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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

1. БДЧР – Басейнова дирекция за Черноморски район 

2. БПК5 – биологична потребност от кислород за пет дни 

3. БЕК – биологичен елемент за качество 

4. в.с. – ваканционно селище 

5. ДВ – държавен вестник 

6. ЗВ – Закон за водите 

7. ИВТ – изкуствено водно тяло 

8. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

9. ИЕО – индивидуални емисионни ограничения 

10. к.к. – курортен комплекс 

11. к-г – къмпинг 

12. ЛПСОВ – локална пречиствателна станция за отпадъчни води 

13. МЗ – Министерство на здравеопазването 

14. МЗБ – макрозообентос 

15. МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

16. НВ –неразтворени вещества 

17. НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология 

18. НСМОС – Национална система за мониторинг на околната среда 

19. ПАВ – повърхностно – активни вещества 

20. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

21. ПУРБ – План за управление на речните басейни 

22. РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

23. РРМ – разширение, реконструкция и модернизация 

24. РДВ – Рамкова Директива за водите 

25. СКОС – стандарти за качество на околната среда 

26. СМВТ – силно модифицирано водно тяло 

27. ХПК – химическа потребност от кислород 

28. ХБМ– хидробиологичен мониторинг 

29. ЧБР – Черноморски басейнов район 
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УВОД 

 

 

Настоящият доклад за състоянието на водите в Черноморски басейнов район през 2013 г. 

се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т.17  от Закона за водите, както и чл. 5, ал. 1, т. 22. от 

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции. 

 

Събрани, обработени и анализирани са резултатите от проведения през 2013 г. 

мониторинг на: 

Повърхностни води – реки и езера 

Физико-химични елементи за качество   

 Реки – 120 пункта 

 Езера и язовири – 38 пункта  

Биологични елементи за качество 

 Реки – 131 пункта  

 Езера и язовири –38 пункта  

Крайбрежни морски води 

 20 пункта – биологични, физико-химични и хидроморфологични елементи за 

качество 

Подземни води 

Физико-химични елементи за качество   

 90 пункта  

Количествени елементи за качество 

 75 пункта  

 

Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание  

Заповед № РД – 182/ 26. 02. 2013 г. на Министъра на ОСВ, в съответствие с програмите за 

контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и включени в 

ПУРБ.  

 

 

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ включва: 

 

1. Реките, вливащи се в Черно море, в това число и прилежащи езера, обособени 

в следните речни басейни: 

 Черноморски Добруджански реки - река Батова, Шабленско езеро и Дуранкулашко 

блато; 

 Река Провадийска -  река Провадийска, Белославско езеро и Варненско езеро; 

 Дерета Приселци – Черноморец- представен от малки водни течения; 

 Река Камчия;  

 Севернобургаски реки, включващ р. Двойница, р. Хаджийска, р. Ахелой, р. Айтоска 

и Чукарска, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро; 

 Мандренски реки, включващ р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска и              

р. Изворска, язовир “Мандра”, езеро Мандра; 

 Южнобургаски реки, включващ р. Ахелой, р. Ропотамо и р. Карагач. 

 Река Велека; 

 Река Резовска. 
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2. Крайбрежни морски води и териториално море. 

3. Подземни води, представени с 40 водни тела от 7 водоносни хоризонта.  

 

В съответствие с принципите на Рамковата Директива за водите са определени 153 

водни тела в повърхностните води и 40 в подземни води. 

 

Системата за мониторинг на водите има за цел осигуряване на нужните данни за оценка 

на състоянието на водните тела, включително и на заустваните отпадъчни води, 

своевременно установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, 

предотвратяване и ограничаване на вредните последици и определяне на степента на 

ефективност на осъществяваните мерки за постигане на екологичните цели за водните тела, 

в съответствие с действащия План за управление на водите в Черноморския басейнов район.  

 



5 

 

1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  
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В съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите, екологичното 

състояние на повърхностните водни тела в Черноморския басейнов район се оценява съобразно 

разработените при изготвянето на ПУРБ типово специфични референтни условия и 

класификационна система за биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни 

физико-химични елементи за качество за всяка от категориите повърхностни води – реки, езера, 

преходни води и крайбрежни морски води. За силномодифицираните и изкуствените водни тела 

състоянието се определя като екологичен потенциал.  

 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2013 г. е оценено 

съобразно утвърдените класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за 

специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 / 14. 09. 2012 г. (изм. ДВ, бр. 79. / 23. 09. 

2014 г.) за характеризиране на повърхностните води.  

Това обуславя някои различия в сравнение с оценките до 2012 г. включително, свързани с: 

 Въвеждане на 4-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-

химични елементи за качество – от отлично до лошо състояние. 

 Въвеждане на СКОС за специфичните замърсители и отпадането на нормите, 

регламентирани с Наредба № 7 / 1986 г. за показатели и норми за определяне на 

качеството на течащите повърхностни води. 

При оценката на екологичното състояние е приложен подхода, съгласно Раздел 2 на 

Ръководство № 13 „Общ подход към класификацията на екологичния статус и екологичния 

потенциал“ към РДВ. 

В резултат на горепосочените изменения общата оценка на състоянието за някои 

повърхностни водни тела е различна в сравнение с предходните години, без това да е свързано с 

реални промени в концентрациите на наблюдаваните физико-химични показатели. 

 

1.1. РЕКИ И ЕЗЕРА 

 

1.1.1. Типове повърхностни води 

Повърхностните води в Черноморския басейнов район са типологизирани в съответствие 

със система “Б”, съгласно РДВ.  

Вътрешните повърхностни води са представени от: 

- категория “реки” - 5 типа,  

- категория “езера” - 8 типа,  

- категория “преходни води” - 5 типа. 

 

Табл. 1 Типове повърхностни водни тела  в Черноморски басейнов район 

 

№ Име на типа Означение 

на типа 

Брой 

водни тела 

РЕКИ 

1 Планински тип реки в 

екорегион 12 

R 2 7 

2 Полупланински тип реки в 

екорегион 12 

R 4 26 

3 Големи черноморски реки R 10 4 
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4 Малки и средни 

черноморски реки 

R 11 71 

5 Карстови извори R 15 2 

ЕЗЕРА 

1 Равнинни и полупланиски 

езера и блата 

L 4 
1 

2 Големи дълбоки язовири L 11 3 

3 Малки и средни 

полупланински язовири 

L 12 
6 

4 Малки и средни равнинни 

язовири 

L 16 
6 

ПРЕХОДНИ ВОДИ 

1 Черноморски речни лимани R 16 1 

2 Черноморски сладководни 

езера и блата 
L 7 3 

3 Черноморски слабосолени 

езера и блата 
L 8 4 

4 Черноморски средносолени 

езера и блата 
L 9 6 

5 Черноморски свръхсолени 

езера 
L 10 2 

 

По-подробна информация относно критериите и подхода на извършената типологизация 

на водите в ЧБР, както и пaспорти на типовете водни тела, е налична в ПУРБ, раздел І и 

съпътстващите приложения, на интернет страницата на БДЧР на адрес: 

http://www.bsbd.org/v2/bg/BSPLAN2009.html 

 

 

 

1.1.2. Екологично състояние 

Състоянието на вътрешните повърхностни води – реки и езера през 2013 г. е оценено на 

база на проведения мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество, както 

следва: 

  

Табл. 2 Наблюдавани елементи за качество на вътрешните повърхностни води, съгласно 

Наредба № Н-4/ 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 

 

 Екологично състояние Химично 

състояние 

Реки Макробезгръбначни 

Макрофити 

Фитобентос 
Риби 

Основни  

физико- 

химични  
показатели 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

 

Приоритенти 

вещества 

Езера и 

язовири 

Макробезгръбначни 

Фитопланктон  

Макрофити 

Риби 

Основни  

физико- 

химични  

показатели 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

 

 

Приоритенти 

вещества 
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През 2013 г. не е извършван мониторинг на биологичните елементи за качество във 

водните тела от категория „езера“. Единствено за язовирите, използвани за питейно-битово 

водоснабдяване в Черноморския басейнов район е извършван анализ на хлорофил „а“. Ето защо 

класификацията на водните тела от тази категория по отношение на биологичните елементи за 

качество е извършена на база на данните към 2012 г.  

Класифицирането на екологичното състояние на водните тела през 2013 г. е извършено 

съгласно по-лошата от стойностите на резултатите по наблюдаваните биологични и физико-

химични елементи за качество, в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 

на Наредба № 1 / 2011 г. за мониторинг на водите.  

Реки - анализирани са данни от 125 пункта за макрозообентос, 116 пункта за макрофити и 

158 пункта за фитобентос. През 2013 г. не е провеждан мониторинг по БЕК риби, поради което 

класификацията на водните тела по този БЕК е извършена на база на наличните данни към  

2012 г. 

Езера – класифицирането на екологичното състояние за повечето водни тела от категория 

„езера“ е извършено на база на данните към 2012 г. Анализирани са данни за фитопланктон от 

16 пункта в 16 водни тела, макрозообентос – в 14 пункта в 12 водни тела, макрофити – в 33 

трансекта в 5 водни тела, риби – в 4 пункта. За четири езера в басейновия район - Аркутино, 

Вельов вир, Стамополу и яз. „Скала 1”, е извършена цялостна оценка на екологичното 

състояние през 2013 г., по всички биологични елементи за качество. Оценката е извършена в 

обхвата на обществена поръчка на тема „Изследване на биологичните елементи за качество и 

подкрепящите ги физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни 

пунктове от типовете реки и езера на територията на Черноморски басейнов район с цел 

верифициране на определените референтни условия (ІІІ-ти заключителен етап). 

Оценката на замърсяването на водите със специфични замърсители се извършва 

съгласно стандартите за качество за вътрешни повърхностни води установени с Наредба № Н-4/ 

14.09.2012 г. (ДВ, бр. 22/2013 г.). Въпреки че в редица водни тела са констатирани високи 

концентрации на разтворено желязо, манган и алуминий резултатите за тези два химични 

елемента няма да бъдат оценявани, т.к. не са изведени фонови стойности за тях. Допустимите 

концентрации за разтворено желязо, манган и алуминий са дефинирани като стойности, които 

трябва да се прибавят към фоновата концентрация, установена за водното тяло.  

Данните за хром (Cr) общ не са оценени т.к. не e изведен стандарт за качество на 

национално ниво за този елемент. Стадарти за качество са изведени за Cr (III) и Cr (VI) 

съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на водите. 

 

 Оценка на състоянието по хидроморфологочни елементи за качество все още не се 

извършва, поради липса на разработена методика.  

 

Хидрометричен мониторинг на повърхностни води 
 

На територията на Басейнова дирекция за Черноморски район има 14 хидрометрични 

станции (ХМС) стопанисвани от НИМХ – БАН, от които осем оперативни и шест режимни. 

Обобщени данни за средна, минимална и максимална годишна стойност на оттока през 2013 г. 

за оперативните мониторингови станции е представена в Приложение 1-8. 
 

