.05.2008 г.  
Лодка “Мечта” и колесар в експлоатация от 28.11.2008 г.  
Ремонт на отоплителната система в административната сграда през 2008 г.  

2001-2015 г. 
Разходи за издръжка, вкл. отопление, осветление, вода, сметки за телефони, гориво и др. под.  

Финансирани публични инвестиционни проекти 

съгласно и в изпълнение на РМС 273 от 2005 г. със средства от капитала на „ПИП” ЕАД – гр. София. 

Проект „Изграждане на покрита с пясък и чакъл панорамна обходна алея в западната част 

на ПР „Сребърна” в ЗМ “Пеликаните”. 
469 180,86 

лв. 
Проект «Противоерозионни мероприятия по стръмните склонове на западния и южния бряг 

на езерото” в ЗМ “Пеликаните” 
1 041 585 

лв.. 

Оперативна програма “Околна среда 2007-2015 г.” 

Проект: “Дейности по устойчиво управление на ПР “Сребърна” и Р “Бели Лом” с 

продължителност: 02.07.2012-31.03.2015 г. са финансирани следните дейности: 
Закупуване и доставка на мобилна мини лаборатория за измерване на показатели на водата в 

езерото и провеждане обучение със служители на РИОСВ-Русе. 
Ремонтни дейности в природонаучен музей - с. Сребърна с цел превръщането му в съвременен 

информационно-образователен център и закупуване на съответното оборудване.   
Ремонт на покрива на административната сграда в ПР “Сребърна” и вътрешно преустройство и 

оборудване с цел създаването на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп и 

Контролна зала за управление. 
Изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват “Сребърна”. 
Изработване на 2 бр. 3D (релефни) макета на поддържан резерват “Сребърна” с познавателна и 

рекламна цел – един за РИОСВ-Русе и един за община Силистра.  
Организиране на кампании: по случай деня на влажните зони. 
Премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за 

пожарните автомобили - почистване на храстова и дървесна растителност по протежение на 

противопожарните пътища-първи етап- в ЗМ “Пеликаните”. 
Закупуване на неголяма 4-6 местна лодка без мотор. 
Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните 

пътища в техните сервитути в ЗМ “Пеликаните”. 
Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура: Извършване на 

рехабилитационни дейности и възстановяване на изградената през 2005 г. съгласно Плана за 

управление на ПР “Сребърна” туристическа инфраструктура в защитена местност 

“Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата).    
Съпровождащи мероприятия по честване на 65 години от обявяването на ПР “Сребърна”, вкл. 

национални конкурси. 
Дейности по публичност на проекта, вкл. изработването на рекламни материали.   
 
В момента се изпълняват следните дейности по горепосочения проект: 
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Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на 

двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата. 
Актуализиране на план за управление на ПР “Сребърна” и разработване на план за управление на 

ЗМ “Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата), вкл. извършване на всички необходими 

проучвателни дейности и изработване на всички необходими приложения. 
Изготвяне на план за управление на резерват “Бели Лом”, вкл. и на ЗМ “Ломия”. 
Изработване на научнопопулярен филм за ПР “Сребърна”. 
Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността “Пристана на лодките” на мястото на 

съществуваща полуразрушена наколна такава. 
Предстоят да се извършат следните дейности: 
Маркиране на терен на границите на ПР “Сребърна” и Р “Бели Лом” с трайни и ясно видими знаци. 
Изработване на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите, които 

са морално остарели и повредени в ПР “Сребърна”. 
Закупуване и монтиране на 3 броя химически тоалетни по протежение на туристическата 

инфраструктура в ЗМ “Пеликаните”.                                                                                                                                                  
Изработване на информационно-образователни пакети за три различни възрастови групи деца и 

ученици, включително и ролеви игри за защитените територии. 
Създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп-предвижда се предаването 

на автентична картина от Пеликанската колония в ПР на екрани в природонаучния музей, РИОСВ-
Русе и в административната сграда на ПР “Сребърна”. 
Честване на 65 години от обявяването на ПР “Сребърна”. 
7. Премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за 

пожарните автомобили - почистване на храстова и дървесна растителност по протежение на 

противопожарните пътища-втори етап в ЗМ “Пеликаните”. 

Сграден фонд и друго оборудване 

2008 г. 
Двуетажна административно-стопанска сграда, построена в началото на 90-те години  на ХХ 

век, със застроена площ 145 кв.м. и разгърната застроена площ 295 кв.м. Имотът е актуван с 

Акт за публична държавна собственост № 1860 от 27.08.2003 г. Строителството е 

финансирано от МОСВ. 

37 128 лв. 

Балансова 

стойност 

на имота 
Мобилни телефони за служителите в административната сграда в ПР.  
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Глава 3 ИЗПЪЛНЕНИ И СТАРТИРАЛИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ И МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ  
 
Изпълнени и стартирали дейности по проекти и местни инициативи12, с позитивни ефекти за ЗМ 

„Пеликаните” и насоченост към ПР „Сребърна”, по които се очаква разкриване на нови работни места 

за местното население и включване в заетост, повишаване осведомеността на населението и др., са:   
 

 Проект "Канализация и ПСОВ на с. Сребърна". Финансирането е със средства от Държавния 

бюджет.  
 За периода 2007-2012 г. в ПР „Сребърна” е реализиран проект „Ограничаване на негативното 

влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с 

местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”. Същият е финансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма 

„Околна среда” 2007–2013 г. Част от дейностите по проекта са свързани с различни способи за 

ликвидиране на инвазивни растителни видове, които са реализирани на различни места в ПР. 
Очакваният ефект от тях е ограничаване на тяхното разпространение за сметка на развитието на 

характерните и типични за екосистемата местни видове. В тази връзка е извършена и подмяна на 

горскостопанската култура от хибридна топола на територията на ПР и залесяване на терена с 

фиданки от дървесни видове, характерни за естествените заливни гори, каквито могат да се 

наблюдават на съседните острови в р. Дунав. Предвидено е отглеждане на залесените фиданки с цел 

трайно постигане на целите за възстановяване на естественото местообитание.  
 Фондация „Льо Балкан-България” реализира поддържащи и възстановителни мерки в гнездовата 

колония на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). Дейностите по програмата са свързани с 

подобряване на условията за отглеждане на поколенията в колонията. Изградени и поставени са 

четири наколни платформи, целящи предоставянето на недостъпни за хищници места за гнездене. 

Платформите се оказаха предпочитано място за птиците, тъй като отговарят на биологичните им 

изисквания – предоставят отлична видимост към околността на гнездата.  
 Други дейности за запазване и управление на биоразнообразието, реализирани през периода, са 

свързани с прякото изпълнение на плана за управление на защитената територия. Извършен е 

ремонт на двата шлюза на захранващия канал, което позволява по-лесната и ефективна работа с тях. 
 От 13.06.2014г. стартираха ремонтните дейности на туристическата инфраструктура на ПР 

„Сребърна”, за изграждане на лодкостоянка и противопожарни пътища. 
Предвидените възстановителни работи са по проект "Дейности по устойчиво управление на ПР 

„Сребърна“ и резерват „Бели Лом" одобрен и финансиран по ОПОС", "Изпълнение на дейности за 

устройство и управление на националните паркове и резервати”. Проектът е в аспект разглеждане 

на ПР Сребърна като важна предпоставка за заетост на местните хора и за развитието на екотуризма 

и превръщането му в дестинация от световен ранг. С реализацията на проекта ще бъдат осигурени 

67 работни места на площадките и още 12 в цехова дейност. Ще бъдат възстановени и изцяло 

изградени огради, мантинели, мостови съоръжения, 8 екопътеки - по противопожарните пътища и 

24 места за отдих - беседки, пейки и др., с което на практика ще се промени около 4 200 м 

инфраструктура. Очакват се ремонтните дейности да приключат в срок от 45 дни 
 На 20.12.2013 г. се откри ремонтирания път в село Сребърна. 

Над 30 години този участък не бе ремонтиран и по него се пътуваше изключително трудно. Село 

Сребърна е известна туристическа дестинация в цяла Европа и от тук започва туристическия 

продукт, с който може да се гордее Силистра. 

                                                      
12 Източник на данни – сайт РИОСВ Русе, сайт община Силистра, регионални програмни документи 
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 Ремонтът на Природо-научния музей и административната сграда към него е със  строителни 

работи на стойност около 467 000 лв. Финансирането осигурено от Министерство на околната среда 

и водите. Новият път е придобивка и за хората от село Ветрен и за рибарите, които посещават тези 

две села. Ремонтиран е и Природо - научният музей при биосферен резерват - село Сребърна, както 

и административната сграда към него. Сградите са строени през 1980 година и последно са 

реновирани преди две години. Разрешението за строеж, което е под №141 от 13.11.2013 г. влезе в 

сила. Възложител по него е РИОСВ, гр. Русе. Биосферен резерват -Сребърна е със статут на 

защитен обект под егидата на ЮНЕСКО. Изготвената количествено – стойностна сметка по проекта 

включва: изпълнение на дейности за достигане на показатели за енергийна ефективност, достъпна 

архитектурна среда за хора с увреждания, благоустрояване и озеленяване, вътрешен ремонт, 

обзавеждане и визуализация на част от помещенията. 
С този ремонт се решават много експлоатационни проблеми на сградите, които са се насложили в 

годините. Очакванията на всички работили по проекта са, след ремонта музеят да стане още по 

привлекателна дестинация за наши и чуждестранни посетители. 
 Общинска администрация през юни 2014 г. получи единия от двата 3D макети, изработени в 

изпълнението на заложените мерки "Интерпретация и образователни програми" на проект 

"Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом" 

(DIR-5113325-6-96). Другият изработен макет ще бъде на разположение на посетителите в 

Информационния център на РИОСВ-Русе. 
Макетът е поставен във фоайето на администрацията и всеки желаещ може спокойно да го разгледа 

и да се запознае с интересни факти за обитателите на ПР. Той показва местообитания, гнездовите 

колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, 

връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. 

Макетът е в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм. 
 Семейство англичани /Майк и Джери/, живеещо у нас, избра нестандартен начин да рекламира 

резервата Сребърна и българската природа. Британците превърнаха дома си край уникалното езеро 

не само в център за туристи, но и в открита галерия на родната флора и фауна. 
Заедно със съпругата си Джери, Майк идва в България преди осем години. Въпреки че са обиколили 

целия свят, запленени от птичето богатство и красотата на езерото Сребърна, остават тук. 

