
До Министъра на околната среда и водите 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на 

село Палилула и село Охрид, Сдружение за аграрни и 

екологични проекти-ГЕО, Сдружение за дива природа 

„Балкани“, Асоциация на парковете в България 

за обявяване на:  

Защитена местност „Поречие на река Ботуня“  

на територията на част от землищата на село Охрид и село 

Палилула,  Община Бойчиновци, Област Монтана и село 

Добруша, Община Криводол, Област Враца 

Уважаеми г-н Министър,  

На основание чл. 36. (1) от Закона за защитените територии 

внасяме предложение за обявяване на Защитена местност 

„Поречие на река Ботуня“ на територията на част от землищата на 

село Охрид и село Палилула,  Община Бойчиновци, Област 

Монтана и село Добруша, Община Криводол, Област Враца. 

1. Мотиви 

 

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова 

хората да „спрат войната срещу природата“. „Трябва да 

променим курса и да трансформираме нашата връзка със 

заобикалящата ни среда“ подчерта Гутериш на първата среща 

на високо равнище за кризата с биоразнообразието. 

Държавите „до голяма степен се провалиха“ в опазването на 

планетата, предупреди генералният секретар на ООН.   

 

„Трябва да обърнем тенденцията в глобален мащаб.“ – 

призова германската канцлерка Ангела Меркел. Тя призова за 

разширяване на защитените зони, възстановяване на 

екосистеми и по-устойчиво използване на земята.  

 



Предлагната от нас ЗМ обхваща територия, където 

биоразнообразието все още не е увредено.    

 

2. Териториален обхват на предлаганата ЗМ. Предлагаме 

защитената местност да обхване следната площ:  

 

 



3. Основания за обявяването: 

 

3.1. Характерен и забележителен ландшафт: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



3.2. Животински видове 

3.2.1. Риби  

№ Семейство/вид Именабългарски ЗБР ЧКБ IUCN 
Ber
n 

Директива 
92/43/ЕИО  

  Cyprinidae             

1 Rhodeusamarus(Bloch, 1782) горчивка 2   LC III II 

2 Gobio sp.(cf. G. gobio) обикновенакротушка           

3 Romanogobio uranoscopus (Agassiz, 1828) малкакротушка 2 EN LC III II 

4 Romanogobio kesslerii (Dybowski, 1862) балканскакротушка 2 EN LC III   

5 
Pseudorasboraparva(Temminck& Schlegel, 
1846)* 

псевдоразбора     LC     

6 Barbusbarbus(Linnaeus, 1758) бяламряна   VU LC   V 

7 BarbuspetenyiHeckel, 1852 чернамряна 2, 4   LC III II, V 

8 Carassiusgibelio(Bloch, 1782)* сребристакаракуда           

9 Cyprinuscarpio Linnaeus, 1758 шаран     VU     

10 Alburnoides sp. говедарка       III   

11 Alburnusalburnus(Linnaeus, 1758) уклей     LC     

12 Chondrostomanasus(Linnaeus, 1758) скобар     LC III   

13 Rutilusrutilus (Linnaeus, 1758) бабушка     LC     

14 Squaliuscephalus(Linnaeus, 1758) реченкефал     LC     

15 Vimba vimba(Linnaeus, 1758) морунаж     LC III   

  Cobitidae             

16 CobitiselongataHeckel&Kner, 1858 голямщипок 2   LC III   

17 CobitiselongatoidesBacescu& Maier, 1916 обикновенщипок 2   LC III II 

18 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922) балканскищипок 2 VU LC III II 

  Siluridae             

19 Silurusglanis Linnaeus, 1758 сом     LC III   

  Esocidae             

20 Esoxlucius Linnaeus, 1758 щука     LC     

  Centrarchidae             

21 Lepomisgibbosus (Linnaeus, 1758)* слънчеварибка     LC     

  Percidae             

22 PercafluviatilisLinnaeus, 1758 костур     LC     

 

Видовите имена и систематичната принадлежност на рибите са по 

Kottelat&Freyhof (2007). Видовете със знак „*“ след името си са чуздоземни и 

инвазивни. 