1.1.3. Химично състояние 

 

Оценката на химичното състояние за повърхностни води се извършва съгласно СГС-

СКОС на приоритетните вещества, установени с Директива 2008/105/ЕС, въведена в 

българското законодателство с Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители (ДВ, бр. 88/2010 г.). 
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Химичното състояние на повърхностните води се оценява в два класа – добро и лошо. 

„Добро химично състояние” е състоянието, при което средногодишната стойност (СГС) на 

замърсителите не превишава стандартите за качество на околната среда (СКОС). т.e. водни 

тела, в които резултатите за всички приоритетни вещества отговарят на химичните стандарти за 

качество са в добро състояние, а водните тела в които има резултати над съответните 

определени стойности са в лошо състояние. 

При анализа на получените резултати за 2013 г. е взето под внимание и изискването на 

Директива 2009/90/ЕС, специфицираща минималните критерии за качеството на данните, 

транспонирана в Наредба №1/2011 г. за мониторинг на водите. 

И през 2013 г. не са разработени методи за анализ на 6-те бр. приоритетни вещества - 

Brominated diphenylethers, C10-13 chloralkanes, DEHP, Diuron, Isoproturon, Tributhylin 

compounds. В системата на МОСВ все още съществуват проблеми с усвояването на методики и 

работа по сваляне на границата на определяне на метода за определени вещества т.е. с 

изпълнение на минималните критерии при избор на методите за анализ, съгласно чл. 84 от 

Наредба №1/2011 г.  

Методите за анализ на други 11 бр. вещества - антрацен, кадмий, ендосулфан, 

хлорпирифос, НСВ, флуорантен, живак, пентахорбензен, РАН, трихлорбензен и трихлорметан 

не позволяват да се постигне необходимата границата на определяне на приоритетните 

вещества. 

Предвид горепосоченото, в настоящия доклад, химичното състояние е оценено на база 

наличните данни, като не са взети впредвид резултатите за веществата (кадмий, живак, 

пентахорбензен, РАH, трихлорбензен и трихлорметан, чиито граници на определяне (ГО) са над 

СКОС (чл. 3б на Директива 2013/39/ЕС). 

1.1.4. Резултати 

 

Обобщените резултати от анализа на състоянието на повърхностните водни тела през  

2013 г., са представени, както следва: 

- реки - в Приложение 1.1; 

- езера – в Приложение 1.2; 

- силномодифицирани ВТ от категория „реки” - в Приложение 1.3; 

- силномодифицирани ВТ от категория „езера” - в Приложение 1.4; 

- изкуствени водни тела – в Приложение 1.5. 

Средногодишните стойности по основните физико-химични елементи за качество за всеки 

един от наблюдаваните пунктове през 2013 г. са представени в Приложение 1.7. 

Средна, минимална и максимална годишна стойност на оттока по оперативни 

мониторингови пункта през 2013 г. са представени в Приложение 1.8. 
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Речен басейн “Черноморски Добруджански реки”  
 

Екологично състояние: 

Като цяло не се наблюдават съществени промени в състоянието на водните тела в речен 

басейн Черноморски Добруджански реки спрямо ПУРБ, а също и за периода на прилагането му. 

Промени се наблюдават, както следва: 

 

 Влошаване - 2 водни тела (BG2DO800R002 и BG2DO800R006). 

BG2DO800R002 на база на наблюдаваните повече елементи за качество през 2013г. се 

констатира, че реката е в лошо състояние (азот нитриатен и общ азот и БЕК макрофити), което 

може да се свърже със замърсяване от земеделски практики; 

BG2DO800R006 – след констатираното подобряване през 2012 г. се наблюдава трайно 

влошаване на състоянието през 2013 г. до умерено по нитратен азот и общ азот. 

Химично състояние:   
Не е констатирано превишаване на стандартите за качество по анализираните приоритетни 

вещества.  

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

 Прилагане на добри земеделски практики; 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.  

Стартиралото прилагане на мерките за добри земеделски практики в обхвата на 

горецитираните водни тела, може да се свърже с известно намаляване на съдържанеито на 

фосфор при устието на р. Батова (BG2DO800R001). 

 

 

 

 Речен басейн“ река Провадийска”  
 

Екологично състояние: 

Влошеното състояние на водните тела с код BG2PR600R013 и BG2PR567R011, свързано 

със замърсяване от органичен произход, остава без промяна и през 2013г. 
Превишаване на  средногодишната стойност на стандарта за качество за алуминий е 

констатирано във воднo тяло BG2PR345R007 (р. Провадийска - след "Провадсол"), а  за свободни 

цианиди – в две водни тела: BG2PR210R005 (пункт р. Девненска - устие) и BG2PR345R007 (р. 

Провадийска - след "Провадсол"). 

 

Химично състояние:   
От анализираните през 2013 г. приоритетни вещества, границата на определяне на 

Anthracene Atrazine, Cd, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Flouranthene, Hg,, PAH, не отговаря на 

изискването на чл.84 от Наредба 1.  

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното влошено състояние в 

горецитираните водни тела е следното: 

Водно тяло BG2PR600R013 - Планираните мерки нямат отношение към констатираното 

влошаване на състоянието в горното течение. 

 

Водно тяло BG2PR567R011   
Изпълнението на мерките имащи отношение към замърсяване с органични вещества е 

следното: 



11 

 

 Изграждане на ПСОВ гр. Каспичан – не е започнало; 

 Закриване и рекултивация на общинско депо гр. Каспичан – не е започнало;  

 Контрол в разрешителните за заустване и при необходимост преразглеждане на 

условията им – в процес на изпълнение; 

 Прилагане на добри земеделски практики – в процес на изпълнение; 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита – няма 

данни относно прилагане на мярката. 

Най-значим източник на органично замърсяване във водното тяло е канализационната 

мрежа на гр. Каспичан.  

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

липса на ефект за водното тяло. 

 

Водно тяло BG2PR345R007 

Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на алуминий и свободни цианиди е следното: 

 

 РРМ на ПСОВ Провадия – в процес на изпълнение 

 Доизграждане на канализация на гр. Провадия - в процес на изпълнение 

 Контрол на спазване на условията в разрешителните за заустване на "Провадсол" АД и 

при необходимост преразглеждане на условията; 

 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

 
 Водно тяло BG2PR210R005 

Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на свободни цианиди е следното: 

 

 Доизграждане на 10 % канализация на гр. Девня - не е стартирала; 

 Контрол по изпълнението на условията в КР на ТЕЦ "Девен"АД, "Полимери"АД, "Девня 

цимент"АД и при необходимост преразглеждане на условията - в процес на изпълнение. 

 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

 

 

 

Речен басейн “река Камчия” 
 

Екологично състояние: 

Промени в речния басейн се наблюдават, както следва: 

 Подобрявяне на състоянието  водно тяло BG2KA400R011 - от умерено през 2012 г. към 

добро през 2013 г. по отношение на БЕК фитобентос и ФХЕК.  

 Без промяна и през 2013 г. остава състоянието на водно тяло BG2KA800R028 свързано 

със замърсяване от органичен произход. 

           Източник на замърсяване от млекопреработвателно предприятие, с. Съединение. 

Констатирано е превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показателите: 

БПК5, общ азот и общ фосфор, хлориди и екстрахируеми в-ва. 
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 са получени във водно тяло BG2KA578R003 са регистрирани високи стойности по 

отношение на:  

- манган (разтворен) - р. Врана – след гр. Търговище, р. Поройна – с. Дибич и при с. Р. 

Димитриево. 

- високи средногодишни стойности за алуминий - при с. Кълново;  

- разтворено желязо - в следните пунктове: при с. Кълново, Врана след гр. Търговище, 

Врана с. Кочово и Врана с. Хан Крум. 

 

Химично състояние:   

Във водно тяло BG2KA578R003 (в пунктове на р. Врана – при с. Кочовов р. Врана след         

гр. Търговище, Врана с. Кочово и Врана с. Хан Крум ) резултатите за живак, превишават СГС-

СКОС.  

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното влошено състояние в 

горецитираните водни тела е следното: 

 

Водно тяло BG2KA800R028  

Планираните мерки нямат отношение към констатираното влошаване на състоянието на 

водното тяло. 

 

Водно тяло BG2KA578R003  

Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворено желязо, алуминий и живак е: 

 Доизграждане на ПСОВ Шумен – в процес на изпълнение; 

 Изграждане на ПСОВ Търговище - завършена; 

 Доизграждане на 20 % канализация на гр. Търговище - завършена; 

 Доизграждане на 20 % канализация на гр. Дългопол - няма информация; 

 Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води на с. Хан Крум - не 

се очаква изпълнение; 

 Изграждане на подходящо пречистване за отпадъчните води на с. Осмар - не се 

очаква изпълнение; 

 Закриване и рекултивация на общинско депо с. Хан Крум и гр. Велики Преслав – 

не е стартирала; 

 Контрол върху спазване условията в КР на "Енерсис" АД и при необходимост 

преразглеждане на условията - в процес на изпълнение. 

 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира липса 

на ефект за водното тяло. 

 

Речен басейн “ Севернобургаски реки ”  
 

Екологично състояние: 

 Влошеното състояние на водно тяло с код BG2SE400R006, свързано със замърсяване от 

органичен произход, остава без промяна и през 2013г. 

 Наблюдава се влошаване на състоянието на водно тяло BG2SE800R020 по отношение на 

нитратен азот – от добро към умерено. 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен манган са 

получени за 8 водни тела: BG2SE400R006 (пункт р. Двойница - преди вливане в Ч. Море), 
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BG2SE300R003 (Панаир дере - устие), BG2SE400R004 (Двойница - след с. Дюлино), 

BG2SE600R009 (Бяла река - преди с. Оризаре), BG2SE600R015 (Хаджийска - преди яз. 

"Порой"), BG2SE800R017 (Ахелой - преди яз. Ахелой), BG2SE900R025 (р. Курбар дере - 

преди вливане в Атанасовско езеро), BG2SE900L027 (Атанасовскo езеро) и BG2SE900L032 

(яз. Трояново).  

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо 

са получени за 6 водни тела: BG2SE400R006 (пункт р. Двойница - преди вливане в Ч. Море), 

BG2SE300R003 (Панаир дере - устие), BG2SE600R009 (Бяла река - преди с. Оризаре), 

BG2SE800R017 (Ахелой - преди яз. Ахелой), BG2SE900R025 (р. Курбар дере - преди вливане 

в Атанасовско езеро) и BG2SE900R030 (Айтоска - с. Поляново и р.Славеева - устие). 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за алуминий са 

получени за 2 водни тела: BG2SE400R006 (пункт р. Двойница - преди вливане в Ч. Море) и 

BG2SE900R036 (р. Айтоска - устие). 

 

Химично състояние:   

Не се констатира превишение на стандартите за качество на околната среда и съответно не 

се регистрира промяна на химичното състояние през 2013 г. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното влошаване на 

състоянието в горецитираните водни тела е следното: 

 

Водно тяло BG2SE400R006  
Мерките имащи отношение към замърсяване с органични вещества са: 

 Прилагане на добри земеделски практики – в процес на изпълнение; 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита – в процес 

на изпълнение. 