Впечатлени от  потока от туристи, които идват в ПР, но разочаровани заради неработещия музей, 

семейство Блек решава да превърне къщата си в Сребърна в посетителски център. 
Затова британците се решават на още по-нетрадиционна стъпка. Ангажират майстори на графитите, 

които с помощта на спрея превръщат дома им в огромна рекламна брошура. 
 Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна” в изпълнение на 

„Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по 

устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-
96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват 

„Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-
лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система за автоматично отчитане 

на водното ниво на р. Дунав, на двата шлюза и в езерото и за отчитане на други видове параметри 

на водата.  С помощта на това оборудване ще могат да се правят експресни анализи на водите в 

езерото по следните параметри: температура, Ph, амоний, нитрати, нитрити, орто-фосфати, соленост 

проводимост и други. 
 Охраната на ПР вече е обучена да прави експресни анализи. Предстои обучението на експертите по 

биологично разнообразие. 
 Дейността по изграждане на цялостната експертна система за отчитане на водните нива следва да 

приключи в средата на месец август. Предвижда отчитане на автоматично измерени водно ниво и 

http://novanews.bg/news/view/2014/04/07/72427/%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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температура на водата при двата шлюза в езерото „Сребърна” в реално време. Данните се предават 

автоматично на разстояние до компютър с обща база данни. При отчитане на критични нива 

системата ще „алармира” в административната сграда за предприемане на действия за отваряне на 

двата шлюза към река Дунав. Събраните данни в реално време ще улеснят служителите в ПР, като 

предоставят информация, която да позволи своевременното отваряне на шлюзовете. Това ще 

гарантира поддържането на оптимално ниво на водата в езерото, осигуряващо нормални условия за 

развитието на екосистемите в защитената територия. 
 
Горните дейности са предпоставка за позитивни краткосрочни и дългосрочни ефекти върху ЗМ 

„Пеликаните”. 
 
 
Глава 4 ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ 
.17.7. Туризъм, рекреация, спорт и услуги – обекти по населени места, брой и капацитет 
 Текстова информация и Списък в табличен вид по населени места/ местоположение и видове обекти – 
брой, капацитетни възможности, като част от Сборник Социално-икономически аспекти. /обектите в 

областта на туризма - хотели, ресторанти, спортни обекти, информационни/ туристически центрове/ 
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Глава 5 АКТУАЛИЗИРАН  ПРИРОДОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР 
 
ПРИРОДОЗАЩИТЕН КАЛЕНДАР 

Важни дати от природозащитния календар на България и Европейският съюз13 
 

2 февруари 

 

Международен ден на влажните 

зони 

21 март 

 

Ден на Земята 

22 март 

 

Световен ден на водата 

1 април 

 

Международен ден на птиците 

                                                      
13 Източник на данни:  http://www.pk.riosv-pernik.com/index.php?option=com_content&view=category&id=71&Itemid=58 
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1-7 април 

 

Седмица на гората 

22 април 

 

Международен ден на Земята 

15 май 

 

Световен ден на климата 

5 юни 

 

Световен ден на околната среда 
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17 юни 

 

Световен ден за борба със сушата и 

настъпване на пустините 

29 юни 

 

Ден на река Дунав 

16 септември 

 

Международен ден за защита на 

озоновия слой 

22 септември 

 

Европейски ден без автомобили 

27 септември 

 

Международен ден на туризма 

1-12 октомври 

 

Европейска нощ на прилепите 
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1 октомври 

 

Световен ден на птиците 

31 октомври 

 

Световен ден на Черно море 

29 декември 

 

Международен ден за опазване на 

биологичното разнообразие 
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7.5.6.1 ТАБЛИЦИ 

7.5.6.1.1. ОБОБЩЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ПО ВИДОВЕ ОБЕКТИ, ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ И СЪСТОЯНИЕТО Й (БЕЗ 

ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР). 

Функционално 

предназначение 
Наименование Описание (разположение и параметри) 

Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Сгради 

В границите на ЗМ не са установени сгради и съоръжения, които подлежат на нанасяне в 

Кадастралния регистър на недвижимите имоти в Р България. 
- 

- 

Сграда на 

управлението на ПР 

Сребърна 

Масивна сграда, построена за целите на управлението на ПР „Сребърна“. 

Намира се в близост до границата, но е извън ПР и ЗМ. 
РИОСВ – Русе 

РИОСВ – Русе 

ПСОВ с. Сребърна ПСОВ не е пусната в експлоатация Община Силистра 
Община Силистра 

Хидротехнически 

съоръжения 
Шлюз ІІІ 

Шлюз ІІІ (съгласно приложените карти) 
Намира се до най-югозападната част на ПР и свързва езерото с бивш 
рибарник, който е в границите на ЗМ „Пеликаните“ 
Координати: 
9570593.89, 4782707.14 
9570588.44, 4782700.62 
9570580.71, 4782707.08  
9570586.16, 4782713.60  

 

 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

ВЕЛ 20kV извод „Сребърна“ с учреден сервитут. Прекосява участък от ПР и 

ЗМ в най-югоизточната му част. 
Учреденият сервитут изисква регулярно поддържане и премахване на 

висока дървесна растителност с цел опазване на съоръжението и 

безопасност за човешкото здраве. 

„ЕНЕРГО- ПРО 

Мрежи“ АД 
„ЕНЕРГО- ПРО 

Мрежи“ АД 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

Отклонение на въздушна електропреносна линия за електрификация на 

бившата фазанария. Трасето не функционира и преносните кабели са 

премахнати. Бетонните стълбове са оставени на терена. 
- 

- 

Електрификация 
Въздушна 

електропреносна 

линия  

Старо отклонение на въздушна електропреносна извън границите на ПР в 

югозападната му част. 
Трасето е изоставено на терен се наблюдават стари стълбове, голяма част от 

които са съборени. 

- 

- 
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Функционално 

предназначение Наименование Описание (разположение и параметри) 
Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Водоснабдяване Чешми 
В ЗМ има два каптирани извора: Сухата чешма и Тодоранка 
 

РИОСВ – Русе 
- 

Канализация и 

пречиствателни 

съоръжения 

Пречиствателна 

станция за отпадни 

води 

През 2002 г. Община Силистра сключва договор с предмет “Изграждане на 

канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. 
Сребърна, общ. Силистра“ с дружество ДП “Строителство и 

възстановяване”. Този договор е анексиран няколко пъти за удължаване на 

срока за изпълнение. 
Строителството е прекъснато в периода 2006-2008 г., след което е 

подновено в периода 2009-2010 г. 
Доставени и монтирани са пречиствателни съоръжения и са отстранени 

проблеми по изпълнението на отвеждащия канал. 

Община Силистра 

като възложител на 

строителните и 

монтажни дейности 

Обектът следва да 

се въведе в 

експлоатация и да 

се предаде с 

протокол на 

местното ВиК 

експлоатационно 

дружество 

Пътища Източен обходен път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ близо до източната граница 

на ПР. Пътят е покрит с трошен камък 
Координати начало и край: 4784257.89, 9570267.26 и 4787674.8018 

9569804.0108 
Дължина 5,8 км 

ДГС Силистра 

Периодично се 

почистват от 

РИОСВ – Русе  

Пътища Западен обходен път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ близо до западната граница 

на  ПР. Пътят е покрит с трошен камък 
Координати начало и край: 4787434.65, 9572256.8350 и  
4783440.49, 9573743.25 
Дължина 4,2 км 

ДГС Силистра 

- 

Пътни съоръжения – 
водостоци, подпорни 

стени, канавки, мостове и 

др. 

В границите на ЗМ има една подпорна стена, укрепваща склона на хълма Коджа баир край западния 

обходен път. 
РИОСВ – Русе 

- 

Паркинги В границите на  ЗМ, в най-южната част на западния обходен път РИОСВ – Русе 
- 

Радиовръзки и 

телекомуникационни 

съоръжения 
Няма на територията на ЗМ „Пеликаните“  

- 
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7.5.6.1.2. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА (ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ, СПОРТНИ ОБЕКТИ, 

ИНФОРМАЦИОННИ/ ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ) ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ВИДОВЕ ОБЕКТИ. 

Съществуваща туристическа  инфраструктура 
I. Места за настаняване: 

 Сребърна – семеен  хотел с. Сребърна, две звезди 5 стаи 9 легла 
 Дунавски рай – къща с. Сребърна, една звезда 2 стаи 4 легла 
 Дива – къща с. Сребърна, две звезди 3 стаи 6 легла 
 Лилия – къща с. Сребърна, две звезди 3 стаи 6 легла 
 Люляк – къща с. Сребърна, две звезди 3 стаи 6 легла 
 Сребърна бърдинг –къща с. Сребърна, две звезди 2 стаи 4 легла 
 Пеликан – къща с. Ветрен, една звезда 5 стаи 10 легла 
 Калимарица – къща с. Ветрен, една звезда 6 стаи 14 легла 

 с. Ветрен. 
   90 легла от които 27 са в къмпинг ' Ветрен" , а останалите в частни вили и хотел 

Услуги- в сферата на обслужването в селото има 1 фурна , 2 магазина, 3 кръчми, 5 къщи за гости.  

Освен това в с. Ветрен има изградена доста добра база за седмичен отдих, както ведомствена така и 

обществена. Ведомствени хижи на брега на Дунав имат ВИК и Енергоснабдяване. Бившата правителствена 

резиденция сега се стопанисва от Община Силистра. Освен това тук има и база на БТС.  

Хотел-ресторант „Калимарица” е изграден в битов стил, но се намира далече от брега. Най-голяма и удобна 

е бившата хижа на Профсъюзите, сега арендувана от частна силистренска фирма. Село Ветрен има и богато 

историческо минало. В неговото землище има 27 тракийски могили. Правени са разкопки на исторически 

обекти от римско време 

Вилното селище „Танасово” 

То е в землището на село Ветрен и се намира непосредствено на брега на р. Дунав до северозападния край 

на  ПР. Състои се от около 10 хижи и има един постоянен жител. Възникнало е като незаконно селище на 

хора от с. Сребърна през 1963 година на мястото на рибарска колиба, в който са работили две бригади 

рибари от местната кооперация. От този период интерес представляват съществувалите тук в миналото 

ледници (има още останки от тях) за съхраняване на лед през лятото добит от реката или от езерото през 

зимата. В момента има повече или по-малко останки от 3 ледници.  