 

Легенда:  

ЗБР –Закон за биологичното разнообразие,обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 
2002г.: 
 



Приложение II -  Видове, за защитата на които се обявяват защитени зони за 
опазване на местообитанията им; 
Приложение III - Видове, защитени на територията на цялата страна; 
 
Приложение IV – Видове, под режим на опазване и регулирано ползване от 
природата; 
 
Приложение VI – Видове, за които могат да се допускат изключения от 
определени забрани, но само когато няма друго алтернативно решение и при 
условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на 
естественото им разпространение и са в благоприятно състояние. 
 
ЧКБ –Червена книга на Р България, том II Животни, 2011 г.: 
 
Категории: 
 
Изчезнал  (EX)или вероятно изчезнал вид  (?EX)  – Extinct; 
 
Критично застрашен вид  (CR)  – Critically Endangered; 
 
Застрашен вид  (EN)  – Еndangered; 
 
Уязвим вид  (VU)  – Vulnerable; 
 
Почти застрашен вид  (NT)  – Near Threatened; 
 
Слабозасегнат вид  (LC)  – Least Concern; 
 
С недостатъчно данни  (DD)  – Data Deficient; 
 
Неоценяван вид (NE)  –Not Evaluated; 
 
IUCN –Международен съюз за опазване на природата и природните 
ресурси, Red List of Threatened Species. Version 2017.2.: 
 
Виж категории от Червена книга на Р България 
 
Bern – Бернска конвенция (Конвенция за опазване на европейската дива 
природа и естествените хабитати): 
 
Приложение II – Строго защитени животински видове; 
 
Приложение III – Защитени животински видове; 
 
 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21.05.1992г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна 
 
Приложение II– Растителни и животински видове от значение за общността, 
чието съхранение изисква обявяването на специални защитени зони; 
 



Приложение IV - Растителни и животински видове от интерес за общността, 
които се нуждаят от строга защита; 

 3.2.2. Видра 

 
Lutra lutra L., 1758 
Lutra vulgaris Erxl., 1777: Ковачев, 1925: 15. 
Разред Хищници (Carnivora) 
Семейство Порови (Mustelidae) 
Природозащитен статус: в България: уязвим VU [A4c, d, 

e + D1], ЗБР-II, III; международен: IUCN-NT; БеК-II; CITES-I; 
ДХ-II, IV. 

Общо разпространение. Обитава по-голямата част от 
Евразия и Атласките планини. 

Разпространение и численост в България. До 30-те 
години на XX в. се среща почти навсякъде; численост 4–5000 
индивида [1], но през 50-те намалява застрашително [2]. През 
периода 1970–1990 г. увеличава числеността си на 800–1400 
индивида [3, 4]. Среща се в равнините, по морското 
крайбрежие и в планините – до 600 m на 54% от водосборите; 
600–1100 m н. в. на 27%; 1100-1500 m н. в. – на 19% (в 
Западните Родопи). Численост (без малките) около 1300–1500 
индивида, към 2007 г. при средна дължина на индивидуалната 
речна територия – 5–15 km и 2–5 km на бреговите ивици на 
затворени водоеми и Черно море; 800–1000 размножаващи се 
индивиди. Най-плътна е популацията в Югоизточна България 
[3, 4, 5, 6, Анкета – Ж. Спиридонов, Л. Милева 1989; Спасов, 
Иванов, непубл.]. 



Местообитания. Естествени речни течения и затворени 
водоеми с дължина поне 15–20 km: със старици и изобилна 
крайбрежна растителност – лонгози, елшаци и тръстики (ниски 
брегове), разнообразна рибна фауна и минимум маса от 40 
kg/hа, изобилие от раци, жаби, гръбначни, мекотели [5, 7, 8, 
Спасов, Иванов, непубл.]. 

Биология. Участъкът на мъжкия може да припокрива този 
на 1 или повече женски [4, 7, 9, 10]. Бърлогите са в корените 
на крайбрежни дървета. Малките (2–4) се раждат през март–
август (Анкета, 1989) и следват майка си година. В 
Югоизточна България рибата заема до 93% от плячката 
(средно 62% пролет–лято и 74% есен–зима); спомагателна 
храна: ракообразни (14, съответно 7,5%, при изобилие до 
51%), жаби (11, 6%, и до 23%), бозайници, птици, влечуги 
[10, Спасов, Иванов, непубл.]. Улавя плячката до 4 m 
дълбочина [7]. 