Във водното тяло няма планирани мерки, касаещи констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган, разтворено желязо и алуминий. 

 

Водно тяло BG2SE800R020 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

нитрати. 

 

Водно тяло BG2SE300R003 

Изпълнението на меркит,е имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган и разтворено желязо е следното: 

 Закриване и рекултивация на общинско депо гр. Бяла - в процес на изпълнение. 

 

Водно тяло BG2SE400R004 
Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган е следното: 

 Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито - в процес на 

изпълнение; 

 Провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив 

на инертни материали - в процес на изпълнение. 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 
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Водно тяло BG2SE600R009 
Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган и разтворено желязо е следното: 

 Контрол и ограничаване добива на инертни материали от речното корито – в процес на 

изпълнение; 

 Провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив 

на инертни материали – в процес на изпълнение. 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

 

Водно тяло BG2SE600R015 
Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган. 

 

Водно тяло BG2SE800R017 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган  

 

Водно тяло BG2SE900R025 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган и разтворено желязо е следното: 

 Изграждане на ПСОВ Ветрен-Банево-Мин. Бани – не е стартирала; 

 Доизграждане на 80 % канализация на кв. Ветрен, гр. Бургас - не е стартирала; 

 Изграждане на канализация на кв. Банево, гр. Бургас - не е стартирала. 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

 

Водно тяло BG2SE900L027 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган. 

 

Водно тяло BG2SE900L032 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган. 

 

Водно тяло BG2SE900R030 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворено желязо е следното: 

 Изграждане на ПСОВ с. Карагеоргиево – не е стартирала; 

 Доизграждане на 90 % канализация на с. Карагеоргиево – не е стартирала;  

 Изграждане на ПСОВ Айтос – в процес на изпълнение; 

 Доизграждане на 20 % канализация на гр. Айтос – в процес на изпълнение. 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира липса 

на ефект за водното тяло. 
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Водно тяло BG2SE900R036 

 
Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на алуминий е следното: 

 Изграждане на ПСОВ гр. Камено - планирането в процес на изпълнение; 

 Изграждане на ПСОВ гр. Българово - планирането в процес на изпълнение; 

 Изграждане на канализация на гр. Българово - строителството е в процес на изпълнение; 

 Закриване и рекултивация на общинско депо гр. Камено – не е започнало. 

 

 

Речен басейн “ Мандренски реки ”  
 

Екологично състояние: 
Промени в речния басейн през 2013 г. се наблюдават, както следва: 

 Подобрявяне на състоянието – в 1 водно тяло BG2MA900R020 поради подобрено 

състояние по БЕК фитобентос. 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен 

манган са получени за 7 водни тела: BG2MA400R010 (р. Даръдере - преди вливане в                  

р. Факийска), BG2MA600R014 (р. Барганска – устие), BG2MA600R015 (р. Русокастренска – 

преди яз. “Крушово”), BG2MA600R018 (р. Папазлъшка /Черковска – преди яз. “Картелка”), 

BG2MA100L001 (ез. Мандра - запад), BG2MA600L016 (яз. “Крушово”) и BG2MA600L017 (яз. 

“Картелка” / р. Папазлъшка) 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено 

желязо са получени за 4 водни тела: BG2MA600R014 (р. Барганска – устие) и BG2MA600R018 

(р. Папазлъшка /Черковска – преди яз. “Картелка”), BG2MA600L016 (яз. “Крушово”) и 

BG2MA600L017 (яз. “Картелка” /р. Папазлъшка) 

 

Химично състояние:   
След анализ на данните, получени за приоритетните вещества през 2013 г. не се 

констатира превишаване на СКОС. 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

 

Водно тяло BG2MA400R010 

За водното тяло няма планирани мерки.  

 

Водно тяло BG2MA600R014 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган и разстворено желязо. 

 

Водно тяло BG2MA600R018 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган и разтворено желязо. 

 

Водно тяло BG2MA100L001 

Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган е следното: 

 Доизграждане на ПСОВ Меден Рудник – в процес на изпълнение; 

 Доизграждане на 30 % канализация на кв. Меден Рудник, гр. Бургас – в процес на 

изпълнение; 
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 Проучване и оценка на причините за лошото състояние на водите в езерото – не е 

стартирала; 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

 

Водно тяло BG2MA600L016 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган и разтворено желязо. 

 

Водно тяло BG2MA600L017 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган и разстворено желязо. 

 

 

Речен басейн “ Южнобургаски реки”  
 

Екологично състояние: 
Промени в речния басейн се наблюдават, както следва: 

 Подобрявяне на състоянието – в 1 водно тяло: BG2IU800R015. 

 Влошаване -  в 2 водни тела (BG2IU100R003, BG2IU200R004 ), след натрупване на 

данни по отделните БЕК, съответно: 

BG2IU100R003 - умерено състояние по БЕК макрофити; 

BG2IU200R004 - поради влошено състояние по БЕК макрозообентос и лошо състояние по 

макрофити и фитобентос. 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен 

манган са получени за 7 водни тела: BG2IU100R003 (р. Маринка - преди вливане в Черно море), 

BG2IU200R005 (р. Ропотамо – с. Веселие), BG2IU600R013 (р. Караач – устие) BG2IU200L017 

(Алепу), BG2IU400L011 (яз. Ясна поляна), BG2IU800R015 (Лисово дере - устие), 

BG2IU200L007 (Стамополу) и BG2IU600L018. (Дяволско блато). 

 Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо е 

констатирано за 3 водни тела: BG2IU200L017 (Алепу), BG2IU200L007 (Стамополу) и 

BG2IU600L018 (Дяволско блато). 

 

Химично състояние:   
Не се констатира превишаване на СКОС на водните тела, за които през 2013 г. са 

получени резултати за приоритетни вещества.  

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното влошено състояние са 

следните: 

 

Водно тяло BG2IU200R003 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган и влошено състояние по БЕК (МФ) е следното: 

 Изграждане на ПСОВ с. Маринка – не е стартирала; 

 Доизграждане на 90 % канализация на с. Маринка – в процес на изпълнение; 

 Закриване и рекултивация на депо с. Маринка - не е стартирала. 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 
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         Водно тяло BG2IU200R004 

Изпълнението на мерките имащи отношение към констатираното влошено състояние, е 

следното: 

 Прилагане на добри земеделски практики – в процес на изпълнение; 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита – в процес 

на изпълнение;  

 Контрол върху осигуряване на екологичния отток след язовир "Веселие" – в 

процес на изпълнение. 

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

 

Водно тяло BG2IU200R005 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган. 

 

Водно тяло BG2IU600R013 

Изпълнението на мерките, имащи отношение към констатираното повишено съдържание 

на разтворен манган, е следното: 

 Подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води на Северни, Южни територии и 

селищно образувание „Узунджата”, II етап - Канална ПС 1А, Канална ПС 2А, с колектори и 

тласкатели до ПСОВ „Китен”, гр. Приморско – мярката е завършена.  

При направения анализ на ефекта от изпълнението на мерките в ПУРБ се констатира 

недостатъчен ефект за водното тяло. 

Водно тяло BG2IU200L017 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разстворен манган и разтворено желязо. 

Водно тяло BG2IU400L011 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разстворен манган. 

Водно тяло BG2IU800R015 

Липсват планирани мерки за водното тяло. 

Водно тяло BG2IU200L007 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган и разтворено желязо. 

Водно тяло BG2IU600L018 

Планираните мерки нямат отношение към констатираното повишено съдържание на 

разтворен манган и разтворено желязо. 

 

 

Речен басейн “ река Велека” 
 

Екологично състояние: 

Остава без промяна доброто състояние в басейна на река Велека.  

 

Химично състояние:   
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Не се регистрира промяна и в доброто химично състояние на водите на реката през 

разглеждания период.  

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Планирани мерки за опазване и поддържане на добро състояние в речния басейн са: 

 Изграждане на ПСОВ гр. М. Търново и доизграждане на канализационна мрежа – 

не е стартирала;  

 Провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на 

добив на инертни материали – не е стартирала. 

 

 

Речен басейн “река Резовска” 
 

Екологично състояние: 

 

Остава без промяна състоянието в речния басейн на река Резовска. Данните от 

извършените анализи на БЕК (макрозообентос, макрофити и фитобентос) показват добро 

състояние при устието на реката. 

 

Химично състояние:  

 

Съгласно действащата програма за мониторинг не се извършва анализ на приоритетни 

вещества в двата пункта за мониторинг в басейна на река Резовска. 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Няма планирани мерки в речния басейн. 
 

 

 

____________________ 

 
 

 

 
Граф. 4 

 

Влошаването на състоянието на повърхностните водни тела е свързано основно със 

замърсяване от органичен произход и повишаване съдържанието на биогенните елементи – азот 

и фосфор. 

Предстои изясняване на причините / източниците на замърсяване след набиране на 

допълнителна информация и при необходимост, провеждане на проучвателен мониторинг в 

периода на прилагане на ПУРБ. 
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1.1.5.  Заключения 
 

След извършената оценка на състоянието на водните тела през 2013 г., като цяло не 

се констатира съществено изменение в състоянието по наблюдаваните елементи за 

качество в сравнение с ПУРБ, въпреки че част от мерките вече са в процес на изпълнение, 

или завършени.  

За част от водните тела общата оценка на екологичното състояние е различна в 

сравнение с предходните години от прилагането на ПУРБ, което не е свързано с реална 

промяна в състоянието на наблюдаваните елементи за качество, а се дължи на: 

- включване на данни по повече обследвани БЕК – макрофити, фитобентос и по-рядко 

риби; 

- промени в границите на класовете за качество по отношение съдържанието на 

фосфор, в сравнение с приложената класификационна система при разработването на 

ПУРБ за Черноморския басейнов район; промените са съгласно приложение № 6 на 

Наредба № Н-4 / 14. 09. 2012 г. (изм. ДВ, бр. 79. / 23. 09. 2014 г.) за характеризиране на 

повърхностните води; 

- извършена актуализация на класификационната система за оценка по БЕК 

фитопланктон, на база на проведеното 3-годишно обследване за валидиране на 

референтните условия на вътрешните повърхностни води в Черноморския басейнов 

район. 

На база на получените резултати може да се обобщи следното: 

1. Без промяна остава установеното много лошо състояние на водните тела, 

повлияни от заустване на недобре пречистени или непречистени отпадъчни води от по-

големите селищни агломерации, например в басейните на р. Провадийска, р. Врана,            

р. Айтоска и др., където все още на са стартирали, или са в процес на реализация мерки, 

свързани с изграждане на ПСОВ.  