През лятото част от лодкостоянката от с. Ветрен се премества тук и тогава тук живеят до 20 души (най-вече 

през празнични дни).  

Не е електрифицирано, питейната вода се черпи от кладенци. 

 с. Сребърна 
4 къщи за гости с общо 50 легла. 

Предлага се като допълнителна услуга лов и риболов , селски туризъм . 

II. Ресторанти  

Ресторантите на територията на с. Сребърна и с. Ветрен са малко на брой  , с което се ограничава 

предлагането на автентична местна кухня . Най - характерният продукт , предлаган в района е рибена 

чорба. 
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III. Атракции  

Районът страда от липса на атракции . Изключение прави кулата за наблюдение на мигриращите птици  и 

съоръженията за спортен риболов .  

7.5.6.1.3. ОТНОШЕНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НА МЕСТНИТЕ ЖИТЕЛИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В РАЙОНА 

Поради голямата посещаемост на природния резерват Сребърна от орнитолози от цял свят, местните хора 

имат определено повишен интерес към увеличаване на атракциите в района, както и подобряване на 

социалната и туристическа инфраструктура.  Но паралелно с това с евентуалното увеличаване на притока на 

туристи, възникват опасения  от  факта, че това ще ограничи ползването на природните ресурси - в частност 

лов и риболов. Интересът на собствениците и стопанисващите обекти за подслон по отношение на 

подобряване на екологичните параметри и качеството на техните услуги е също повишен предвид 

оскъдността на природните и енергийни ресурси.  

7.5.6.1.4. ДИНАМИКА НА ПОСЕЩАЕМОСТТА НА  ПР В ПЕРИОДА ОТ 2006 ГОДИНА ДО МОМЕНТА  

Туристическият поток обхваща няколко групи: 

- Ученици от цялата страна, които обикалят известните природни и културни паметници в страната (35 %). 

Това е най-многобройната категория, която посещава музея, изслушва беседа на екскурзовода, оглежда 

набързо езерната площ със зрителна тръба и бинокли, предоставени от музея след около час напуска 

Сребърна. 

- Чуждестранни туристи организирани от курортните комплекси “Албена” и “Златни пясъци” (50 %).  

Те посещават Сребърна по предварително сключени договори с туристически фирми. Техният престой 

протича по същата схема, както и при предишната категория. 

- Чуждестранни групи за орнитологичен туризъм. 

Те са водени от специализирани туристически фирми от чужбина и България (Пандион, Неофрон, 

Експлорър и др.). Тези групи обикновено имат водач-орнитолог, който ги придружава до билото на 

съседния хълм Коджа баир, откъдето има отлична видимост към гнездовата колония на пеликаните. Тези 

групи са най-малобройната категория посетители на Сребърна. 

 

Съществена особеност е сезонният характер на туризма в региона. 

Година Общ брой 

туристи 
От тях българи Чужденци 

2006 год. 4 359 4 149 210 
2007 год. 7 862 7 749 113 
2008 год. 5 876 5 717 159 
2009 год. 7 748 5 662 2 086 
2010 год. 5 845 5 576 267 
2011 год. 7 246 7 065 181 
2012 год. 8 732 8 525 207 
2013 год. 7 671 7 594 77 
До м.06 2014 1 335 1 292 43 
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7.5.6.2 СПИСЪЦИ 

7.5.6.2.1. СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

 

Наименование Описание (разположение и параметри) 
Собственост и 

документ за 

собственост 
Ползвател 

Въздушна 

електропреносна 

линия  

ВЕЛ 20kV извод „Сребърна“ с учреден сервитут. Прекосява 

участък от  ПР и ЗМ в най-югоизточната му част. 
Учреденият сервитут изисква регулярно поддържане и 

премахване на висока дървесна растителност с цел опазване 

на съоръжението и безопасност за човешкото здраве. 

„ЕНЕРГО- 
ПРО Мрежи“ 

АД 

„ЕНЕРГО- 
ПРО Мрежи“ 

АД 

Въздушна 

електропреносна 

линия  

Отклонение на въздушна електропреносна линия за 

електрификация на бившата фазанария. Трасето не 

функционира и преносните кабели са премахнати. 

Бетонните стълбове са оставени на терена. 

- - 

Въздушна 

електропреносна 

линия  

Старо отклонение на въздушна електропреносна извън 

границите на  ПР в югозападната му част. 
Трасето е изоставено на терен се наблюдават стари 

стълбове, голяма част от които са съборени. 

- - 

 
Виж и том 2, Раздел 7.5.2.1.3. 

7.5.6.2.2. СПИСЪК НА НАЛИЧНАТА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА; 

Функционално 

предназначение 
Наименование Описание (разположение и параметри) 

Собственост 

и документ 

за 

собственост 

Ползвател 

Пътища 
Източен 

обходен път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ 

близо до източната граница на  ПР. Пътят е 

покрит с трошен камък 

Координати начало и край: 4784257.89, 

9570267.26 и 4787674.8018 9569804.0108 

Дължина 5,8 км 

ДГС 

Силистра 

Периодично 

се 

почистват 

от РИОСВ – 
Русе  

Пътища 
Западен 

обходен път 

Преминава на територията на ЗМ „Пеликаните“ 

близо до западната граница на  ПР. Пътят е 

покрит с трошен камък 

Координати начало и край: 4787434.65, 

9572256.8350 и  

4783440.49, 9573743.25 

Дължина 4,2 км 

ДГС 

Силистра 

- 

Пътни 

съоръжения – 
водостоци, 

подпорни стени, 

канавки, 

мостове и др. 

В границите на ЗМ има една подпорна стена, укрепваща склона 

на хълма Коджа баир край западния обходен път. 
РИОСВ – 
Русе 

- 

Паркинги 
Извън границите на  ПР, в най-южната част на западния обходен 

път 
РИОСВ – 
Русе 

- 
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7.5.6.2.3. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ (ДО 200 М) ОТ 

ГРАНИЦАТА НА ЗМ 

Няма такива обекти 
 

7.5.6.2.4. СПИСЪК НА РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, ТУРИЗМА И ДР. НА РАЗЛИЧНИ НИВА И ПО РАЗЛИЧНИ 

СЕГМЕНТИ, ИМАЩИ ВРЪЗКА С ТЕРИТОРИИТЕ ОКОЛО ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ. 

Отношение към района и /или към управлението на ЗМ/ПР имат следните национални, регионални и 

международни документи: 
 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 2013 – 2022. 

Националният план за опазване на влажните зони взема под внимание редица стратегически и програмни 

документи, които формулират политиките в областта на околната среда и устойчивото развитие на 

европейско и на национално ниво. Такива са: 

 Стратегия „Европа 2020 – основополагащ стратегически документ на ЕС за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 
 Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. насочена към постигането на 6 

приоритетни цели: опазване на видовете и местообитанията; поддържане и възстановяване 

на екосистемите и екосистемните услуги; включване на целите относно биоразнообразието 

в области от политиката на ЕС; борба с инвазивните видове; и приноса на ЕС за избягване 

на загуба на биоразнообразие в световен мащаб. 
 Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011–2020 и цели за 

биологичното разнообразие от Аичи, изготвени в резултат на Конференцията на страните 

по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г. 
 Стратегически план на Рамсарската конвенция за влажните зони за периода 2009 – 2015, 

приет с Резолюция X.1, изменен с Резолюция XI.3, определящ основните тенденции и 

насоки в изпълнението на целите на конвенцията за планирания период. 
 Национална стратегия за околна среда за периода 2009–2018 и Плана за действие към нея – 

формулират националната политика в областта на опазване и устойчиво управление на 

биоразнообразието 
 
РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2014-2020) 
 
В този регионален план за развитие на пет области (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) са 

заложени четири стратегически цели като последната е „Опазване на околната среда, съобразно 

предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за 

ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на ВЕИ“. Тук са 

заложени два приоритета:  
 Околна среда и ресурси – опазване и ефективност и  
 Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към 

климатичните промени.  
Към вторият приоритет има заложена специфична цел „Разработване на мерки за адаптиране към 

климатичните промени „ в която се предвижда стимулиране на научните изследвания за прогнозиране на 

регионалното и местно въздействие на климатичните промени. ПР „Сребърна“ е много добър моделен обект 

за проучване на дългосрочното влияние на климатичните промени върху влажните зони и различни техни 

компоненти. 
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ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА,  
При разработване на новата стратегия за развитие на област  Силистра 2014-2020 г. е постигнато 

съответствие със следните основни стратегически документи: 
 Стратегия „Европа 2020” на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
 Съответствие с документите за стратегическо планиране на национално 
 ниво – Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия 
 за регионално развитие на Република България 2012-2022 г. и Национална 
 концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025 г. 
 Съответствие с Регионалния план за развитие на Северен централен район 
 2014-2020 г.; 
 Съобразяване с препоръките от извършената Междинна оценка за 

изпълнението на действащата ОСР Силистра 2007-2013 г.; 
 Отразяване на актуални изводи и стратегически препоръки на 

актуализирания документ за изпълнение на ОСР Силистра до 2013 г. 
 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално 

развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на 
районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и 
Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени от Министъра на 
регионалното развитие.2014-2020 г. 

 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА (2014-2020) 

 

В Приоритет 1.2 на този план е заложено „Развитие на потенциалите на общинската икономика“ като 

мерките тук са насочени в две направления:  

 развитие на селското стопанство и  
 развитие на туризма.  

Според Плана в областта на туризма е нужно да се реализират меркиq които да насърчат развитието на 
почти всички видове туризъм – развлекателен, познавателен, културен, религиозен, екологичен, селски, 

ловен, спортен, ваканционен. Бариерите пред туристическия бизнес в общината са свързани с 
инфраструктура с нисък стандарт; туристически продукти в „идейна фаза”; недостатъчен професионализъм; 

ниска информираност на населението. Както е отбелязано в Регионалния план за развитие на Северен 
централен район 2014-2020 г. за постигане на стабилен ръст на сектора, основно изискване е 

осигуряването на необходимите условия на достъпност и комфорт на обектите, без това да поставя в риск 
тяхната автентичност. За осигуряване на добра възвръщаемост от инвестициите и стабилен ръст на сектора, 
сериозни усилия следва да бъдат фокусирани в маркетинга на туристическите дестинации с фокус 
върху целостта и разнообразието на предлагания туристически продукт. Нужните интервенции за развитие 
на туризма в общината най-общо са: валоризиране на богатото природно и културно наследство и 
активизиране на богатите природни и антропогенни и туристически ресурси в община Силистра. 