Близки видове. Няма. 
Отрицателно действащи фактори. Диги и корекции на 

реки, замърсяване на водите, намаляване на рибата, 
пресушаване на блата, изсичане на дървесна и храстова 
крайбрежна растителност. Водно строителство, баластриери, 
бракониерство (53% от загубите, главно край микроязовири и 
рибарници) [11]. Инциденти с МПС, улавяне в рибарски 
мрежи, жертва на скитащи кучета, безпокойство, летно-есенни 
пресъхвания на реки (до 105 дни; ледови явления в Северна 
България и в планините над 1500 m н. в.. 

Предприети мерки за опазване. Включен в ЧКБ (1985). 
Законова защита (1962, 1986) и прекратяване на търговията с 
кожи от видра. Обявяване на защитени територии, обитавани 
от 10% от популацията. 

Необходими мерки за опазване. Обявяване на речни 
мрежи в равнините и в Родопите за защитени територии и зони 
[4]. Възстановяване на крайбрежната растителност. 
Осигуряване на проходи през пътищата. Мониторинг на вида. 
Зарибяване. Ограждане на рибарници. Популяризиране на 
ролята на вида в екосистемите. Компенсиране на щетите от 
видрата. 

Основна литература за вида: 1. Дренски, 1926; 2. 
Атанасов, 1954; 3. Спасов, Спиридонов, 1985; 4. Spiridonov, 
Spassov, 1989; 5. Spiridonov, Dimitrov, 2006; 6. Georgiev, 2005; 
7. Erlinge, 1967; 8. Muller et al., 1976; 9. Erlinge, 1968; 10. 
Georgiev, 2006а; 11. Georgiev, 2006b. 

 
Автори Жеко Спиридонов, Николай Спасов 



3.3. Ценни растителни природни местообитания на територията на 

предлаганата от нас защитена метсност, включени в 

Червената книга на Република България: 

 

Крайречни върбово-тополови гори 

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.1112 

Eastern European poplar-willow forests; PAL. CLASS.: 41.132 Eastern European 
poplar-willow forests; HD 92/43: 91E0 *Alluvial forests with Alnus 
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

Бондев (1991): 143 Гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби 
(предимно Saliceta albae, Saliceta fragilis) и тополи (Populeta nigrae, Populeta 

albae) на места в съчетание с изкуствени тополови насаждения и с 
хигрофитни тревни формации (в Северна България). 

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ. 
Категория. Застрашено [EN – A1, 2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I J L3]. 
Обща характеристика. В това местообитание се включват крайречни, 

най-често смесени върбово-тополови, или чисти върбови или тополови гори 
в низините и равнините, в условията на континентален климат в Северна 

България. Най-голямо разнообразие имат в поречието на р. Дунав и по 
островите му. В долните и средни течения на големите притоци на р. Дунав – 
Искър, Огоста, Лом, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, са се запазили на 

различни места като тесни ивици, доминирани главно от бяла върба или 
малки петна от бели и черни тополи. Развиват се на глинесто-песъчливи, 

богати, най-често карбонатни алувиални (наносни) почви (Calcaric Fluvisols). 
Те са добре аерирани и богати на хумус, но хумификацията им периодично 
се прекъсва от заливанията и отлагането на нови наноси. Богати са на азот, 

с което се обяснява и наличието на много нитрофилни видове в състава на 
горската растителност. Терените се характеризират с различно по 

продължителност и височина на водния стълб заливане от „черешовите” 
води, с максимум в края на май до началото на юни. Най-продължително (4–
6 месеца) се залива зоната разположена до 2 m височина от средното ниво 

на р. Дунав. В зоната над 5 m, където заливанията са спорадични, 
растителността се развива върху карбонатни черноземи (Calcic Chernozems), 

а в местата със задържане на вода и отлагане на наноси, главно по 
„затоните” (канали) на островите и блатата – на ливадно-блатни почви 
(Mollic Gleyisols). 