 2. Влошаването на състоянието по анализираните елементи за качество на водите 

е обусловено от следните фактори: 

            - непостоянен речен отток на реките, пресъхващи мониторингови пунктове 

вследствие на изградени поредица от язовири в поречията на реките; 

 - замърсяване от населени места и индустриални източници; 

 - замърсяване с биогенни елементи от дифузни източници (земеделски практики). 
 
 

Табл.4. Състояние на повърхностните водни тела по категории води, ПУРБ - 2013 г. 

Черноморски басейнов район 

Общ 

брой 

Кате 

гория 

ВТ 

Екологично състояние  Химично състояние  

ПУРБ 2013г. ПУРБ 2013г. 

    

Мн. 

добро 

с-ние 

Добро 

с-ние 

Уме

рено 

с-

ние 

Лошо 

с-ние 

Мн. 

лошо  

с-ние 

Н.д 
Мн. добро 

с-ние 

Добро 

с-ние 

Умере

но с-

ние 

Лошо 

с-ние 

Мн. 

лошо   

с-ние 

Н.д 
Добро   

с-ние 

Непост. 

добро 

с-ние 

Н.д 
Добро 

с-ние 

Непост. 

додобро 

с-ние 

Н.д 

90 Реки 10 43 31 5 1 0 1 22 50 7 3 7 25 0 65 42 0 48 

19 
СМВТ 

- реки 
0 6 10 1 2 0 0 4 11 2 2 0 11 0 8 15 1 3 

5 Езера  0 2 1 2 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 3 3 0 2 

22 
СМВТ 

- езера 
0 8 4 4 6 0 0 1 9 3 9 0 15 0 7 20 0 2 

4 

Изкуст

вени 

ВТ 

0 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 2 1 0 3 

13 

Край

бр. 

морски 

води 

0 5 3 5 0 0 0 1 8 2 2 0 0 0 13 0 0 13 

153 
Общ 

брой 
10 66 50 18 9 0 1 28 85 15 17 7 55 0 98 81 1 71 
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1.2. КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ 

1.2.1. Типове крайбрежни морски води 

Крайбрежните морски води обхващат акваторията от Черно море, която попада в 

границите на една морска миля от брега. 

В крайбрежните морски води при разработването на ПУРБ са обособени 6 типа водни 

тела, в съответствие със система “Б” на РДВ. На база на извършената типологизация и 

резултатите от анализа на антропогенното въздействие са идентифицирани общо 13 бр. водни 

тела в крайбрежните морски води. 

 

№ ИМЕ НА ВОДНОТО ТЯЛО 
ТИП КОД НА ВОДНОТО 

ТЯЛО 

1. от Дуранкулак до н. Шабла CW3 BG2BS000C001 

2.                от н. Шабла до Камен бряг CW2 BG2BS000C002 

3.  от Камен бряг до н. Калиакра CW1 BG2BS000C003 

4.  от н. Каликра до кк „Албена” CW5 BG2BS000C004 

5.  Варненски залив CW5 BG2BS000C005 

6. 
от н. Иланджик до точка с координати 27°53'43"/ 

42°58'17" 

CW4 
BG2BS000C006 

7. от точка с координати 27°53'43"/ 42°58'17" до н. Емине CW4 BG2BS000C007 

8.  Бургаски залив < 30м. CW6 BG2BS000C008 

9. ЗМ „Кокетрайс” CW4 BG2BS000C009 

10. Бургаски залив > 30м. CW6 BG2BS000C010 

11. от н. Акин - н. Коракя CW4 BG2BS000C011 

12. Н. Коракя – до устието на р. Резовска CW3 BG2BS000C012 

13. от кк. Албена - н. Иланджик CW5 BG2BS000C013 

 

По-подробна информация относно критериите и подхода на извършената типологизация 

на водите в ЧБР, както и пaспорти на типовете водни тела, е налична в ПУРБ, раздел І и 

съпътстващите приложения, на интернет страницата на БДЧР на адрес: 

http://www.bsbd.org/v2/bg/BSPLAN2009.html. 

 

1.2.2. Екологично състояние на крайбрежните морски води  

Съгласно Заповед № РД – 182 / 26. 02. 2013 г. за мониторинг на водите се извършва 

следният мониторинг в крайбрежните морски води:  

Биологични елементи за качество 

 макрозообентос (един път годишно: 20 пункта), макрофитобентос (един път 

годишно: 19 пункта) и фитопланктон (два пъти годишно: 20 пункта) и 

незадължителен БЕК зоопланктон – 4 пъти годишно. 

Физико-химични елементи за качество   

 поддържащи физикохимични елементи за качество – 21 пункта;  

 18 бр. специфични замърсители – 11 пункта; 

 15 бр. приоритетни вещества – 18 пункта. 

Хидроморфологични елементи за качество – скорост и посока на доминиращите 

течения, вълнова експозиция, дълбочина, дънен субстрат. 

 

Мониторингът на крайбрежните морски води през 2013 г., както и оценката на 

екологичното състояние са извършени от Институт по океанология – БАН, съгласно 

http://www.bsbd.org/v2/bg/BSPLAN2009.html
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Споразумение № Д-33-18 / 12.06.2013 г. между МОСВ и Института в изпълнение на чл. 171,          

ал. 2, т. 3 от Закона за водите.  

Класифицирането на екологичното състояние на водните тела през 2013 г. е извършено на 

база на резултатите по наблюдаваните биологични и физико-химични елементи за качество, 

в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 на Наредба № 1 / 2011 г.  

Поради липса на мониторинг на специфични вещества през 2013 г., оценката на 

екологичното състояние на крайбрежните морски води може е извършена на база на данните за 

за биологичните и физико-химичните елементи за качество. 

 

През 2013 г. е извършен мониторинг на хидроморфологичните елементи за качество на 

морските води. Изследвани са следните хидроморфологични  параметри: дълбочина, посока и 

скорост на доминиращите течения, субстрат на морското дъно и вълнова експозиция. 

 Оценка на състоянието по хидроморфологочни елементи за качество все още не се 

извършва, поради липса на разработена методика.  

Въпреки това, резултатите от проведените обследвания бяха използвани за актуализиране 

на типологията на крайбрежните морски води, като част от дейностите по актуализацията на 

ПУРБ. Резултатите от този важен етап, необходим за постигане на по-обективна и обоснована 

оценка на екологичното състояние вече се използват и в процеса на интеркалибрация относно 

крайбрежните морски води. 

Резултатите от проведените проучвания са представени по-долу. 

 

1.2.3. Химично състояние на крайбрежните морски води 

 

Оценката на химичното състояние за крайбрежните води се извършва съгласно СГС-

СКОС на приоритетните вещества, установени с Директива 2008/105/ЕС, транспонирана в 

българското законодателство с Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители (ДВ, бр. № 88/2010 г.).  

Химичното състояние на крайбрежните води се оценява в два класа – добро и 

непостигащо добро. “Добро химично състояние” е това, при което средногодишната стойност 

(СГС) на замърсителите не превишава стандартите за качество на околната среда (СКОС).  

Поради липса на мониторинг на приоритетните вещества през 2013 г.,  оценка на 

химичното състояние на крайбрежните морски води може да бъде извършена след пълното 

изпълнение на химичния мониторинг с необходимата честота съгласно изискванията на РДВ и 

след натрупване на данни с качество, което да е в съответствие с изискванията на Директива 

2009/90/ЕС, специфицираща минималните критерии за качеството на данните, транспонирана в 

Наредба № 1/2011 г. за мониторинг на водите. 
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1.2.4. Резултати 

По-долу е представена оценката на състоянието по отделните елементи за качество за 

всяко водно тяло за 2013 г., както и за сравнение – информация за периода 2010 - 2012 г. 

 

 

Водно тяло „от Дуранкулак до н. Шабла“ с код BG2BS000C001 

 

Биологични елементи за качество 

 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Ссъстояние на ВТ 

BG2BS000C001 

2010  0,53  умерено 

2011 Крапец 0,58  умерено 

2012 Крапец 0,55 4,7 умерено 

2013 Крапец 0.61 5,2 умерено 

 

Оценката на екологичното състояние по БЕК фитопланктон е извършена въз основа на 

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964) 

- Индекс на изравненост на Шелдън (Sheldon, 1969),  

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver): H’ 

и трофичният индекс TRIX, за който индекс ниските нива съответстват на относително 

ниски стойности на хлорофил „а”  и биогени. 
 

Макрозообентос 

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 
Екологично състояние в отделните 

пунктове 

Ссъстояние на ВТ 
BG2BS000C001 

2011 Крапец 3,78 3,55 0,81 добро добро 

2011 Крапец‘ - - - 
липсва класификационна с-ма за 

скално дъно 
 

2012 Крапец 2,86 2,73 0,45 умерено умерено 

2012 Крапец‘ 2,58 - - 
липсва класификационна с-ма за 

скално дъно 
 

2013 Крапец 2,78 3,07 0,44 умерено умерено 

 

Крайната оценка на екологичното състояние по БЕК макрозообентос е извършена въз 

основа на многомерният индекс M-AMBI, като се отчитат и следните индекси:  

- Морски биотичен индекс AMBI; 

- Индекс на видовото богатство S (бр. на видовете); 

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, видово разнообразие): H’.  
 

Наблюдава се влошаване на състоянието от добро към умерено през 2012 – 2013 г.  
 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H’ 
Екологично състояние 

на пункта 

Състояние на водно тяло 

BG2BS000C001 

2011 Крапец 2 45,8 много лошо 
много лошо 

2011 Крапец‘ 2 49,4 много лошо 

2012 Дуранкулак 2,26  лошо 
лошо 

2012 Крапец 2,4  лошо 

2013 Крапец 1,04  много лошо 
много лошо 

2013 Дуранкулак 0,56  много лошо 
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Оценката на екологичното състояние по показател макрофитобентос е извършена въз основа 

на индекса за екологична оценка (Ecological Index, EI) и индекс на Shannon-Weaver: H‘(до 

2011г.), след което оценката се извършва само по екологичният индекс (EI) на принципа “one 

out – all out”.  

За 2012 г. се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло от много лошо до 

лошо, докато за 2013 г. тялото отново се влошава до много лошо състояние.  

 

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на водно тяло BG2BS000C001 

 
Водното тяло е категоризирано в „умерено екологично състояние въз основа на метриките 

биомаса на мезозоопланктона, биомаса на видовете N. scintillans и M. leidyi и непараметричния 

индекс за видово разнообразие. Биомасата на мезозоопланктона през целия период е в 

относително ниски концентрации, отговарящи на умерено състояние според предложените 

гранични стойности, както и по отношение на Мнемиопсис през пролетта. Много вероятно е 

хищната пресата на ктенофората M.leidyi да повлиява биомасата на планктонната фауна през 

юни. От друга страна, независимо че Ноктилуката е в границите на добро състояние през 

пролетта, съобществото е доминирано от вида (69 %), което също се отразява на структурата и 

занижените стойности на мезозоопланктона. Положителна тенденция е намаленото участие на 

M.leidyi през лятото.   

  

Физикохимични елементи за качество – пункт Крапец  

Запазва се умереното състояние по отношение нивата на фосфор, регистрира се тенденция 

на подобряване на състоянието по останалите физикохимични елементи за качество. 