В Приоритет 3.2 „Ефективно управление на ресурсите и опазване на околната среда“ е заложена специфична 

цел 3.2.2 Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове се подчертава, че 

трябва да се предприемат мерки за опазване на защитените територии и биоразнообразието, за екологично 

образование и трансгранично сътрудничество. Дейностите ще са насочени към ефективно управление на 

защитените зони от екологичната мрежа Натура2000 чрез разработване на Планове за управление на 

защитените зони, преработка на растителни продукти и отпадъци за добив на енергия, укрепване на 

свлачищни участъци по Дунавския бряг и др. 



 

    
   306 

Специфична цел 3.4.1 Трансгранично сътрудничество: Задачите, които поставя Дунавската стратегия на 

ЕС „Европа 2020“ пред общини като Силистра са свързани с преодоляване на разделителната водна линия, 

съвместно проектиране и развитие на потенциала на реката и съхранение на природните дадености. 

Ключовите дейности за сътрудничество се концентрират върху подобряване на инфраструктурните връзки, 

развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно управление на рискове и 

опазване на околната среда. 

Специфична цел 3.4.2. Междурегионално и транснационално сътрудничество. В тази цел има проект 

„Изграждане на съвместни туристически продукти“ и е предложено да се търси финансиране от 

„Транснационална програма Дунав“ (www.eufunds.bg/bg/page/957) и „Програми по Европейско териториално 

сътрудничество 2014-2020 г.“ (www.eufunds.bg/bg/page/952). 

В плана е залегнала идеята за разработването на Териториална стратегия на Община Силистра за 

адаптиране към измененията на климата и План за действие към нея. Основните проблеми, които следва 

да бъдат адресирани с разработването й включват:  

 идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен риск от възникване 

на наводнения;  
 идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен риск от възникване 

на свлачища и срутища;  
 определяне на мерки и проекти, насочени към превенция на риска от екстремни природни явления, 

изследване на тяхната икономическа ефективност и изготвяне на план за тяхната поетапна 

реализация. 
На територията на община Силистра са разположени природни обекти с изключително висока значимост 
за опазване на биологичното разнообразие, които при подходящо управление могат да се разглеждат като 

съществен туристически ресурс. Едновременно с това, тези територии са чувствителни към антропогенна 
намеса, поради което реализацията на каквито и да било проекти, свързани с туристическото им ползване 
следва да бъдат много внимателно балансирани. В тази насока е необходимо да продължи 
разработването на проекти, насочени към защита на природата – проектни предложения в сектор 

„Биоразнообразие” по Оперативна програма „Околна среда”, поощряване на граждански инициативи за 
опазване на природата, изпълнението на заложените в плана за управление на Поддържан резерват 

„Сребърна” проекти. 

Общинския план за развитие на Община Силистра за периода 2014-2020 е част от „Регионален план за 

развитие на Северен централен район 2014-2020“. 

Проекти от Общинския план за развитие, които са свързани с ПР и териториите около него 

 

 Участие в туристически борси, Финансиране: Оперативна програма регионално развитие (ОПРР), 

Общински бюджет; Отговорна институция: Община Силистра, бизнес организации; Цел: създаване 

на контакти и работа в мрежа; 
 Проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма, Финансиране: Оперативна програма 

регионално развитие; Отговорна институция: Община Силистра; Цел: диагностика на потенциалите 

на територията на Общината за развитие на туризъм; 
 Програма за устойчиво развитие на туризма на територията на Община Силистра (2014-2020), 

Финансиране: Общински бюджет, Отговорна институция: Община Силистра; Цел: стратегическо 

развитие на туризма; 

http://www.eufunds.bg/bg/page/952
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 Курсове за професионална квалификация в областта на туризма, Финансиране: Оперативна програма 

за развитие на човешките ресурси (ОПРЧР), частни средства; Отговорна институция: бизнес 

организации; Цел: повишен професионализъм в сферата на туризма;  
 Изграждане на съвместни (трансгранични) туристически продукти, Финансиране: Транснационална 

програма „Дунав“ и Програми по Европейско териториално сътрудничество (2014-2020), Отговорна 

институция: Общинска администрация, НПО. Цел: Популяризиране на района като туристическа 

дестинация; 
 Формиране на комплексна система от културно-исторически маршрути, Финансиране: Оперативна 

програма регионално развитие (ОПРР), Общински бюджет; Отговорна институция: Община 

Силистра, Цел: създадени предпоставки за развитие на туристически продукти. 
 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА – ОБЩИНА СИЛИСТРА (2008-2013) 
 
В този документ са залегнали три основни цели:  

 Съхраняване на природното и културно-историческото наследство 

 Развитие на туристически бизнес 

 Развитие на местно ниво 

Взаимодействието между екотуризъм и културен туризъм ще допринесе за интегриране опазването на 

биологичното разнообразие с бита на хората, тяхната история, традиции, паметници на културата и пр. За 

да се постигне устойчиво развитие при тези два вида туризъм са планирани следните приоритетни 

дейности: 

 гарантиране поддържането на въздействието на туризма върху околното среда в границите на 

допустимата промяна; 

 залагане на механизмите за генериране на приходи за опазване на биологичното разнообразие и 

паметниците на културата в планирането на местно ниво. 

За развитието на туристическия бизнес в района се предвиждат следните дейности: 

 обединение на представителите на туристическия бизнес на местно ниво; 

 подобряване на капацитета на предприемачите за извършване на бизнес и обучение на местните 

общности, предоставящи туристически услуги. Обучение на кадри в туризма; 

 подпомагане развитието на ефективни предприятия в сферата на туризма; 

 насочване на развитието на туризма към пазарите; 

 провеждане на туристически форуми и събития; 

 изграждане на туристически имидж на Община Силистра; 

В този документ ПР „Сребърна“ е посочен като основно място за екологичен и познавателен туризъм в 

Община Силистра. 

7.5.7. ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ 

Дадени са в том 2, Раздел 7.5.2.1.3. 
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7.5.8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМАТА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ГРАФИЧНИ И АТРИБУТИВНИ 

ДАННИ 

Изисквания за цифровите данни на защитената територия : 
1. Цифрови модели 
Формат на данните. 
Графични данни се предават в стандартен Shape формат (координатна система 1970г. в съответната зона  и 

WGS 84, зона 35 север).  
Атрибутивната информация към нея да бъде организирана в Personal Geodatabase. Формата и структурата 

на базата данни ще се предоставя от възложителя на изпълнителя при стартиране на договора. 

Информацията се представя в точно определения вид и формат. Доказателства за прилагането на лицензно 

чист софтуер и за използване на последните съвременни стандартизирани средства за обектно-ориентирано 

и топологично моделиране.  
Структура на данните. 
Структурата на цифровия модел на територията (ЦМТ) да отговаря на следните изисквания: 
- Представя се ЦМТ за землището попадащо изцяло или частично в защитената територия. ЦМТ се 

състои от географски обекти, разпределени в класове. 
- За землището се предава  графична информация и атрибутивните данни в Personal Geodatabase.  
- Класовете обекти, условните знаци и структурата на атрибутивната база данни трябва да бъдат изцяло 

съобразени с действащата нормативна уредба. 
Данните за защитената територия ще са разделени тематично както следва: 
- Имоти- с изградена полигонова топология и създадена връзка с обобщената атрибутивна база данни за 

имотите на ЗМ; 
- защитената местност; 
- Населени места; 
- Пътна мрежа; 
- Реки и водни площи; 
- Административни граници; 
- Релеф; 
- Условни знаци и други в зависимост от специфичните данни, които се поддържат за защитената 

територия. 
Документ, съдържащ пълното описание на структурата и съдържанието на графичната и атрибутивна база 

данни 
2. Съдържание на базата данни.  
2.1. Пространствена информация. : 
2.1.1. Слоеве за горите от тип “полигон”, които включват всички кадастрални единици от 

гороразделителните планове: 
- по възраст; 
- по дървесен вид. 

2.1.2. Слой за земеделските земи от тип “полигон” за всички кадастрални единици от 

земеразделителните планове. 
2.1.3. Слой за релефа от тип “линия” за хоризонталите със сечение 10 м, като в атрибутивния файл се 

въведат съответните коти. 
2.1.4. Слоеве за пътищата от тип  “линия” и ”полигон”. 
2.1.5. Слоеве за хидрографската мрежа от тип: 
- “линия” за речната мрежа; 
- “полигон” за езера, блата и мочури; 
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2.1.6. Слой за инфраструктурата от тип “точка” за сградите, водохващанията, чешмите и др. 
2.1.7. Слой за почвите от тип “полигон”; 
2.1.8. Слой за скалната основа от тип “полигон”; 
2.1.9. Слой за местообитанията от тип “полигон”; 
2.1.10. Слой за растителността от тип “полигон”; 
2.1.11. Слой за местообитанията на застрашени, редки, реликтни и ендемитни растения, от тип 

“полигон” и/или “точка”;  
2.1.12. Слой за местообитанията на застрашени, редки, реликтни и ендемитни животни, от тип 

“полигон” и/или “точка”; 
2.1.13 Слой за функционалното зониране от тип “полигон”; 
2.1.14. Други. 
 
Документ, съдържащ пълното описание на структурата и съдържанието на графичната и атрибутивна база 

данни.  
 