Основни едификатори в най-дълго заливаната част са Salix 
alba и Salix х rubens – хибрид на Salix alba и Salix fragilis.Заедно с тях често 

се срещат Populus alba и P. nigra, и по-рядко типичната Salix fragilis. Върбите 
формират пионерни съобщества на освободените песъчливо-глинести коси и 
алувиални наноси, които постоянно се променят в зависимост от динамиката 

на наносите на р. Дунав. Пониците на бялата върба формират крайречни 
храсталаци в преходната зона между гората и новообразуваните наноси, 

заедно със Salix purpurea и S. triandra. Последните, постепенно с развитието 
на бялата върба, намаляват и на десетата година почти напълно изчезват. 
Заливането на тези гори продължава от 60 до 120 дни и в зависимост от 

неговата продължителност се развиват върбови гори без храстов и тревен 
етаж (в най-продължително заливаната зона например в „затоните” между 

островите) и такива с богат подлес (на по-издигнатите и отцедливи места). 
Върбите достигат височина около 8–12 m, а проективното им покритие до – 

80–90%. Развиват въздушни корени, като броят и гъстотата им зависят от 



продължителността на заливане. На места е развит храстов етаж, в който 

участват Rubus caesius var. aquaticus (основен доминант), Crataegus 
monogyna, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare и по-

рядко Frangula alnus, Viburnum opulus. На много места (особено по р. Дунав) 
първичната структура на крайречните гори е силно променена от масовото 
участие в храстовия етаж на инвазивния американски вид Amorpha fruticosa. 

За върбовите гори е характерно, че се срещат често увивни растения –
 Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis sylvestris. Флористичната структура на 

тревния етаж е много разнообразна и включва предимно хигрофити, 
нитрофили и много рудерали. На по-осветените и по-дренирани места 
височината на този етаж може да надмине 1,5 m. Най-често в него 

участват Althaea officinalis, Bidens frondosa, B. tripartita, Calystegia 
sepium, Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Er igeron annuus, Euphorbia 

lucida, E. palustris, Galium aparine, G. palustre, Glycyrrhiza echinata, Iris 
pseudacorus, Leucojum aestivum, Lycopus europaeus, Lysimachia 
nummularia, L. vulgaris, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Phalaris 

arundinacea, Phragmites australis,Polypogon 
viridis (= Agrostis verticillata), Rorippa amphibia, Solanum dulcamara, Stachys 

palustris, Symphytum officinale, Typha latifolia, Urtica dioica. Рудералните и 
нитрофилни видове доминират по откритите места, които се появяват при 

деградацията вследствие на антропогенната дейност или на естественото 
изреждане на върбовите гори, когато те надминат 40–50 годишна възраст. 
Прекратяването на ежегодните заливания също води до ксерофитизация, 

рудерализация и увеличаване на участието на Amorpha fruticosa – вид, който 
не издържа на продължителното заливане. 

Върбите формират и смесени фитоценози с други дървесни видове, които 
понасят преовлажнението и заливанията. Това са най-често черната (Populus 
nigra) и бялата (Populus alba) тополи. Те са сравнително по-сухолюбиви от 

върбите и се развиват при заливане до около 60 дни. На места образуват и 
монодоминантни, но неголеми по площ гори, които имат флористична 

структура много близка до тази на върбовите гори. Заради това всички 
смесени върбово-тополови съобщества с участие или доминиране на Populus 
alba, P. nigra, Salix alba,принадлежат към една асоциация Salicetum albae s.l. 

(= Salici-Populetum) от съюза Salicion albae. В състава на тези гори участват, 
макар и единично, и други дървесни видове – Alnus glutinosa, Fraxinus 

oxycarpa, Morus alba, Pyrus pyraster, Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
а в последните години все повече се разпространява инвазивният вид Acer 
negundo. Характерно е масовото навлизане на американски неофити в 

структурата на ценозите на Дунавските заливни гори. Такива са Bidens 
frondosa, Echinocystis lobata, Sicyos angulatus. Последните два вида са 

едногодишни увивни растения, които във вътрешността на някои острови 
образуват плътна покривка върху дървесния и храстовия етаж. 

Във вътрешността на България, край по-големите реки, върбите 

образуват само тесни ивици (дори до няколко метра или редици от дървета 
край по-малките реки), а на места има запазени гори от бяла топола или 

кавак (Populus alba), която е по-сухоустойчива в сравнение с бялата върба и 
черната топола. 

Поради богатите почви, върху които се развиват алувиалните гори, на 

много места те са напълно унищожени и заменени от обработваеми площи. 
Широко се практикува, както край р. Дунав, така и във вътрешността на 

страната, отглеждането на интензивни тополови култури (предимно Populus x 
euroamericana cv. I-214) на мястото на естествени върбово-тополови гори. 

