
Проект: 

„ ДА ЗАЩИТИМ ПРИРОДНОТО 
НАСЛЕДСТВО НА РИБАРСКА 

ОБЛАСТ 
„Главиница -Тутракан-

Сливо поле“

Защо е важно да се съхрани 
биологичното разнообразие и в 
частност влажните зони? 
Биоразнообразие означава многообразието 
сред живите организми от всяка среда, 
включително сухоземни, морски и други 
водни организми и екологични комплекси, 
от които те са част, като това включва 
разнообразие вътре в и между видовете, 
както и разнообразие на екосистемите. 
Биоразнообразието трябва да бъде съхранено 
в естествената си среда, за да могат видовете 
да съществуват и да се развиват нормално. 
По законодателен път се създават защитени 
територии, с цел да се защити и запази 
специфичната им биологична, естетична 
и културна стойност, която обикновено 
се осъществява чрез туризъм. Туризмът 
и опазването на природата в съчатание 
помежду си допринасят за физическото, 
психологическото и духовно обогатяване. 
Влажните зони са част от нашето природно 
богатство, в частност и река Дунав. Те са 
специфични типове екосистеми, чието 

съществуване и функциониране носи редица 
екологични, социални и икономически ползи. 
Проумяването и правилното комуникиране 
на тези ползи може да има голямо значение 
за опазването на влажните зони, като създаде 
необходимата обществена и политическа 
подкрепа.
Съвременният подход за опазването и 
управлението на влажните зони, включва 
понятието „екосистемни услуги” – целия 
набор от материални и нематериални ползи 
за хората и обществото. Екосистемните 
услуги на влажните зони са разгледани по 
типове, като дадена влажна зона може да 
предоставя някои от тях или всички.

Българско екологично дружество
www.bg-eco.org/gtsflag
info.ecobg@mail.bg

МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“
www.gts-flag.org/

Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури
www.iara.government.bg/

Брошурата е изработена по проект: BG-2014-GTS-3.2-004 „Да 
защитим природното наследство на рибарска област „Главиница-
Тутракан-Сливо поле“, с бенефициент Българско екологично 
дружество, по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, 
подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните 
стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на 
рибарските групи” по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие 
на рибарските области” от ОП за Развитие на сектор рибарство 
/2007 – 2013/ на Република България, финансирана от Европейския 
фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.
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Основна цел на проекта: 
Запазване на привлекателността и облика на 
рибарската област чрез защита на природното 
наследство.

Специфични цели: 
Да се създадат условия за устойчивост на 
природната среда и опазване на рибните 
популации на територията на РО, запазване 
привлекателността на територията, 
повишаване информираността на местното 
население и туристите чрез серия от 
информационни дейности.

Очаквани резултати:
Очакванията са в резултат на реализация на 
проекта да се постигне по-високо ниво на 
защита на околната среда в рибарския район, 
с цел запазване на неговата привлекателност 
и съхраняване и развиване на националното 
природно наследство. Това от своя страна 
ще доведе до повишаване икономическия 
и социален просперитет на територията, 
каквато е и целта на местната стратегия за 
развитие. За целта ще се приложат различни 
способи, комбинацията от които ще осигури 
създаване на информационна мрежа в 
рибарската област.

Защитени територии попадащи изцяло 
или в част от общините на територията на 
МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле” 
– защитени местности: „Блатото край село 
Малък Преславец”, с. Малък Преславец, 
общ. Главиница, обл. Силистра; „Калимок 
- Бръшлен”, с. Ряхово, с. Бабово, с. Голямо 
Враново, с. Бръшлен, общ. Сливо поле, 
област Русе и с. Цар Самуил, с. Нова Черна, 
с. Старо село, град Тутракан, общ. Тутракан, 
обл. Силистра; „Сая Кулак”, с. Пожарево, 
общ. Тутракан, обл. Силистра; „Остров 
Пожарево”, с. Пожарево и с. Дунавец, 
общ. Тутракан, обл. Силистра; „Комплекс 
Алеко-Телика”, с. Сандрово, общ. Русе, гр. 
Сливо поле и с. Ряхово, общ. Сливо поле, 
обл. Русе.

Защитените зони, които попадат изцяло или 
в част от общините на територията на МИРГ 
„Главиница-Тутракан-Сливо поле” са:
Защитени зони за опазване на дивите 

птици – BG0002031 „Стената; BG0002030 
“Комплекс Калимок”; BG0002065 “Блато 
Малък Преславец”; BG0002062 “Лудогорие; 
BG0000237 “Остров Пожарево”.
Защитени зони за местообитанията - 
BG0000530 „Пожарево - Гарван”; BG0000377 
„Калимок - Бръшлен”; BG0000180 „Боблата”; 
BG0000168 „Лудогорие”; BG0000171 
„Лудогорие - Боблата”; BG0000529 „Мартен 
- Ряхово”.

Място на изпълнение в Рибарската 
област:
Проектът ще се реализира на територията 
на трите включени в РО населени места, 
представляващи и общински центрове, а 
именно – гр. Главиница, община Главиница, 
област Силистра; гр. Тутракан, община 
Тутракан, област Силистра и гр. Сливо поле, 
община Сливо поле, област Русе.