3. Цифрови тематични карти за защитената територия. Изработване на ГИС модел на Защитена 

местност “Пеликаните”. 
Всяка от следните тематичните карти от Плана за управление на защитената територия се предава в TIF 

формат и отделно като проект в mxd формат, за да може в бъдеще възложителят при промяна да данните да 

променя и визуализацията на съответната тематична карта. В зависимост от съдържанието на тематичната 

карта, към всяка една от тях трябва да има следната допълнителна информация: 
- Местоположение и граници на защитената територия 
- Фондова и административна принадлежност 
- Релеф 
- Геология 
- Почви 
- Възраст и вид на дървесната растителност 
- Опорен план 
- Зониране 
- Приоритетни за консервацията хабитати 
- Представителни хабитати и находища на приоритетни растителни видове 
- Местообитания на консервационно значими животински видове и групи 
- Територии с комплексно значение за опазване на приоритетни елементи от биоразнообразието 
- Туристически пътеки, обявени със заповед на Министъра на ОСВ 
- Състояние на компонентите на околната среда и мрежа за мониторинг 
- Транспортна инфраструктура 
- Инженерна инфраструктура 

Допълнителни документи, които се предоставят от Изпълнителя: 
- Документ, съдържащ пълното описание на структурата и съдържанието на графичната, атрибутивна 

база данни и тематичните карти. 
- Копие на документ за използването на съвременна версия на лицензиран софтуер. 
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7.6. СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕЦИИ, 

КОИТО ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗМ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ КАСАЕЩИ СТАТУТА НА ПР СРЕБЪРНА: 
 Националният план за опазване на влажните зони взема под внимание редица стратегически и 

програмни документи, които формулират политиките в областта на околната среда и устойчивото 

развитие на европейско и на национално ниво. Такива са: 
 Европейската стратегия „Европа 2020” – основополагащ стратегически документ на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  
 Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. насочена към постигането на 6 приоритетни цели: 

опазване на видовете и местообитанията; поддържане и възстановяване на екосистемите и 

екосистемните услуги; включване на целите относно биоразнообразието в области от политиката на 

ЕС; борба с инвазивните видове; и приноса на ЕС за избягване на загуба на биоразнообразие в 

световен мащаб. 
 Стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011–2020 и цели за биологичното 

разнообразие от Аичи, изготвени в резултат на Конференцията на страните по Конвенцията за 

биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г. 
 Стратегически план на Рамсарската конвенция за влажните зони за периода 2009 – 2015, приет с 

Резолюция X.1, изменен с Резолюция XI.3, определящ основните тенденции и насоки в 

изпълнението на целите на конвенцията за планирания период.  
 Национална стратегия за околна среда за периода 2009–2018 и Плана за действие към нея – 

формулират националната политика в областта на опазване и устойчиво управление на 

биоразнообразието. 
 
СТАТУТА НА ПР, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОКОЛНА СРЕДА. 
Присъединяването на Република България към ЕС през 2007, както и подготвителният процес за това 

включваше и хармонизация на законодателството в сферата на околната среда. Тук на първо място трябва 

да се отбележи пълното транспониране на Директивата за птиците (2009/147/ЕИО) и Директивата за 

местообитанията (92/43/ЕИО) на ЕС, които регламентират създаването на общоевропейската екологична 

мрежа Натура 2000. Изискванията са транспонирани в ЗБР. Понастоящем този процес е значително 

напреднал в България, което дава съвсем нови инструменти за управление и опазване и на значимите 

влажни зони, които без изключения попадат в екологичната мрежа. 
 
СТАТУТ НА  ПР, СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 
Рамсарска конвенция (Конвенция за влажните зони с международно значение) 

Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на водолюбиви 

птици е известна и като Рамсарска конвенция.  

Подписана в Рамсар, Иран, на 2. 02. 1971 год. Конвенцията е подписана от България без задължение за 

ратификация с решение на министерския съвет от 18. 11. 1974 год. в сила за България от 24. 01.1976 год. 

Съгласно нея Сребърна е Рамсарски обект №64, обявен на 24/09/1975 г. Първият български Рамсарски 

обект, поддържан резерват. Езерото е единственото място в България, където гнезди къдроглавия пеликан, 

като то е от значение и за други застрашени видове - белооката потапница, малкия корморан, нощната 

чапла и др. Много редки видове растения, като например мехурчестата алдрованда, се срещат също в 

езерото.  
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ЮНЕСКО 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. 

Конвенцията е подписана на 17-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, в Париж, Франция на 

16.11.1972 г. В сила за България от 17.12.1975 г. Конвенцията за опазване на световното наследство е 

насочена към опазване на най-представителните екосистеми, природни и културни обекти от световна 

значимост и има относително рестриктивен режим по отношение на обектите на световното наследство.  

Според Конвенцията за природно наследство се считат:  

- природните паметници, съставени от физични и биологични формации или от групи такива формации, 

които от природна или научна гледна точка имат изключително световно значение;  

- геологичните, физикогеографските формации и точно определени зони, които служат за размножаване 

на застрашени животински и растителни видове, които от научна или консервационна гледна точка имат 

изключително световно значение;  

- точно определените природни зони или местности, които от научна, консервационна или естетична 

гледна точка имат изключително световно значение.  

В списъка на световното природно наследство от България са включени следните обекти: Национален парк 

„Пирин” (1983) и природен резерват “Сребърна”. 

На 7-ми декември 1982 г. проф. Симеон Недялков – Директор на Център за научни изследвания и координация 

по опазването и възстановяването на околната среда и председател на Националния комитет по Програмата 

„Човекът и биосферата“ изпраща в Центъра по световно наследство (Секретариат към Конвенцията за 

опазване на световното културно и природно наследство) номинация за включване на Природен резерват 

„Сребърна“ в списъка на световното наследство. Документацията е изготвена съобразно изискванията за 

прилагане на Конвенцията към съответната година и включва попълнена номинационна форма и картен 

материал с границите на предложения обект.  

Обявяването на обекта с решение на Комитета за световно наследство (КСН) (междуправителствения орган, 

който взима решения за включването на нови обекти в Списъка на световното наследство, както и за 

цялостното прилагане на Конвенцията) през 1983 г. е предшествано и от техническа оценка на 

Международния съюз за защита на природата (IUCN), който играе ролята на консултативен орган по 

Конвенцията от 15 април 1983 г.  

Предвид обстоятелството, че през годините изискванията по отношение на качеството и пълнотата на 

представяната документация за обектите на световното наследство значително са се завишили, през 2005г., 

Центърът по световно наследство стартира т.н. проект за Ретроспективна инвентаризация, който цели 

идентифициране на празнотите, попълване и актуализиране на документацията в досиетата на всички по-
стари обекти, така че същите да отговарят на съвременните изисквания, заложени в действащите към момента 

Оперативни указания за прилагане на Конвенцията и да съответстват на нивото на информацията в досиетата 

на новите обекти, обявявани през последните години.  

В изпълнение на горния проект, България и в частност МОСВ и Министерство на културата актуализират 

документацията и картния материал за своите обекти на световното наследство, в това число ПР „Сребърна”, 

НП „Пирин”, както и всички културни обекти от списъка към Конвенцията.  

В резултат на проекта за Ретроспективна инвентаризация МОСВ е инициирало пред Центъра по световно 

наследство следните процедури, свързани с ПР „Сребърна“:  

- за актуализация на площта на Обекта на световното наследство;  

- за обявяване на буферна зона около обекта на световното наследство;  

- за приемане на Декларация за изключителна световна значимост на обекта на световното наследство.  

Горните процедури са финализирани през 2008 г. и 2009 г., за което бяха приети и съответните решения на 

КСН.  
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МОСВ не е предприемало процедура за промяна в наименованието и критериите за изключителна световна 

ценност на Сребърна, като обект на световното наследство на ЮНЕСКО.  

 

Актуализация на площта на Обекта на световното наследство;  

Природният резерват „Сребърна” в списъка на Световното наследство от 1983 г. с площ от 600.0 ха и на 

практика включва само водното огледало.  

Площта и границите на Сребърна като Обект на световното наследство, възлизаща на 600.0 ха, е различна от 

тази, с която обектът фигурира като защитена територия съгласно специалното българско законодателство - 
Закона за защитените територии.  

В тази връзка трябва да се отбележи, че още през 1948 г. езерото Сребърна е обявено за защитена територия 

в категорията „природен резерват” - съгласно действащото към онзи момент национално законодателство, с 

площ от 750.1 ха.  

През 1993 г. площта на резервата е увеличена допълнително на 902.1 ха, като освен самото езеро в границите 

на защитената територия се включват прилежащи на водната повърхност земи, разположени североизточно, 

крайбрежието на река Дунав, естествени заливни гори на остров Девня и течението на реката между острова 

и брега.  

След тази промяна разликата в площта между защитената територия и обекта на Световното наследство се 

увеличава още и достига 302.0 ха. 

Териториите, включени допълнително към резервата, представляват земеделски земи и тополови 

насаждения, които не притежават качества от изключителна световна значимост и трудно биха отговорили 

на високите изисквания за включване в списъка на световното наследство. 

Поради тази причина през годините страната не е предприемала официални действия за промяна в площта 

на Сребърна като обект на световното наследство, така че обектът да съвпадне с границите на защитената 

територия съгласно българското законодателство.  

През 2005 г. в резултат на изготвянето на цифров модел на защитената територия и по-точни замервания 

площта на поддържания резерват е преизчислена от 902.1 ха на 892.0519 ха. Във връзка с това, разликата 

между обекта на световното наследство и тази на резервата като защитена територия съгласно българското 

законодателство се свежда до 292.0 ха.  

В крайна сметка резерват Сребърна като обект на световното наследство запазва площта си от годината на 

обявяване за такъв, а именно 600.0 ха.  

В резултат на по-точни замервания, осъществени след 2005 г., се оказва, че действителната площ на обекта 

на световното наследство е 638.0 ха.  

Предвид обстоятелството, че скицата, с която обектът е бил номиниран за световно наследство и която беше 

приложена в неговото досие към 2005 г. беше неточна и не даваше ясна представа за границите му, МОСВ 

възложи изготвянето на топографска карта в подходящ мащаб и в съответствие с изискванията на Центъра 

за световно наследство.  

С писмо с Изх. № 91-00-1083 от 19.10.2007 г. до Секретариата МОСВ е предложило актуализация на площта 

на обекта на световното наследство като е приложило топографска карта с указани точни граници на обекта 

на световното наследство и площ от 638.0 ха., том 2, раздел 7.7.4. 

С Решение на Комитета за световно наследство 32 COM 8B.47;32-та сесия (2008 г.), Комитетът  приема, 

че актуализираната площ на ОСН възлиза на 638.0 ха http://whc.unesco.org/en/decisions/1508/  . 

Обявяване на буферна зона на обекта на световното наследство  

През 1983 г. с обявяването на езерото Сребърна за обект на световното наследство, както и през следващите 

години България не е предложила буферна зона около него.  

http://whc.unesco.org/en/decisions/1508/
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Буферна зона съществува единствено около защитената територия, обявена съгласно българското 

законодателство. Тя е обявена с площ от 542.8 ха, които впоследствие са преизчислени на 419.0 ха в резултат 

на по-точни замервания.  

Буферната зона около защитената територия е обявена със заповед № 1 от 3 януари 1983 г. на Комитета за 

опазване на природната среда, като целта й е да предотврати и намали отрицателното антропогенно 

въздействие върху резервата.  