 
 



Характеризиращи таксони. 

 Висши растения: Alnus glutinosa, Althaea officinalis,Amorpha fruticosa, Bidens 
frondosa, B. tripartita, Calystegia sepium, Cirsium arvense, Clematis 
vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Echinochloa crus-

galli, Echinocystis lobata, Er igeron annuus, Euonymus europaeus, Eupatorium 
cannabinum, Euphorbia lucida, E. palustris, Frangula alnus, Galium 

aparine, G. palustre, Glycyrrhiza echinata, Humulus lupulus, Iris 
pseudacorus, Leucojum aestivum, Ligustrum vulgare, Lycopus 
europaeus, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Lythrum salicaria, Morus 

alba, Myosotis scorpioides, Phalaris arundinacea, Phragmites 
australis,Polypogon viridis (= Agrostis verticillata), Populus 

alba, P. canescens, P. nigra, Quercus robur, Rorippa amphibia, Rubus 
caesius var. aquaticus, Salix alba, S. fragilis, S. purpurea, S. triandra, Sicyos 
angulatus, Solanum dulcamara, Sonchus palustris, Stachys 

palustris, Symphytum officinale, Typha latifolia, Ulmus laevis, U. minor, Urtica 
dioica, Vitis sylvestris, Viburnum opulus. 

 Гъби: Макромицети – Agaricus bitorquis, Agrocybe cylindracea, Auricularia 
mesenterica, Coprinus disseminatus, Coriolopsis trogii, Daedaleopsis 
confragosa, Ganoderma australe, G. lipsiense, Geopora arenicola, Helvella 

albella, Lactarius controversus, Laetiporus sulphureus, Mitrophora 
semilibera, Morchella esculenta, Phellinus igniarius, Pholiota 

aurivella, P. populnea, Pleurotus ostreatus, Polyporus squamosus; 
Микромицети – Albugo tragopogonis (по Cirsium arvense), Diplodia 
melaena, Uncinula clandestina (по Ulmus minor), Erysiphe 

aduncta, Melampsora salicis-albae (по Salix alba), E. necator, Plasmopara 
viticola (по Vitis sylvestris), Melampsora allii-populina, Septoria 

populi (по Populus nigra), Melampsora populnea (по Populus 
alba), Microsphaera alphitoides (по Quercus robur), Neoerysiphe 
galeopsidis (по Stachys palustris), Podosphaera macularis, Pseudoperonospora 

humili (по Humulus lupulus). 
 Животни: Безгръбначни – Apatura spp.; Птици: Falco subbuteo, Haliaetus 

albicilla, Milvus migrans, Hippolais pallida, Picus canus, Remiz 
pendulinus, Sylvia curruca, Muscicapa striata. 

Разпространение в България. Северна България – до около 800 

(1000) m надм. вис. Най-представителни са в поречието на р. Дунав и 
островите. Срещат се и край притоците на р. Дунав, включително и край 
малките реки, като галерии от върби или по-рядко от тополи. 

Консервационно значение. Крайречните върбово-тополови гори са 
местообитание, подложено на силен антропогенен натиск – сечи, инвазия на 

чужди видове и др. Те са с богато биологично разнообразие. Срещат се и 
много редки или защитени видове висши растения: Armoracia 
macrocarpa, Euphorbia lucida, Leucojum aestivum, Sonchus palustris и 

консервационно значими видове гъби – Hymenogaster verrucosus, Lenzites 
warnieri, Phellinus pilatii, Ptychoverpa bohemica, Sistostrema confluens. Важни 

са за размножаването на много водолюбиви птици – чапли, корморани, орли, 
много видове пойни птици, кълвачи и др. Източник са на ценни лечебни 
растения – коприва, черен оман, къпина, хмел и др. 