  

Микробиологично замърсяване: във водното тяло са разположени 4 зони за къпане: 

„Дуранкулак север – 1“, „Дуранкулак север 2“, „Крапец - север“ и къмпинг Добруджа. 

Докладите на РЗИ-Добрич за периода 2010-2013 г. не показват отклонения от задължителните 

норми по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление 

качеството на водите за къпане. За 2013 г. 3 пункта отговарят на задължителните и 

препоръчителните норми (CG, синьо), 1 пункт отговаря на задължителните, но не постига 

препоръчителните норми (Cl, зелено), които са по – строги. 
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Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C001 за 2013 г.: МНОГО ЛОШО. 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло липсват планирани мерки, свързани с констатираното влошено състояние 

на водното тяло. 

 

 

Водно тяло „от н. Шабла до Камен бряг“ с код  BG2BS000C002 
 

 

Биологични елементи за качество 

 

Фитопланктон 

 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C002 

2010 Шабла 0,42  лошо 

2011 Шабла 0,54  умерено 

2012 Шабла 0,56 5 умерено 

2013 Шабла 0.62 4,9 умерено 

 

И през 2013 г. се запазва умерено състояние по БЕК фитопланктон.  

 

Макрозообентос 

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 
Екологично състояние на ВТ 

BG2BS000C002 

2011 Шабла 3,32 1,772 0,78 добро 

2012 Шабла 1,96 1,42 0,3 лошо 

2013 Шабла 3,23 4,07 0,54 умерено 

 

 

За периода 2012 –2013 г. се наблюдава подобряване на състоянието по индекса M-AMBI от 

лошо на умерено състояние и влошаване на състоянието по индекс AMBI от добро за периода 

2011 – 2012 г. в умерено през 2013 г. 
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Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H’ Екологично състояние на пункта 
Екологично състояние на  

ВТ BG2BS000C002 

2011 Шабла 8 25,1 добро добро 

2012 Шабла 7,83 0,783 добро 
добро 

2012 Тюленово 9,51  много добро 

2013 Шабла 9,7  много добро 
много добро 

2013 Тюленово 9  много добро 

 

За периода 2011-2013 г. се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло от добро 

в много добро.  

 

Зоопланктон 

Характеристиките на зоопланктона в станция Шабла са много сходни с тези на  ВТ 

BG2BS000C001. Индексите за биомаса на хетеротрофната динофлагелата N. scintillans и 

ктенофората M. leidyi попадат в добро и много добро качество през пролетта и лятото но 

въпреки това биомасата на мезозоопланктона и индексите на биоразнообразие отразяват 

умерено състояние, поради доминирането на желеобразния зоопланктон в съобществото (P. 

pileus - 3 г.м-3 и A. aurita - 0.5 г.м-3), който осъществява контрол „от горе в хранителната 

верига. Поради факта, че и двата вида имат същата екологична роля върху мезозоопланктона, 

каквато и M. leidyi, възниква необходимостта от създаването на индикатор, който ще отразява 

тяхното действие и ще допълни оценката. Трудностите възникват от липсата на данни в 

исторически план за биомасата на двата вида, които ще послужат за установяването на 

границите за категоризацията.  

Окончателната оценка за състоянието на водното тяло BG2BS000C002, установена на база 

индикаторните категории и експертна оценка по БЕК зоопланктон, е умерено.  

 

                   
 

Физикохимични елементи за качество – пункт Шабла 

 Запазва се добро състояние по наблюдаваните физикохимични елементи за качество.  

 

    Микробиологично замърсяване – във водното тяло няма определени зони за къпане. 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C002 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло са планирани следните мерки, имащи отношение към влошеното състояние 

на водното тяло: 

 Доизграждане на 40 % канализация на гр. Шабла: не е стартирала; 

 Контрол върху спазване условията от разрешителното на “ПДНГ” АД - изпълнява се 

своевременно от БД и РИОСВ: в процес на изпълнение. 
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Водно тяло „от Камен бряг до н. Калиакра“с код BG2BS000C003 

Биологични елементи за качество 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C003 

2010 Русалка 0,41  лошо 

2011 Русалка 0,61  умерено 

2012 Русалка 0,55 4,6 умерено 

2013 Русалка 0.63 5,3 добро 

 

Макрозообентос 

 

 

 

 

 

 

За периода 2011-2013 г. се наблюдава влошаване на екологичното състояние на водното 

тяло от „добро“ до „умерено“. 

 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H’ 
Екологично състояние 

на пункта 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C003 

2011 Русалка 8 26,36 добро добро 

2012 Русалка 8,16  много добро 
добро 

2012 Тауклиман 7,35  добро 

2013 Русалка 9,3  много добро много добро 

 

За периода 2011-2013 г. се наблюдава стабилност в състоянието в пункт Русалка („много 

добро“ за 2013 г.)  

 

Зоопланктон 

Значенията на индикаторните категории мезозоопланктонна биомаса и индекс на 

биоразнообразие за целия период са с по-ниски значения между умерено и лошо, с изключение 

на доброто състояние през август. Дисбалансът в таксономичната структура се дължи най-вече 

на процентния превес на N. scintillans (85 %) през пролетта, на M. leidyi през лятото и на A. 

aurita през есента. През август съобществото е по-равномерно разпределено, изравнеността 

между видовете по Pielou клони към 1 (над 0.6), няма доминиране на видове.  

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на водно тяло 

BG2BS000C003 

                  

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 
Екологично състояние 

на ВТ BG2BS000C003 

2011 Русалка 3,3 2,509 0,73 добро 

2012 Русалка 2,45 3,94 0,4 умерено 

2013 Русалка 2,32 4,16 0,39 умерено 



27 

 

 

Физикохимични елементи за качество – пункт Русалка 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от “умерено“ (2011 - 2012 г.) до 

„много добро“ (2013 г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

 

       Микробиологично замърсяване – във водното тяло са определени 3 зони за къпане 

(„Русалка-голям плаж“, „Русалка-централен плаж“ и „Болата“). Докладите на РЗИ-Добрич за 

периода 2010-2013 г. не показват отклонения в задължителните показатели от нормите, 

съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 г. 

                                          

Качество на водите за къпане 

водно тяло BG2BS00C003

3

1
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3
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Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C003 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло е планирана следната мярка, имаща отношение към констатираното 

влошено състояние на воднити тяло: 

 РРМ на ПСОВ KK „Русалка“ – не е стартирала. 

 

 

 

Водно тяло „от н. Калиакра до к.к. “Албена”с код BG2BS000C004 
 

 

Биологични елементи за качество 

 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние в отделните 

пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C004 

2010 Калиакра 0,38  лошо 
лошо 

2010 Балчик 0,54  умерено 

2011 Калиакра 0,61  умерено 
умерено 

2011 Балчик 0,51  умерено 

2012 Калиакра 0,47 4,9 умерено 
умерено 

2012 Балчик 0,51 5,8 умерено 

2013 Калиакра 0,63 5,4 добро 
добро 

2013 Балчик 0,66 4,6 добро 
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Макрозообентос 

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние 

на ВТ BG2BS000C004 

2010 Калиакра 2,02 4,07 0,287 лошо лошо 

2011 Калиакра 3,64 1,731 0,78 добро 
добро 

2011 Балчик     2,87 1,981 0,68 добро 

2012 Калиакра 2,15 3,72 0,42 умерено 
умерено 

2012 Балчик 3,05 2,97 0,54 умерено 

2013 Калиакра 2,93 3,39 0,51 умерено 
умерено 

2013 Балчик 2,65 3,29 0,44 умерено 

 

След подобряване на екологичното състояние на водното тяло по M-AMBI през 2011г. от 

„лошо“ в „добро“, за периода 2012-2013 г. състоянието се влошава в „умерено“. 

 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H‘ 
Екологично състояние на 

пункта 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C004 

2011 Калиакра 6 39,67 умерено 
умерено 

2011 Балчик 5,8 23,3 умерено 

2012 Каварна 9,71  добро 
добро 

2012 Балчик-Тузлата 8,91  много добро 

2013 Каварна – север 8  добро 

добро 
2013 

Балчик – Бяла 

лагуна 
8  добро 

 

Запазва се доброто състояние, регистрирано през 2012 г.  

 

Зоопланктон 

Крайната оценка на екологичното състояние по БЕК зоопланктон за водното тяло 

BG2BS000C004 е изведена не само на база метрики, но и на експертно мнение, т.к. резултатите 

от двете станции Калиакра и Балчик, обединени в това водно тяло са в известна степен 

противоречиви. Анализът на данните показа, че докато индексът на биомаса на 

мезоозоопланктона например на Калиакра представя добро качество на средата, то по видово 

разнообразие е лошо като резултат от доминирането на хищната ктенофора и изместване на 

тежеста на изравненост в съобществото към този вид (J‘ < 0.1). Освен това присъствието на 

толерантния опортюнистичен вид Cladocera Pleopis polyphemoides (Калиакра – 69.32 мг.м-3, 

Балчик – 168.92 мг.м-3), който в годините на еутрофикация бе силно застъпен и често 

единствен представител на тази група (Konsulov, Kamburska 1998) също потвърждава по-

ниското качество на средата. Участието на Ноктилуката с около 60 % в структурата на 

мезозоопланктона на станция Балчик през юни допринася отново за по-ниската оценка на 

състоянието на средата. Високата биомаса на мезозоопланктона през август се формира за 

сметка на хетогнатата Parasagitta setosa, което също се отразява на дисбаланса в съобществото 

и по-ниските стойности на H‘, отговарящи на умерено състояние.  

Като обща положителна тенденция е по-ниската биомаса на M.leidyi през лятото като 

отговор на хранителната преса на Beroe ovata. Високите температури през юни рефлектират в 

по-ранно развитие на M.leidyi, както е видно от максимума му през пролетта. Също така 

отсъствието на хищни желеобразни видове през август води до по-високи биомаси на 

мезозоопланктона.  

Крайната оценка на състоянието на водно тяло BG2BS000C004 е умерено. 
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Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на водно тяло BG2BS000C004 

                    
 

Физикохимични елементи за качество – пунктове с/у Калиакра и Балчик 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от умерено (2011 - 2012 г.) до 

много добро (2013 г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

  

Микробиологично замърсяване – във водното тяло са определени 9 зони за къпане (Каварна-

централен, Божурец -Топола, Икантълъка, СБА, Тузлата, Робинзон-2, Балчик – централен, 

Балчик – нов плаж, Балчик – двореца). Докладите на РЗИ-Добрич за периода 2010-2013 г. не 

показват значителни отклонения в микробиологичните показатели от нормите, съгласно 

Наредба № 5 от 30.05.2008 г.  

 
 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C004 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

В ПУРБ е планирана следната мярка, имаща отношение към състоянието на водното тяло. 