С оглед обезпечаване на по-ефективно опазване и в изпълнение на § 103 и 104 от Оперативните указания за 

прилагане на Конвенцията, с писмо, с Изх. № 91-00-1083 от 19.10.2007 г. до Секретариата към Конвенцията, 

МОСВ е предложило обособяването на буферна зона около Обекта на световното наследство, която да 

включва:  

- частта от поддържания резерват, която понастоящем не е обект на световното наследство, а именно 

прилежащата на водното огледало територия, с площ от 254.0 ха;  
- защитена местност „Пеликаните“, представляваща бивша буферна зона на защитената територия 

съгласно българското законодателство, с площ от 419.0 ха.  
Общата площ на буферната зона на Обекта на световното наследство възлиза на 673.0 ха. 

Границите и площта на предложена от МОСВ буферна зона са отразени на топографската карта, том 2, 

раздел 7.7.3. 

С решение 32 COM 8B.47 от 32-та му сесия (2008 г.) Комитетът за световно наследство одобрява създаването 

на буферна зона, с площ от 673.0 ха около Обекта на световното наследство, том 2, раздел 7.7.1.  

 

Наименование и критерии за изключителна световна ценност  

Към настоящия момент поддържан резерват „Сребърна“ фигурира в списъка за световното наследство като 

природен резерват Сребърна [ Srebarna Nature reserve ] и е включен в списъка към конвенцията в рамките на 

критерий – x, съобразно който за световно наследство се обявяват територии, които включват най- 
представителни и най-значими за in situ опазване на биологичното разнообразие естествени местообитания, 

в това число и територии, представляващи местообитание на застрашени от изчезване видове на флората и 

фауната, които имат неизмерима универсална стойност от гледна точка на науката или следва да бъдат 

съхранени за в бъдеще.  

Към днешна дата МОСВ не е предлагало промяна в наименованието и критериите, с които обектът е включен 

в списъка на световното наследство.  

 

Декларацията за изключителна световна значимост (ценност) [Statement of Outstanding Universal Value]  

съгласно чл. 154 на Оперативните указания за прилагане на Конвенцията [Operational guidelines for the 

implementation of the Convention], когато взима решение за включване на обект в Списъка на световното 

наследство, Комитетът за световно наследство, ръководейки се от консултативните органи към Конвенцията, 

приема Декларация за изключителна световна значимост на съответния обект.  

По регламент Декларацията за изключителна световна значимост трябва да включва обобщена информация 

и обосновка за световната значимост на съответния обект, базирана на критериите, в рамките на които 

същият е включен в списъка на световното наследство. Декларацията включва и оценка за целостта 

(интегритета на обекта), както и информация относно административните и законодателни мерки за 

опазването му, наличието на управленско тяло, план за управление и т.н.  

Понастоящем тази декларация е задължителен атрибут за всеки от обектите на световното наследство.  

През 1983 г. когато резерват „Сребърна” е включен в списъка на обектите на световното наследство, за него 

не е приета декларация за изключителна световна ценност, каквато е била практиката за обектите, включени 

в списъка в по-далечен период. За това по инициатива на Секретариата и в рамките на проекта за 

Ретроспективна инвентаризация, държавите членки следваше да предложат проект на Декларация за своите 
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обекти, която след съгласуване с консултативните органи съответно да бъде приета с решение на Комитета 

за световно наследство.  

Във връзка с горното с писмо с Изх. № 91-00-1152 от 03.12.2007 г. до Секретариата, МОСВ е предложило 

проект на декларация за изключителна световна ценност.  

Комитетът за световно наследство с решение 33 COM 8E.09;33-та сесия (2009 г.) приема Декларация за 

изключителна световна значимост http://whc.unesco.org/en/documents/102136/. Декларацията е приета след 

съгласуване с Центъра за световно наследство и Международния съюз за защита на природата – IUCN 
http://whc.unesco.org/en/decisions/1987/. Решението е представено в том 2, раздел 7.7.1. 

 

Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения по конвенцията  

Поетите от страната задължения се реализират чрез стопанисването и управлението на обектите съгласно 

изискванията на конвенцията. През 2005 г. и 2014 г. МОСВ е участвало в процедурата по периодично 

докладване за ПР „Сребърна“.  

Списък на световното наследство в опасност  

В периода от 1992 г. до 2003 г. езерото „Сребърна“ като обект на световното наследство е бил в списъка на 

световното наследство в опасност.  

Интегритетът на езерото Сребърна е бил нарушен още преди неговото обявяване за обект на Световното 

наследство. През 1948 г. езерото е изолирано от реката с дига. В резултат на това започва бърз процес на 

осушаване и деградиране на екосистемите. През 1979 г. е възстановена частично връзката между езерото и 

река Дунав на теренна кота – 13.6 м. Високата кота не позволява регулярен обмен на води между езерото и 

реката и до съществено подобряване на консервационното състояние на обекта. Причина за влошеното 

състояние на обекта и липсата на обмен на води с реката е и изграждането на язовир Железни врата на река 

Дунав, които променят естествения хидрологичен режим на реката.  

Осъществената връзка с река Дунав води до повишаване на водното ниво и по-продължително задържане на 

високи води. През 1983 г. езерото е включено като обект на Световното наследство.  

Впоследствие, поради липсата на добра връзка с реката за продължителен период от време се стига до 

ускоряването на сукцесията - засилване на еутрофизацията, изплитняването и обрастването на езерото. 

Влошените условия водят до драстично намаляване на биоразнообразието. Особено обезпокоителна е 

тенденцията към понижаване водите на езерото през 1990 – 1992 г., което става причина той да бъде включен 

в списъка на обектите с опасност. През 1993 г. е разкрита и Рамсарска процедура за влажна зона под заплаха 

съгласно конференцията в Моntreux.  

През периода от 1992 до 1998 г. българското правителство разработва програма от мерки, насочени към 

възстановяване на естественото и близко до естественото състояние на екосистемите в ПР, следвайки 

препоръките на научната и международна общност.  

Важна роля по отношение преодоляването на значителна част от съществуващите проблеми изиграва новият 

Закон за защитените територии, влязъл в сила през 1998 г. Това е първият модерен закон за опазване на 

природата, който въвежда нови категории защитени територии съобразени с международните стандарти. Той 

дава възможност за промяна в категорията на обекта и съответно на режима й. Със Заповед № РД -367 от 

15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите резерват „Сребърна” е прекатегоризиран в друга 

категория, а именно “поддържан резерват”.  

За разлика от категорията “резерват”, където се допускат единствено охрана, научни изследвания, 

преминаване на хора по маркирани пътеки, включително и с образователна цел, в “поддържаните резервати” 

се допуска още и провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи и възстановителни мерки, като 

същите се регламентират в плановете за управление на съответните обекти. Промяната в категорията на 

защитената територия дава възможност за предприемането на конкретни дейности по поддръжка и 

възстановяване, насочени основно към стабилизиране на водното ниво, намаляване на еутрофикацията, с цел 

забавяне на сукцесията и постепенно възстановяване на състоянието на компонентите на екосистемата.  

http://whc.unesco.org/en/documents/102136/
http://whc.unesco.org/en/decisions/1987/
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Друга съществена промяна, насочена към подобряване състоянието на обекта и в същото време засягаща 

неговата цялост (интегритет) е разширяване на територията на резервата.  

Както стана ясно, през 1993 г. площта на резервата е била увеличена със Заповед № 581 от 28.06.1993 г.на 

министъра на околната среда.  

Бил е построен и канал с шлюзове, през който да се осигурява набавянето на вода от река Дунав през 

пролетните месеци с цел да се поддържа водното ниво и да не се стига до изплитняване.  

Тези промени са насочени към подобряване интегритета на обекта.  

 

С Решение 27 COM 8B.3 от 27-та сесия на Комитета за световно наследство ПР „Сребърна“ е изваден от 

списъка на световното наследство в опасност и е възстановен в нормалния списък на обектите на световното 

наследство. 

Програма „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО 

Биосферните резервати (БФР) са обекти, които се обявяват по Програмата „Човекът и биосферата“ на 

ЮНЕСКО (Програмата) по предложение на държавите-членки.  

През първите години от прилагането на Програмата като биосферни резервати са били обявявани 

представителни екосистеми от различни биогеографски райони, чиято основна цел е съхраняването на 

образци от не повлияни от човешката дейност природни екосистеми, опазващи генетични ресурси и 

представляващи база за научни изследвания и образователна дейност. 

Съгласно Севилската стратегия (приета през 1995г.) в съвременните биосферни резервати освен зони за 

строга защита вече се обособяват и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява 

прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и опазване 

на природата в тях. 

Към днешна дата Програмата е насочена преди всичко към устойчивото ползване и развитие на 
съответната територия, гарантиращо опазването на биоразнообразието, като същевременно 
създава условия за стимулиращо икономическото и социално развитие.  

Към биосферните резервати са поставени редица специфични изисквания.  

Основните характеристики на биосферните резервати на ЮНЕСКО са:  

 Да изпълняват трите взаимосвързани функции: опазване, развитие на региона и 
подпомагане на свързани дейности;  

 Излизайки извън рамките на традиционното рестриктивно опазване на природата да 
установят подходящо зониране, което комбинира сърцевинни зони на опазване и зони на 
устойчиво развитие с активното участие на местни жители и предприятия, често 
прилагащи иновативни схеми за участие в управлението на територията;  

-  да целят включването на различни заинтересовани страни в управлението, най-вече 
наблягайки на местните общности;  

-   да подпомагат диалога при конфликти относно ползване на природните ресурси;  

- да интегрират културните и природните ценности, особено относно традиционни 
техники и методи за управление на екосистемите;  

-  да демонстрират добри практики и политики за устойчиво развитие, разработени чрез 
проучвания и наблюдения;  

-  да служат като положителен пример, с което да образоват и обучават;  

-  да участват в международни мрежи от защитени територии.  
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Основна цел на Биосферните резервати е постигане на интегрирано управление на земите и 
водните обекти и живите елементи чрез утвърждаване на регионални стратегии и планове за 
опазване на природата, които включват елементи за защита на природата като част от 
регионалното развитие.  

За всеки биосферен резерват, това става чрез задължително определяне на следните зони:  

 Сърцевинна (централна) зона – територия с забранен достъп, предназначена за: опазване 
на биологичното разнообразие, мониторинг на екосистемите без да бъдат 
обезпокоявани, неинвазивни проучвания и някои слабо влияещи дейности (например 
обучение).  

