
 Обект: „Подобряване средата на живот около 

местата за приставане на рибарски лодки на р.Дунав, с.Малък 

Преславец, общ.Главиница” 

  

Съществуващо положение. 

Разработката обхваща част от ПИ 021011 в землището на с.Малък Преславец, община 

Главиница с площ 2,74дка. Имотът е частна общинска собственост, извън регулация, с 

предназначение гора в „земеделски земи” и обща площ 10,635 дка. На север граничи с 

река Дунав, на изток с пристанище с.алък Преславец, а южната граница е с общински 

път  -ти клас. В североизточната част на имота има рибарски пристан. Имотът попада в 

защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, т.3 и т.4 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

Основание за проектиране. 

 Представеният проект е за подобряване средата на живот около местата 

за приставане на рибарски лодки на р.Дунав при с.Малък Преславец, община 

Главиница. Целта е чрез обезпечаване с необходимата инфраструктура да се подобрят 

условията, свързани с практикуване на риболов и рекреация по поречието на р.Дунав. 

Проектът предвижда доразвиване на разположената югоизточно от имота 

съществуваща зона за рекреация, осигурявайки достъп за посетителите до брега на 

реката и съществуващия рибарски пристан. Към благоустрояваната територия са 

предвидени два подхода – един от изток от пристанището и втори от югозапад, 

осъществяващ връзката със съществуващата рекреационна зона. 

 В разработваната територия са обособени три основни функционални зони – зона за 

риболов и наблюдение, разположена на брега на реката, зона за временно съхранение 

и първа продажба на улов – в югозападната част на имота и зона за консумация на 

открито на изток, в близост до съществуващото пристанище. 

В зоната за риболов и наблюдение се предвижда изграждането на дървени скари и 

площадки за риболов по детайл, достъпът до които се осъществява посредством 

новопроектираната алейна мрежа. Предвидени са алеи, които да осигурят пряк достъп 

от брега на реката до зоната за временно съхранение и продажба на улов, с цел 

подобряване условията на труд на рибарите. В тази част са проектирани леки дървени 

постройки – бунгала за съхранение на реболовни принадлежности, в които също така 

ще бъде осъществявана първа продажба на улов. Предвижда се бунгалата да бъдат 

захранени с електрическа енергия и вода според проектите по съответните части. 

 









 