 Доизграждане на 60 % канализация на гр. Каварна (завършено) и на 40 % канализация 

на гр. Балчик (в процес на изпълнение). 
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На практика реализацията на мярката ще доведе до увеличаване на количествата на 

заустваните битови отпадъчни води, но при обезпечаване на необходимото качество на 

пречистване, това не следва да повлияе негативно на състоянието на водното тяло. 

 

 

Водно тяло „кк. Албена до н. Иланджик ” с код BG2BS000C013 
 

Биологични елементи за качество 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C013 

2010 Албена 0,42  лошо 
лошо 

2010 Галата 0,51  умерено 

2011 Албена 0,54  умерено умерено 

2011 Галата 0,57  умерено 

2012 Албена 0,49 5,3 умерено умерено 

2012 Галата 0,54 5,4 умерено 

2013 Албена 0,60 5,3 умерено умерено 

2013 Галата 0,59 5,0 умерено 

 

Макрозообентос 

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние 

на ВТ BG2BS000C013 

2010 Галата 2,17 3,47 0,378 лошо лошо 

2011 Албена 2,09 2,16 0,63 добро 
добро 

2011 Галата 3,31 0,702 0,83 добро 

2012 Албена 2,96 3,08 0,52 умерено 
лошо 

2012 Галата 1,64 2,61 0,29 лошо 

2013 Албена 3,07 3,22 0,57 добро 
добро 

2013 Галата 2,26 2,64 0,55 добро 

 

След констатираното влошаване на състоянието до лошо при нос Галата през 2012 г., се 

наблюдава подобряване до добро състояние през 2013 г. 

 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H‘ 
Екологично състояние 

на пункта 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C013 

2011 Албена 4 51,9 лошо 
лошо 

2011 Галата 4 - лошо 

2012 Кранево 7,61  добро  

2012 
Паша дере – 

стар кораб 
8,14  много добро умерено 

2012 Галата 0,87  много лошо  

2012 Ветеран 1,01  много лошо  

2013 Галата 0,6  много лошо 

умерено 2013 
Паша дере – 

стар кораб 
9,9  много добро 

2013 Ветеран   умерено 

 

През 2012-2013 г. се наблюдава локално влошено състояние до много лошо при нос Галата.  
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Зоопланктон 

Станция Албена е в границите между добро и умерено състояние според отделните 

метрики. Сравнително високата биомаса на мезозоопланктона през юни класифицира 

състоянието на средата като много добро. Поради факта, че хетеротрофната динофлагелата 

отбелязва стойности за умерено състояние и формира 50 % от биомасата на мезозоопланктона и 

индекса на видово разнообразие е сравнително нисък, отразяващ дисбаланса в съобществото, 

състоянието за месец юни е определено като умерено. През август състоянието отговаря на 

добро и на двете станции. На станция Галата умереното състояние е формирано на база ниски 

стойности на индикаторните категории биомаса на мезозоопланктона и индекси на 

биоразнообразие. През юни и ноември регистрирането на A. aurita в пробите (2.04 г.м-3 и 26.15 

г.м-3) предполага натиск върху мезозоопланктонната биомаса, водеща до редуцирането й. 

Положителна тенденция е понижената биомаса на опортюнистичните видове Ноктилука и 

Мнемиопсис. Окочателната оценка е умерено екологично състояние на водното тяло.  

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C013 

        
 

Физикохимични елементи за качество – пунктове срещу к.к. Албена и нос Галата 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от умерено (2011 - 2012 г.) до 

добро (2013 г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

 

 Микробиологично замърсяване – във водното тяло са определени 16 зони с води за 

къпане. Докладите на РЗИ-Варна за периода 2010-2013 г. не показват отклонения от 

задължителните норми за микробиологичните показатели, съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 

г. освен през 2011 и 2012 на една зона: плаж „Златни пясъци – ПСОВ“. 
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Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C013 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

В ПУРБ се планирани следните мерки, имащи отношение към състоянието на водното 

тяло. 

 Изграждане на отвеждащ  колектор за битови отпадъчни води за премахване заустванията 

в зоната на съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтеното  

пристанище к.к. „Св. Св. Константин и Елена“– завършена; 

 Изграждане на нова ПСОВ КК „Златни пясъци“ – не е стартирала; 

 РРМ на ПСОВ КК „Албена“ – в процес на изпълнение; 

 Изграждане на КПС в КК „Св.Св. Константин и Елена“ и тласкател към ПСОВ Варна – 

завършена; 

 Изграждане на  дълбоководно заустване на ПСОВ КК „Златни Пясъци“ – в процес на 

изпълнение. 

 

На база на направената оценка на ефекта от мерките в ПУРБ, за степента на 

изпълнението на горепосочените мерки, може да се направи заключение, че се наблюдава 

положителен ефект върху водното тяло за 2013 г.  

 

 

Водно тяло „Варненски залив ”с код BG2BS000C005 
 

 

Биологични елементи за качество 

 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние 

на ВТ BG2BS000C005 

2010 Варненски залив - север 0,48  умерено 
лошо 

2010 Варненски залив - юг 0,33  много лошо 

2011 Варненски залив - север 0,52  умерено 
умерено 

2011 Варненски залив - юг 0,54  умерено 

2012 Варненски залив - север 0,45 5,7 умерено 
умерено 

2012 Варненски залив - юг 0,45 6,45 умерено 

2013 Варненски залив - север 0,60 5,1 умерено 
умерено 

2013 Варненски залив - юг 0,55 5,5 умерено 
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Макрозообентос 

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 

Екологично 

състояние в 

отделните 

пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C005 

2010 Варненски з-в (3 буна) 2,14 3,6 0,363 лошо 
лошо 

2010 Варненски з-в 2,5 3,73 0,463 умерено 

2011 Варненски залив-  север 2,74 3,876 0,54 умерено 
умерено 

2011 Варненски залив – юг 3,36 3,713 0,6 добро 

2012 Варненски залив-  север 2,04 4 0,29 лошо 
лошо 

2012 Варненски залив – юг 2,6 4,95 0,35 лошо 

2013 Варненски залив-  север 2,41 3,63 0,39 умерено 
умерено 

2013 Варненски залив – юг 2,72 4,14 0,44 умерено 

 

Макрофитобентос 

Година Станция 
EI 

индекс 
H‘ 

Екологично състояние 

на пункта 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C005 

2011 Варненски залив-  север 3,6 52,4 лошо 
много лошо 

2011 Варненски залив - юг 2  - много лошо 

2012 Почивка 0,81  много лошо 
лошо 

2012 Траката 7,5  добро 

2013 
Почивка (Варненски 

залив) 
0,99  много лошо 

умерено 

2013 Траката 6,87  добро 

 

За периода 2011-2013 г. се наблюдава обща тенденция на подобряване на екологично 

състояние на водното тяло от много лошо на умерено.  

 

 Зоопланктон 

Индексът на мезозоопланктонната биомаса и непараметричния индекс на Shannon 

Wiener в по-голяма част от случаите заемат стойности в границите на умереното състояние, 

което оформя и крайната оценка за екологичното състояние като „умерено“.                                               

В зоопланктонното съобщество има баланс между видовете, с изключение на пролетта, когато 

биомасите на N.scintillans повлияват изравнеността между тях. През септември, характерно не 

само за тези станции е понижената биомаса, което вероятно се дължи на климатичните условия 

отнасящи се повече за есен (Т=15.5°С), отколкото за лято и сукцесионния преход на видовете.  

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C005 
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Физикохимични елементи за качество – пунктове Варненски залив-север и Варненски 

залив-юг 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от умерено (2012 г.) до добро (2013 

г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

 

Микробиологично замърсяване – във водното тяло са определени 5 зони за къпане 

(Варна –„Бриз 3“– буните, Варна – Офицерски плаж, Варна – Централен плаж, Варна – Южен 

плаж, Варна – Аспарухово център). През 2011 г. и 2013 г. са констатирани отклонения от 

задължителните норми за микробиологичните, съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за зона за 

къпане „Варна – Офицерски плаж“ – до лошо състояние през 2013 г. Предприети са действия за 

установяване на конкретните източници на замърсяване и за преустановяването му.  

 

                                       
 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C005 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 
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МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

В ПУРБ се планирани следните мерки, имащи отношение към състоянието на водното 

тяло. 

 

 Изграждане на дълбоководно заустване в Черно море посредством тръбопровод на 

100 м от брега в зона заперспективно ползване на водите на двата колектора за дъждовни води: 

"Шокъров канал“ и "Вълнолом": в процес на изпълнение (изградена е помпена станция 

"Акациите" и тръбопровод, която отвежда водите към ПСОВ Варна. Не е изградено 

дълбоководното заустване); 

 Изграждане на колектор под Варненско езеро и отвеждане на водите от бивша ПСОВ 

Аспарухово към ПСОВ Варна и превръщането й в ПС: завършена; 

 Контрол на дейности по събиране и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци, 

корабни отпадъчни води, корабни и битови корабни отпадъци, течни вещества в наливно 

състояние, вредни вещества в опакован вид: в процес на изпълнение; 

 Прилагане на добри практики свързани с обработването и изхвърлянето на отпадъци, 

включително корабни отпадъци: в процес на изпълнение. 

 

На база на направената оценка на ефекта от мерките в ПУРБ, за степента на 

изпълнението на горепосочените мерки, може да се направи заключение, че се наблюдава 

положителен ефект върху водното тяло за 2013 г.  

 

 

Водно тяло „от н. Иланджик до точка с координати Е 27°53'43",N42°58'17"”            

с код BG2BS000C006 
 

Биологични елементи за качество 
 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C006 

2010 Камчия 0,53  умерено 

2011 Камчия 0,59  умерено 

2012 Камчия 0,52 5,1 умерено 

2013 Камчия 0,58 4,9 умерено 

 

Макрозообентос 

Година Станция H‘ AMBI M-AMBI 
Екологично състояние 

на ВТ BG2BS000C006 

2010 Камчия 1,99 4,85 0,251 лошо 

2011 Камчия 3,19 3,7 0,61 добро 

2012 Камчия 1,53 5,14 0,14 много лошо  

2013 Камчия 1,36 5,37 0,12 много лошо  

 

След подобряване на екологичното състояние на водното тяло по M-AMBI през 2011, за 

периода 2012-2013 г. състоянието се влошава до много лошо. 

 

Макрофитобентос 

 

Тъй като пунктът за пробонабиране на макрофитобентос се намира на песъчлив субстрат, а 

там не се развиват водорасли и морски треви, няма проведен мониторинг по този БЕК за 2012 и 
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2013 г.  В тази връзка, БЕК макрофити е оценен като неприложим за водното тяло и не се 

наблюдава.  

 

Зоопланктон 

Водното тяло пред устието на р. Камчия е класифицирано в умерено състояние според 

основните индекси. През пролетта се наблюдава дисбаланс с доминиране на съобществото от 

Ноктилука на границата между умерено и лошо състояние. Друга особеност е присъствието на 

два вида копеподи, чужди за черноморската екосистема A.tonsa (17 мг.м-3) през пролетно-

летния период и O.davisae (77.65 мг.м-3) – лятно-есенния сезон, които са характерни за 

трофично натоварени райони (Gubanova 2001, Mihneva, Stefanova, 2013). Крайната оценка е за 

умерено екологично състояние на водното тяло.  