 Буферна зона – прилежаща до централната зона. Използва се за комбинирани дейности, 
които отговарят на екологичните цели на територията – екологично обучение, 
рекреационни дейности, екотуризъм, приложни научни дейности и изследвания.  

 Преходна територия – територия с ключово значение за регионалното развитие, която 
може да включва разнообразни земеделски производства и практики, населени места и 
други видове ползване на земите, и където местните общности, органите на управление, 
научни институции, НПО и др. работят заедно за управление и устойчиво развитие на 
природните ресурси на територията.  

България се присъединява към Програмата “Човекът и биосферата” (МАВ) през 1977г., обявявайки 16 обекта, 

с което се превръща в една от страните с най-представителните мрежи от биосферни резервати в Европа. 

Всички български биосферни резервати са „строги резервати“ с режими на защита, които не позволяват 

осъществяването на дейности, свързани с устойчиво ползване на природни ресурси, т.е. не се прилага 

изискуемата функция за устойчиво развитие.  

Понастоящем биосферен резерват „Сребърна“ подобно на останалите 15 биосферни резервата на 
територията на България не отговаря на съвременните изисквания за зониране и функции, 
заложени със Севилската стратегия (1995 г.) и законовата рамка за биосферните резервати.  

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BUL+14&mode=all  

През последните години Секретариатът на ЮНЕСКО е инициирал процес за обезпечаване на съответствието 

на обектите, обявени за „биосферни резервати” с целите и изискванията, заложени в Севилската стратегия от 

1995г.  

България е приканена да изпълни задълженията си като съвмести своите биосферни резервати от „стар“ тип 

с изискванията на Севилската стратегия или съответно направи постъпки за изключване от световната мрежа 

на тези от старите си биосферни резервати, за които се счита, че нямат потенциал да отговорят на тези 

изисквания. 

Секретариатът на ЮНЕСКО е определил месец септември 2016г. като краен срок в рамките, на който 

държавата може да внесе номинации за съвместяване на своите обекти със съвременните изисквания и след 

който всички стари биосферни резервати ще отпаднат от Световната мрежа по служебен път. 

В тази връзка през последните години Секретариатът на ЮНЕСКО е инициирал процес за обезпечаване на 

съответствието на обектите, обявени за биосферни резервати с целите и изискванията заложени в Севилската 

стратегия от 1995г.  

Предвид горното през 2014г. и 2015г. МОСВ предприе действия с цел да идентифицира на национално ниво 

най-подходящите територии, които да бъдат номинирани като пост-Севилски биосферни резервати в 

съответствие с настоящата концепция на Програмата „Човек и биосфера“, вкл. и поддържан резерват 

„Сребърна“.  

С оглед на горното през 2015г. Предприятието за управление на дейности по околна среда към МОСВ 

отпусна средства на Българска Фондация Биоразнообразие във връзка с реализирането на проект 

„Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България“, насочен към 

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BUL+14&mode=all
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прилагане на съвременните изисквания за устройство и функционирането на биосферните резервати, 

обявени по Програмата “Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и произтичащите за България ангажименти. 

Основната цел на проекта беше да подпомогне процеса на ревизия на биосферните резервати в България. 

Предвиждаше се проучване на възможностите за създаване на съвременни биосферни резервати в осем 

района на България. Това беше осъществено посредством провеждане на предварителни оценки за 

готовността на местната общност и власти за подкрепа на процеса на номинация на техния район за 

съвременен биосферен резерват/парк. В рамките на проекта се предвижда изготвянето на номинационни 

формуляри за два избрани района с най-голяма подкрепа, които съответно ще бъдат представени за оценка и 

в Секретариата на ЮНЕСКО (до месец септември 2016г.) 

Предмет на оценка по проекта бяха следните осем района, в които вече съществуват биосферни резервати от 

старо поколение: Природен парк Странджа (Резерват „Узунбоджак“), Национален парк „Централен Балкан“ 

(Резервати „Боатин“, „Джендема“, „Стенето“, „Царичина“), Западен Балкан (резерват „Чупрене“), Родопи 

(резервати „Купена“, „Дупката“, „Мантарица“), Родопи-Добростан (резерват „Червената стена“), езерото 

Сребърна (поддържан резерват „Сребърна“), Камчия (резерват „Камчия“), в които се намират биосферни 

резервати от досегашния „строг“ тип. Допълнително ще се проучи природен парк „Беласица“, като изцяло 

нов район. 

На база на резултатите от проекта ПР „Сребърна“ беше определен като една от териториите с потенциал за 

съвместяване със съвременните изисквания на Програмата „Човекът и биосферата“. В настоящите му 

граници ПР не отговаря на изискванията за функции и зониране на биосферните резервати, което налага 

приобщаването на допълнителни територии, извън резерватната и тази на ЗМ „Пеликаните“ с цел 

обезпечаване на необходимите „буферна“ и „преходна“ зона на потенциалния пост – севилски биосферен 

резерват. 

На 30 август 2016 г. общинският съвет на гр. Силистра е взел положително решение за включване на 

територията на общината в потенциален Пост - Севилски биосферен парк в района на поддържан резерват 

„Сребърна“. 

Номинационният формуляр за съвместяването на биосферен резерват „Сребърна“ към съвременните 

изисквания на ЮНЕСКО ще бъде внесен в Секретариата на Организацията в срок до 30 септември 2016 г., 

след което ще бъде процедиран по съответния ред. 

 
Конвенцията от Рио (Конвенция за биологичното разнообразие) 

Конвенция за биологичното разнообразие известна като Конвенцията от Рио Предложена от Програмата за 

Околна среда на ООН. Открита за подписване на 5 юни на Конференцията на Обединените Нации за 

природната среда и развитието (Среща за Земята в Рио де Жанейро). Влиза в сила на 29. 12. 1993 год. 

Ратифицирана е от България на 29. 02. 1996 год. 
 
Вашингтонска конвенция  
(Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) 

Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора известна като CITES 

или Вашингтонска конвенция. Подписана във Вашингтон, САЩ на 03. 03. 1973 год. Ратифицирана от 

България 1990 год., в сила от 16. 04. 1991 год. Конвенцията има за цел да регламентира и контролира 

търговията с определени видове от дивата флора и фауна като признава, че международното сътрудничество 

е съществено за опазването на тези видове от прекомерна експлоатация чрез международна търговия.  
Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения  

Основен източник за търговията със застрашени видове от дивата фауна и флора е изземването на екземпляри 

от дивата природа. Съществена предпоставка за предотвратяването на тази практика е тяхното надеждно 

опазване в защитени територии, каквато се явява и ПР. Особено внимание при управлението на ПР се отделя 

на видовете включени в конвенцията. 
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Бернска конвенция 
(Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания) 

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания известна като Бернска 

конвенция. Подписана на 19. 09. 1973 год. в гр. Берн, Швейцария. В България е в сила от 01. 05. 1991 год.  
Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения  

Сред основните цели на тази конвенция са “запазването на дивата флора и фауна и техните местообитания и 

по-специално на тези видове и местообитания, чието запазване изисква сътрудничеството на няколко 

държави, както и подпомагането на това сътрудничество”. В ПР се опазват голям брой видове и техните 

местообитания включени в конвенцията. 

Специално внимание в конвенцията се обръща на застрашените, уязвимите и мигриращите видове. В ПР се 

опазват голям брой застрашени, уязвими и мигриращите видове. Много от тях, като къдроглавия пеликан се 

размножават в него, по време на миграциите ПР е много пригодно местообитание като влажна зона за 

свързаните с нея мигриращи през района видове, а през зимата е място за нощуване и почивка на прелетни 

гъски. Опазването на всички тези видове и техните местообитания в ПР е съществен принос за изпълнение 

на поетите от страната задължения. 

Бонската конвенция 
(Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни) 
 
Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни известна като Бонската конвенция. 

Подписана в Бон, Германия на 23. 06. 1979 год. Ратифициран в България през 11. 1999 год.  
Значение на ПР за изпълнение на поетите от страната задължения  

За целите на Конвенцията се приема, че мигриращия вид е в благоприятно състояние, когато: 
- видът се поддържа в течение на дълъг период от време, като жизнеспособен компонент на своята 

екосистема; 
- ареала на мигриращите видове не намалява понастоящем и не показва тенденция към намаляване в 

течение на дълъг период от време; 
- съществува и ще съществува в обозримото бъдеще, достатъчно жизнено пространство за поддържане 

популацията на мигриращия вид за дълъг период от време;  
- разпределението и числеността на мигриращия вид се доближават до историческия обхват и нива до 

степен, при която съществуват потенциално удобни екосистеми, и до степен, съвместима с разумното 

управление на дивата природа. 
 
СПИСЪК НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ВЛАЖНИ ЗОНИ НА РАМСАРСКАТА КОНВЕНЦИЯ. 

 
Трансгранична влажна зона „Калараш (Iezerul Calarasi) (RO) – Сребърна (BG)“ на територията на България 

и Румъния, по съвместно искане от българското Министерство на околната среда и водите и румънското 

Министерство на околната среда и климатичните промени, от 15 април 2013 г., адресирано до 

Секретариата на Рамсарската конвенция. 
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7.7. КОПИЯ ОТ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕЦИИ, КОИТО 

ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗМ 

7.7.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СВЕТОВНА ЗНАЧИМОСТ [ STATEMENT OF 
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE ]  НА ОБЕКТА НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА 

ЮНЕСКО 

 

World Heritage 33 COM 
 

 
Distribution Limited WHC-09/33.COM/8E 

Paris, 29 May 2009 
Original: English/French 

 
 
 
 
 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND 
CULTURAL ORGANIZATION 

 
 
 

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE 
WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 

 

WORLD HERITAGE COMMITTEE  

Thirty-third session Seville,  

Spain 

22-30 June 2009 
 

 
 
 

Item 8 of the Provisional Agenda: Establishment of the World Heritage List and of 
the List of World Heritage in Danger 

 
8E: Adoption of retrospective Statements of Significance and of 
Outstanding Universal Value 

 
 
 
 

SUMMARY 
 

This Document presents the Draft Decision concerning the adoption of six 
Statements  of  Significance  and  one  Statement  of  Outstanding  Universal 
Value for properties which had no Statement approved at the time of their  
inscription on the World Heritage List. 

 
Draft Decision: 33 COM 8E, see Point II 
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I.   Background 
 

As a follow-up to the first cycle of Periodic Reporting in Europe, the States Parties of 
Bulgaria, Poland and Serbia have drafted Statements of Significance/Statements of 
Outstanding Universal Value for World Heritage properties located within their territories. 
These draft Statements are presented to the World Heritage Committee for approval. 