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване и разораване за 
създаване на обработваеми площи и интензивни горски култури на хибридна 

топола, незаконните сечи, „почистване” на речните корита от дървесна 
растителност, масово навлизане на инвазивни видове, което променя 
структурата и функциите на крайречните гори. Хидромелиоративните 



мероприятия – андигиране, пресушаване, коригиране на речните течения, 

строителство на водноелектрически централи водят до промяна на водния 
режим и влошаване на условията на алувиалните гори. Естествен риск са 

ерозионните процеси предизвиквани от р. Дунав, постоянната промяна на 
бреговата ивица и разрушаването и създаването на нови острови. 
Климатичните промени водят до редуване на стихийни наводнения и 

засушавания, които също са заплаха за върбово-тополовите гори. 
Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение 

№ 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Някои от находищата попадат в 
защитени територии: поддържан резерват “Ибиша“, природен парк 
“Персина“, защитените местности “Калимок-Бръшлен“, “Комплекс Алеко-

Теликата“. Част от най-представителните съобщества са включени и в 
защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Разработени 

са проекти за възстановяване на алувиални гори по р. Дунав. 
Необходими мерки за възстановяване и опазване. Забрана на 

сечите и на „почистване” на речните течения от естествени крайречни гори, 

дейности по възстановяване включително възстановяване на унищожени 
заливни гори на места по островите на р. Дунав. 

Литература. Маринов, Факиров 1977; Стоянов 1948; Цанов 1992; 
Tzonev 2009. 

Автори. Росен Цонев, Мариус Димитров 
 

3.4. Съществуващи и потенциални заплахи за крайречните 

местообитания според WWF – РЪКОВОДСТВО за 

възстановяване и управление на крайречни горски 

местообитания в България, София, 2018 г.: 

Значителната част от крайречните местообитания в страната вече не 

съществуват, а част от наличните са подложени на стресови ситуации, 

което поставя под въпрос тяхното бъдещо оцеляване. Заплахите са от 

различно естество и са свързани основно с урбанизиране на териториите, 

антропогенна дейност и неблагоприятните промени в климата към 

засушаване и намаляване на водния отток. По съществените от тях са:  

• използване на земите за строителство и земеделие;  

• изграждане на големи хидротехнически съоръжения – язовири, ВЕЦ, 

прегради и др.;  

• коригиране на водните течения с изграждане на диги, канали и др.;  

• добив на инертни материали от речните корита; 

 • изсичане на крайречната растителност;  



• непровеждане на дейности за ограничаване на ерозията в бреговите 

земи от хидрографската мрежа;  

• залесяване с нехарактерни чуждоземни видове;  

• завземане на териториите от инвазивни дървесни, храстови и тревни 

видове;  

• интензивна и нерегулирана паша на домашни и диви животни;  

• аридизация на климата и промяна във влажностния режим;  

• замърсяване на териториите с битови и промишлени отпадъци;  

• свръх прочистване на речните корита от растителност под предлог 

подобряване на проводимостта на реките;  

• замърсяване на водите. 

Тези заплахи важат с пълна сила и за предлаганата от нас Защитена 

местност ! 

3.5. Предлаган режим на защита на ЗМ „Поречие на река Ботуня“: 

                                    Въвеждане на ЗАБРАНА за: 

 

   Изсичане на крайречната растителност. 

   Добив на инертни материали.  

   Залесяване с нехарактерни чуждоземни видове. 

   Замърсяване на територията с битови и промишлени отпадъци.  

   Замърсяване на водите.  

   Строителство на мини-ВЕЦ-ове. 

   Използване на земите за стрителство  

 

 

3.6. Културно-изторическо наследство: 

 

На територията на предлаганата защитена местност се намира 

античното тракийско селище “Градо“, разположено на естествено 

въчвишение край река Ботуня. На мястото са извърчвани 



археологически разкопки от сътрудници на Историческия музей в 

гр. Монтана. Край античното селище е преминавал римски път, 

свързващ Враца с Лом и Оряхово.  

 

3.7. В заключение следва да отбележим, че обявяването на 

предлаганата от нас ЗМ „Поречие на река Ботуня“ ще предостави 

възможности за екологичен мониторинг и научни изследвания, 

както и за образователна дейност на учителите и учениците от 

общините Бойчиновци и Криводол  и ще допринесе за опазването 

на биологичното разнообразие, което е спешна и неотложна 

задача на нашата цивилизация.  

 

С уважение:  

 

Тодор Тодоров 
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…………………. 
 
 
 

 

Васил Къдринов,  
управител на Сдружение за аграрни и 
екологични проекти – ГЕО 
 ………………….. 
 
 
 
 

 

  
Андрей Ковачев 
Сдружение за дива природа „Балкани“ 
…………………… 
 
 
 
 
 

 

Тома Белев 
Асоциация на парковете в България 
…………………… 
 
 
 
 

 

 

 