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C006 

              
 

Физикохимични елементи за качество – пункт с/у р. Камчия  

През 2013 г. се наблюдава подобряване на състоянието по амониев и нитратен азот, и 

фосфати – от умерено до добро и много добро. 

 

Микробиологично замърсяване - във водното тяло е определена 1 зона за къпане (Камчия 

- плаж Романтика). Докладите на РЗИ-Варна за периода 2010-2013 г. не показват отклонения от 

нормите, съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 г.  

 

                                  
 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C006 за 2013 г.: МНОГО 

ЛОШО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Липсват планирани мерки, свързани с констатираното влошено състояние на водното 

тяло. 

 



37 

 

Водно тяло „от точка с координати Е 27°53‘43“,N42°58‘17“ до н. Емине”с код 

BG2BS000C007 
 

 

Хидробиологичен мониторинг 
 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C007 

2010 Двойница 0,61  умерено 

2011 Двойница 0,54  умерено 

2012 Двойница 0,66 4,7 добро 

2013 Двойница 0,62 4,8 умерено 

 

Макрозообентос 

 

Година Станция H' AMBI M-AMBI 
Екологично състояние 

на ВТ BG2BS000C007 

2010 Двойница 3,17 3,04 0,759 добро 

2011 Двойница 3,7 3,513 0,68 добро 

2012 Двойница 3,24 2,74 0,61 добро 

2013 Двойница 3,15 3,12 0,61 добро 

 

Наблюдава се трайно добро състояние на водното тяло по МЗБ през периода на прилагане 

на ПУРБ. 

 

   Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H‘ Екологично състояние на пункта 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C007 

2011 Двойница 2 76,2 много лошо много лошо 

2012 Бяла (север) 1 7,76  добро  

2012 Бяла (юг) 2 8,75  много добро много добро 

2012 Иракли 9  много добро  

2013 Бяла 6,02  добро 
добро 

2013 Иракли 9,82  добро 

 

 

      Зоопланктон 

Биомасата на мезозоопланктона през пролетта е изключително ниска. Въпреки че N. 

scintillans е в границите на добро състояние, доминирането със 77 % в съобществото, ниското 

видово богатство (18 вида) и наличието на ктенофорите P. pileus и M. leidyi предполага по-

ниското качество на средата. Положително се отразяват на биомасата развитието на Penilia 

avirostris (Cladocera), P. setosa и разнообразието от ларвни форми на бентосните организми, 

което корелира и с добрата оценка на средата според БЕК макрозообентос. Независимо, че 

биомасата през септември се понижава 3 пъти, видовото богатство в сравнение с пролетта е 25 

вида, което се дължи на представителите на Copepoda и меропланктона. Негативна тенденция е 

присъствието на желеобразния планктон, представен с относително висока биомаса за 

септември-ноември (A. aurita – 4.41г.м-3, M. leidyi – 8.89 г.м-3, P. pileus – 0.24 г.м-3). 

Крайната оценка на водното тяло през 2013г е за „умерено“ екологично състояние.  
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Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C007 

                        
 

Физикохимични елементи за качество – пункт с/у р. Двойница 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от “умерено” (2012 г.) до “много 

добро” (2013 г.). “Добро” състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

 

Микробиологично замърсяване – във водното тяло са определени 7 зони за къпане 

(„Шкорпиловци – централен плаж“, „Бяла – северен плаж“, „Бяла – централен плаж“, „Бяла – 

плаж Чайка“, „Бяла – къмпинг Луна“, „Обзор – централен плаж“, „Обзор – южен плаж“). 

Докладите на РЗИ-Варна за периода 2010-2013 г. не показват отклонения в микробиологичните 

показатели от нормите в Наредба № 5 от 30.05.2008 г. За сезон 2013 г. е включена нова зона за 

къпане “Плаж Иракли“  в област Бургас, наблюдавана от РЗИ Бургас. 

 

                                
 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C007 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

Липсват планирани мерки за водното тяло, имащи отношение към констатираното 

влошено състояние на макрозообентоса. 
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Водно тяло „Бургаски залив <30 м” с код BG2BS000C008 

 

 

Биологични елементи за качество. 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C008 

2010 Несебър 0,43  лошо 

лошо 2010 Росенец 0,43  лошо 

2010 Сарафово    

2011 Несебър 0,53  умерено 

умерено 2011 Росенец 0,42  лошо 

2011 Сарафово 0,54  умерено 

2012 Несебър 0,51 4,9 умерено 

умерено 2012 Росенец 0,49 5,4 умерено 

2012 Сарафово 0,57 4,3 умерено 

2013 Несебър 0,63 4,4 добро 

умерено 2013 Росенец 0,48 4,9 умерено 

2013 Сарафово 0,57 4,7 умерено 

 

Макрозообентос 

Година Станция H' AMBI M-AMBI 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C008 

2010 Несебър 2 3,52 0,337 лошо  

2010 Росенец 2,3 3,3 0,403 умерено умерено 

2010 Сарафово 2,17 2,83 0,539 умерено  

2011 Несебър 2,69 3,97 0,48 умерено  

2011 Росенец 3,29 3,415 0,65 добро умерено 

2011 Сарафово 2,48 2,66 0,54 умерено  

2012 Несебър 2,28 3,47 0,3 лошо  

2012 Росенец 1,58 2,99 0,31 лошо лошо 

2012 Сарафово 2,89 3,73 0,5 умерено  

2013 Несебър 2,11 3,62 0,37 лошо 

лошо 2013 Росенец 2,41 3,20 0,43 умерено 

2013 Сарафово 2,94 3,10 0,57 добро 

 

Eкологичното състояние на водното тяло по M-AMBI е определено от „умерено“ през 

2010-2011г. до „лошо“ през 2012  и 2013 г. 

 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H‘ 
Екологично състояние 

на пункта 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C008 

2011 Несебър 9 44,65 добро 
умерено 

2011 Росенец 4,4 51,5 умерено 

2012 Несебър 1 7,52  добро 

добро 2012 Крайморие 2,09  добро 

2012 
Бургаски залив  

– Поморие 
7,98  лошо 
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2013 Несебър 9,27  много добро 

добро 2013 Поморие 9,91  много добро 

2013 Крайморие 1,01  много лошо 

 

За периода 2011-2012 г. се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло по 

БЕК макрофитобентос от „умерено“ на „добро“. 

 

Зоопланктон 

На станция Несебър, с изключение на августовската биомаса, която е в границите на 

много добро състояние, поради значението на P. avirostris и представителите на Copepoda, 

останалите биомаси са в предела на лошо/умерено състояние на средата. Отсъствието на 

желеобразен планктон също поддържа висока биомасата през август. В контраст биомасата 

през пролетта е ниска, за сметка на доминирането на динофлагелатата Ноктилука. Тенденцията 

на влошаване е възможно да произтича от хищната преса на медузата A. aurita, добре изразено 

през есента. Белег за нарушаване на съобществото на пункт Росенец (лято-есен) са видовете 

опортюнисти A. tonsa, O. davisae и инвазивния вид M. leidyi. Станция Сарафово в по-голяма 

част от случаите по индексите биомаса на мезозоопланктона, на биоразнообразие и биомаса на 

N. scintillans e в умерено състояние. Окончателната оценка на водното тяло е за лошо (към 

умерено) екологично състояние през 2013 г.  

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C008 
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Физикохимични елементи за качество  – пунктове срещу Несебър, Сарафово и 

Росенец 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от умерено (2012 г.) до много 

добро (2013 г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

 

Микробиологично замърсяване - във водното тяло са определени 19 зони за къпане 

(„в.с. "Елените", „Свети Влас - централен плаж“, „Свети Влас - плаж специализирана болница“, 

„Слънчев бряг - хотел Виктория Палас“, „Слънчев бряг - хотел Глобус“, „Слънчев бряг - хотел 

Бургас“, „Несебър - южен плаж“, „Плаж Академик“, „Равда - централен плаж“, „Равда - плаж 

НДК“, „Къмпинг Ахелой“, „Поморие - централен плаж“, „Поморие - източен плаж“, „Поморие - 

южен плаж“, „Квартал Сарафово - централен плаж“, „Бургас - плаж "Черноморски солници", 

„Бургас - северен плаж“,„Бургас - централен плаж“, „кв. „Крайморие“ - централен плаж“). 

Докладите на РЗИ-Бургас за периода 2010-2013 г. не показват отклонения от задължителните 

норми по наблюдаваните микробиологични показатели в Наредба № 5 от 30.05.2008 г. За     

2013 г. 11 пункта отговарят на задължителните и препоръчителните норми (синьо), 8 пункта 

отговарят на задължителните, но не постигат препоръчителните норми (зелено).  

 

              
 

 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C008 за 2013 г.: ЛОШО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло са планирани следните мерки, свързани с влошеното състояние на 

водното тяло: 

 Изграждане, реконструкция, разширение и модернизация на ПСОВ Поморие, Равда-

Сл.бряг-Несебър, ПСОВ Равда: стартирали дейности; 

 Доизграждане на 40 % канализация на с. Ахелой и отвеждането й към ПСОВ Равда-

Сл.бряг-Несебър, доизграждане на 20 % канализация на гр. Св. Влас, доизграждане на 10 % 

канализация на гр. Поморие: стартирали дейности; 

 Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ на ВС "Елените", Поморие, Равда-

Сл.бряг-Несебър: няма стартирали действия; 

 Изграждане на КПС Сарафово и отвеждане на отпадъчни води за пречистване към 

ПСОВ Поморие: завършено; 

 Изграждане на пречиствателна станция за битово-фекални води за обслужване на  

контейнерен терминал Бургас-запад и пътнически терминал Бургас: завършено; 

 Осигуряване на оборудване за ликвидиране на  локални замърсявания в акваторията 

(скимър, бонови заграждения и др.) за контейнерен терминал Бургас-запад, пътнически 

терминал Бургас,  Бургаски корабостроителници: няма информация, КРЗ порт Бургас: в 

процес на изпълнение; 
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 Изхвърляне на драгажни маси в определения район в Черно море за контейнерен 

терминал Бургас-запад,  пътнически терминал Бургас,  Бургаски корабостроителници, КРЗ порт 

Бургас: в процес на изпълнение; 

 Определяне акваторията на пристанището. Изготвяне на план и извършване на 

мониторинг за качеството на водите в акваторията. Изготвяне на инструкция с мерки за 

недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности за контейнерен 

терминал Бургас-запад, пътнически терминал Бургас (няма стартирали дейности), Бургаски 

корабостроителници, КРЗ порт Бургас: в процес на изпълнение; 

 Контрол на дейности по събиране и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци, 

отпадъчни води, корабни и битови корабни отпадъци: в процес на изпълнение. 