 

 
 

II.  Draft Decision 
 

Draft Decision 33COM 8E 
 

The World Heritage Committee, 
 

1. Having examined Document WHC-09/33.COM/8E, 
 

2. Adopts the retrospective Statements of Significance, as presented in the Annex   
of   Document   WHC-09/33.COM/8E,   for   the   following   World Heritage 
properties: 
- Poland: Cracow’s Historic Centre; Wieliczka Salt Mine; Historic Centre of 

Warsaw; Old City of Zamość; Castle of the Teutonic Order in Malbork; 
- Serbia: Medieval Monuments in Kosovo1. 
 

3. Adopts the retrospective statement of Outstanding Universal Value, as 
presented  in  the  Annex  of  Document  WHC-09/33.COM/8E,  for  the 
following World Heritage property: 
- Bulgaria: Srebarna Nature Reserve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoption of retrospective Statements of Significance                       WHC-09/33.COM/8E, p. 2 
and of Outstanding Universal Value 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Note: The Secretariat was informed by the Legal Advisor that “The UNESCO Secretariat follows the 
practice of the United Nations, which considers that the Security Council Resolution 1244 (1999) continues 
to be applicable to the territory of Kosovo until a final settlement be achieved”. 
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Gračanica Monastic Church and the Church of the Virgin 
of Ljeviša reflect the development of a discrete style of 
architecture and mural decoration in the Balkans in the 
14th century, when the combined forces of Church and 
State were harnessed to create a strong identity for 
Serbia, in line with its political orientations. 

 
 
 
 
STATEMENT          OF          OUTSTANDING 
UNIVERSAL VALUE 

 
Property Srebarna Nature Reserve 

Id. N° 219bis 

State Party Bulgaria 

 
Brief synthesis 
Srebarna Nature Reserve protects a lake and wetland 
ecosystem of 638ha located near to the village of 
Srebarna on the west bank of the Danube River.  The 
reserve includes the lake and the former agricultural lands 
north of the lake, a belt of forest plantations along the 
Danube, the island of Komluka and the aquatic area 
locked between the island and the riverbank. 

 
Srebarna Nature Reserve is an important wetland on the 
Western Palaearctic bird migratory flyway.   It provides 
nesting grounds for 99 species of birds and seasonal 
habitat to around 80 species of migratory birds.   The 
property is surrounded by hills which provide a natural 
boundary and offer an ideal means for observing the 
waterfowl. 

 
Criteria 
Criterion  (x):  Srebarna  Nature  Reserve protects an 
important example of a type of wetland that was 
widespread in Bulgaria in the past. It shelters a diversity of 
plant and animal species,  which  are  increasingly  
threatened. The wetland is an important breeding, 
staging and wintering site for a large number of birds. 
Floating reedbed islands and flooded willow woodlands 
provide important bird breeding areas.  In the lake's 
northern end the reedbeds gradually give way to wet 
meadows. In the north-western end of the lake and along 
the Danube there are belts of riverine forest with single old 
trees of White Willow. 

 
The rich bird life supported by Srebarna Nature Reserve is 
the basis for its international significance.  The property 
holds populations of birds that are considered critical to 
species survival.  It hosts the only colony of Dalmatian 
Pelican in Bulgaria, as well as the largest breeding 
populations of four more globally threatened     species:     
Pygmy     Cormorant, 

Ferruginous Duck, White-tailed Eagle and Corncrake. 
Srebarna is also of European value importance in 
supporting Little Bittern Night Heron,  Squacco  
Heron,  Little  Egret,  Great White Egret, Purple 
Heron, Glossy lbis, Spoonbill and Ruddy Shelduck. 
Three species of terns also occur here.  Globally 
threatened Pygmy Cormorant and Red-breasted 
Goose winter in the Reserve, and the wintering 
populations of White-fronted Goose, Greylag Goose 
and Fieldfare are also notable. 
 
In total the property provides critical habitat that 
supports 173 bird species, 78 species of which are  of  
European  conservation  concern,  and nine being 
listed as globally threatened. 
 
Integrity 
The property includes the largest lake left after 
drainage of the marshy zone along the Danube and 
was connected to the river until a dyke was built in 
1949.  Its current situation is therefore not 
completely natural and is maintained by water 
management measures.   In 1994 a channel was 
constructed between the lake and the Danube river in 
order to ensure the annual flow of Danube waters into 
the lake during the spring months.   The Reserve is a 
strictly protected area, and only carefully-controlled 
scientific research, and conservation management  
activities  are  allowed  to  take place within it. The 
site is relatively small, and only if other areas are also 
protected, in the region and on bird migration 
routes, can the key species of Srebarna Nature 
Reserve be expected to survive. 
 
The property is protected by a 673 ha buffer zone 
which was created in 2008.  This consists of a portion 
of the Srebarna Nature Reserve that is not part of 
the World Heritage property and 419 ha of land 
surrounding the Srebarna Nature Reserve, which is 
located within an adjacent protected area known as 
Pelikanite. The aim of this buffer zone is to prevent 
and reduce  negative  human  impacts  on  the 
reserve. 
 
Protection and management requirements 
Srebarna Lake was the first wetland in Bulgaria to 
receive legal protection status and also the first to 
achieve international recognition.  The lake was 
designated as reserve in 1948 to protect the diversity 
of birds it hosts.  According to the 1998 law dealing 
with protected areas in Bulgaria, the property is 
classified as a “Managed Reserve", being exclusively 
State property.  Management and control are carried 
out by the Ministry of Environment and Water and its 
regional departments.  The reserve falls under the 
jurisdiction of the Regional Inspectorate of 
environment and water for the town of Russe.  
Besides its inclusion on the World  Heritage  List,  
Srebarna  Lake  is  also 
 
WHC-09/33.COM/8E, p. 6 
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protected as a Wetland of International Importance 
under the Ramsar Convention and as a UNESCO 
Biosphere Reserve.  In 1989 the lake was designated 
as an lmportant Bird Area by BirdLife International.    
Its values are also recognised  and  protected  at  the  
European level.   The property is also included in two 
Natura 2000 sites: the Srebarna Special Protection 
Area and Ludogorie-Srebarna Special Area of 
Conservation. 

 
The property requires active management, and a 
management plan needs to be maintained and 
updated to guide this work.    Keys objectives of the 
management plan are conservation management for 
the protection of its breeding bird populations, and the 
continued function of the property as a stopover site for 
migratory birds.  Specific regimes are in place for a 
number of different zones in the reserve, according to 
their conservation value.   Key management 
requirements for the lake are to maintain and restore 
its water system to as natural a state as possible.      
Vegetation management is also needed to optimize the 
conservation value of the property to birds. Control of 
human use and the active prevention of poaching and 
illegal fishing are also required on an ongoing basis.   
Monitoring of activities to ensure management plan 
implementation is required in relation to the 
achievement of clear targets that should be defined 
and updated in the management plan. 

 
Protection of the values of the property also relies on 
measures outside its boundaries.  The buffer zone of the 
property is important in preventing the introduction of 
non-local plant or animal species, pollution from 
domestic, industrial  or  other  types  of  waste,  
hunting during bird nesting and breeding periods, 
burning of reeds, and other activities that could disturb 
the nesting and breeding bird colonies. Some of these 
issues also require measures beyond the defined buffer 
zone of the property. The linkage of the property with 
other reserves on  the  Romanian  side  of  the  Danube,  
and within the wider Western Palaearctic migratory 
flyway, would also enhance its integrity and the 
protection of its natural values. 
 

                        WHC-09/33.COM/8E, p. 7 
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7.7.2. РЕШЕНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО 
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- Turkey:  Great  Mosque  and  Hospital  of  Divriği;  Hattusha:  the  Hittite 
Capital; Nemrut Dağ; Xanthos-Letoon; Archaeological Site of Troy. 

 
6.  Requests the European and Arab States Parties which have not yet answered the 

questions raised in 2005, 2006, 2007 and 2008 within the framework of the Retrospective  
Inventory  to  provide  all  requested  clarifications  and documentation as soon as possible 
and by 1 December 2009 at the latest. 

 
 

8E: ADOPTION OF RETROSPECTIVE STATEMENTS OF SIGNIFICANCE AND OF 
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE 

 
Decision:  33COM 8E 

 
The World Heritage Committee, 

 
1.  Having examined Document WHC-09/33.COM/8E, 

 
2.  Adopts the retrospective Statements of Significance, as presented in the Annex of 

Document WHC-09/33.COM/8E, for the following World Heritage properties: Poland:  
Cracow’s  Historic  Centre;  Wieliczka  Salt  Mine;  Historic  Centre  of Warsaw; Old City 
of Zamość; Castle of the Teutonic Order in Malbork; 

 
3.  Adopts  the  retrospective  Statement  of  Outstanding  Universal  Value,  as presented 

in the Annex of Document WHC-09/33.COM/8E, for the following World Heritage property:         
Bulgaria: Srebarna Nature Reserve ; 

 
4.  Decides  to  adjourn  until  its  next  ordinary  session  the  examination  of  the 

remainder of document WHC-09/33.COM/8E. 
 

 
 

9. DISCUSSION ON THE OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE Decision:

 33 COM 9 
 
The World Heritage Committee, 

 
1. Having examined Document WHC-09/33.COM/9, 

 
2. Recalling Decision 32 COM 9 adopted at its 32nd session (Quebec City, 2008), 

 
3. Welcomes and approves the second compendium prepared by ICOMOS and IUCN. 

 
 
 
 
 

Report of decisions of the 33rd session WHC-09/33.COM/20, p. 228 of the World 
Heritage Committee (Seville, 2009) 
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7.7.3. (А) ГРАНИЦИ НА ПР „СРЕБЪРНА“ КАТО БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ НА ЮНЕСКО КЪМ 1977 Г., И ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ КАТО НЕГОВА 

БУФЕРНА ЗОНА, ВЪРХУ ОРТОФОТОГРАФСКА ПОДЛОЖКА 
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7.7.3. (Б) ГРАНИЦИ НА ПР „СРЕБЪРНА“ КАТО БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ НА ЮНЕСКО КЪМ 1977 Г., И ЗМ „ПЕЛИКАНИТЕ“ КАТО НЕГОВА БУФЕРНА 

ЗОНА, ТОПОГРАФСКА КАРТА 
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