 

На база на направената оценка на ефекта от мерките в ПУРБ, за степента на 

изпълнението на горепосочените мерки, може да се направи заключение, че въпреки 

стартиралите дейности лошото състояние на тялото се запазва и през 2013 г. 

 

 

 

Водно тяло „Кокетрайс”с код BG2BS000C009 

 

Биологични елементи за качество. 

 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C009 

2010 Кокетрайс 0,52  умерено 

2011 Кокетрайс 0,55  умерено 

2012 Кокетрайс 0,54  умерено 

2013 Кокетрайс 0,66  добро 

 

Макрозообентос 

Година Станция H' AMBI M-AMBI 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C009 

2010 Кокетрайс 3,42 2,35 0,596 добро 

2011 Кокетрайс 3,77 1,578 0,88 много добро 

2012 Кокетрайс 2,22 4,35 0,26 лошо 

  2013  Кокетрайс 2,51 2,88 0,42 умерено 

 

Макрофитобентос 

Не се провеждат пробонабирания по БЕК макрофити, поради липсата на подходящи условия 

на средата – нерелевантен БЕК за водното тяло.  

 

Зоопланктон 

На пункт Кокетрайс ясно се наблюдава доминиране в съобществото през пролетта (от N. 

scintillans и M. leidyi), което рефлектира на състоянието водното тяло (умерено към лошо) 

(Таблица 3.4.17). За лятно-есенния период е характерно относителна изравненост на видовете в 

планктонната фауна, изразено във високите стойности на индекса на биоразнообразие, както и 

добра застъпеност на видове от ключови екологични групи Copepoda (Centropages ponticus, 

Paracalanus parvus, Acartia clausi), Cladocera (P. avirostris, Pseudevadne tergestina, Evadne 

spinifera) и P. setosa.  Като краен извод оценката на екологичното състояние на водното тяло е 

„умерено/добро“. 
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Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C009 

                    
 

Физикохимичен мониторинг  – пункт пясъчна банка „Кокетрайс“ 

Запазва се добро състояние по наблюдаваните физикохимични елементи за качество. 

 

Микробиологично замърсяване - подводна банка „Кокетрайс“, не включва зони за 

къпане. 

 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C009 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло липсват мерки, свързани с констатираното влошаване на състоянието на 

водното тяло. 

 

 

Водно тяло „Бургаски залив >30м”с код BG2BS000C010 
 

Биологични елементи за качество. 

Фитопланктон  

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C010 

2010 Бургас 0,5  умерено 
умерено 

2010 Маслен нос 0,63  добро 

2011 Бургас 0,58  умерено 
умерено 

2011 Маслен нос 0,59  умерено 

2012 Бургас 0,48 4,1 умерено 
умерено 

2012 Маслен нос 0,50 4,7 умерено 

2013 Бургас 0,64 4,5 добро 
добро 

2013 Маслен нос 0,65 4,8 добро 

 

Макрозообентос 

Година Станция H' AMBI M-AMBI 
Екологично състояние в 

отделните пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C010 

2010 Бургас 2,41 2,85 0,594 добро добро 

2011 Бургаски залив 1,65 2,524 0,48 лошо 
лошо 

2011 Маслен нос 3,27 2,202 0,76 добро 

2012 Бургаски залив 2,18 2,55 0,39 умерено 
лошо 

2012 Маслен нос 2,1 2,58 0,3 лошо 

2013 Бургас 2 2,23 2,77 0,53 умерено 
умерено 

2013 Маслен нос 2,37 2,76 0,50 умерено 



44 

 

 

Наблюдава се тенденция на подобряване на състоянието на водното тяло през 2013 г. по 

БЕК макрозообентос и фитопланктон. 

 

Макрофитобентос 

Предвид дълбочината, по БЕК макрофити не е релевантен за водното тяло.  

 

 Зоопланктон 

И двата пункта - Бургас 2 и Маслен нос се намират в лошо състояние, съгласно основните 

индикаторни категории. Установен е дисбаланс в мезозоопланктонното съобщество, породен от 

доминирането на опортюнистите N. scintillans, M. leidyi A. aurita. Тяхното въздействие се 

изразява и в трофичната преса, която упражняват върху мезозоопланктона. Занижените индекси 

на Shannon-Wiеner, както и индексът на Pielou (J‘<0.2) потвърждават ниското качество.  

Крайната оценка на екологичното състояние на водното тяло според БЕК зоопланктон е 

„лошо“.  

 Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C010 

                  

                 
 

 Физикохимични елементи за качество  – пунктове Бургаски залив и Маслен нос   

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от умерено (2012 г.) до много 

добро (2013 г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество. Налице е 

обща тенденция за подобряване на състоянието.  

 

Микробиологично замърсяване - във водното тяло няма определени зони за къпане, не 

граничи с брега. 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C010 за 2013 г.: УМЕРЕНО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло са планирани следните мерки, насочени към подобряване на качеството 

на морските води: 
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 Контрол на дейности по събиране и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци, 

корабни отпадъчни води, корабни и битови корабни отпадъци, течни вещества в наливно 

състояние, вредни вещества в опакован вид: в процес на изпълнение; 

 Прилагане на добри практики свързани с обработването и изхвърлянето на отпадъци, 

включително корабни отпадъци: в процес на изпълнение. 

 

На база на направената оценка на ефекта от мерките в ПУРБ, за степента на 

изпълнението на горепосочените мерки, може да се направи заключение, че се наблюдава 

положителен ефект върху водното тяло за 2013 г.  

 

 

Водно тяло „от н. Акин - н. Коракя”с код BG2BS000C011 

 

 

Биологични елементи за качество. 

 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C011 

2010 Созопол 0,53  умерено 

2011 Созопол 0,57  умерено 

2012 Созопол 0,52 4,4 умерено 

2013 Созопол 0,60 5,0 умерено 

 

Макрозообентос 

Година Станция H' AMBI M-AMBI 
Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C011 

2011 Созопол 2,4 2,257 0,56 добро 

2012 Созопол 2,49 2,58 0,39 умерено 

2013 Созопол 1,84 4,39 0,20 лошо 

 

Наблюдава се трайна тенценция на влошаване на състоянието по БЕК макрозообентос до 

лошо, докато състоянието на фитопланктона остово трайно в умерено състояние за периода на 

прилагане на ПУРБ.  

 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H' 
Екологично състояние 

на пункта 

Състояние на водното 

тяло BG2BS000C011 

2011 Созопол 5,4 25,6 умерено умерено 

2012 Созопол 8,95 0,895 много добро 
много добро 

2012 Нос Св. Агалина 8,21 0,821 много добро 

2013 Созопол 8,75  много добро 
много добро 

2013 Нос Св. Агалина 7,68  добро 

 

Различните тенденции в състоянието на МЕК макрофити в сравнение с останалите БЕК 

може да се обясни с това, че са обследвани различни хабитати във водното тяло и от друга 

страна със значителната естествена пространствена вариабилност на мокрофитите.  
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Зоопланктон 

Станция Созопол се характеризира през пролетта със занижена биомаса, което корелира 

с доброто количествено развитие на Ноктилука. За съобществото през септември беше 

подчертано по-горе, че обхваща прехода от лято към есен, когато видовото богатство е 

значително – 24 вида (представители на топлолюбивия и студенолюбивия комплекс), 

изравнеността между видовете е над 0.5. Въпреки, че биомасата попада в границите на лошо 

състояние, приведените доказателства допринасят за формирането на оценка, отговаряща на 

„умерено“ състояние на водното тяло.  

 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C011 

                       
 

Физикохимични елементи за качество  – пункт  Созопол  

Данните от проведения мониторинг през 2013 г. показват подобряване на състоянието по 

фосфати и добро състояние по останалите ФХЕК. 

 

Микробиологично замърсяване - във водното тяло са определени 10 зони за къпане 

(Черноморец - централен плаж, Черноморец - южен плаж, къмпинг "Градина", къмпинг "Златна 

рибка", Созопол - централен плаж, Созопол - плаж "Харманите", къмпинг "Смокиня", „в. с. 

Дюни“, „в.с. Дюни – юг“, „плаж Аркутино“). Докладите на РЗИ-Бургас за периода 2010-2013 г. 

не показват отклонения от задължителните норми, съгласно Наредба № 5 от 30.05.2008 г.  

 

                            
 

 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C011 за 2013 г.: ЛОШО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло са планирани следните мерки, насочени към подобряване на качеството 

на морските води: 

 Изграждане на ПСОВ Созопол: не е стартирала;  
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 Доизграждане на 10 % канализация на гр. Созопол - строителството е в процес на 

изпълнение; 

 Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Созопол – не е стартирала; 

 Закриване и рекултивация на общинско депо с. Равадиново: завършено. 

 

 

 

 

Водно тяло „от н. Коракя до р. Резовска ”с код BG2BS000C012 

 

 

Биологични елементи за качество. 

 

Фитопланктон 

Година Станция IBI TRIX 
Екологично състояние в отделните 

пунктове 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C012 

2010 Варвара    
умерено 

2010 Велека 0,6  умерено 

2011 Варвара 0,62  умерено 
умерено 

2011 Велека 0,62  умерено 

2012 Варвара 0,52 4,6 умерено 
умерено 

2012 Велека 0,54 4,5 умерено 

2013 Варвара 0,64 4,7 добро 
добро 

2013 Велека 0,65 4,6 добро 

 

Макрозообентос 

Година Станция H' AMBI M-AMBI 
Екологично състояние 

в отделните пунктове 

Екологично 

състояние на ВТ 

BG2BS000C012 

2011 Варвара 4,06 1,513 0,84 добро 
добро 

2011 Велека 3,71 2,04 0,78 добро 

2012 Варвара 2,19 3,1 0,27 лошо 
лошо 

2012 Велека 3,56 2,27 0,65 добро 

2013 Варвара 3,46 3,31 0,55 добро 
добро 

2013 Велека 3,53 2,91 0,62 добро 

 

Крайната оценка за водното тяло по БЕК макрозообентос е добро екологично състояние. 

Състоянието по M-AMBI показва подобряване от лошо за 2012 г. до добро през 2013г. Станция 

Велека поддържа доброто си състояние. 

 

 

Макрофитобентос 

Година Станция EI индекс H' 
Екологично 

състояние на пункта 

Екологично състояние на 

ВТ BG2BS000C012 

2011 Варвара 10 18,55 много добро 
много добро 

2011 Велека 9,6 23,9 много добро 

2012 Царево (Арапя) 9,15  много добро 

много добро 2012 Варвара 9,22  много добро 

2012 Синеморец 1 9,02  много добро 
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2013 Варвара 9,67  много добро 

много добро 

2013 Св. Параскева 9,53  много добро 

2013 Царево (Арапя) 9,49  много добро 

2013 
Синеморец - 

Бутамята 
9,56  много добро 

2013 Резово 9,64  много добро 

 

За периода 2011-2013 г. състоянието на водното тяло по БЕК макрофитобентос не се 

променя и е определено като много добро. 

 

Зоопланктон 

Станции Варвара и Велека показват много сходни характеристики и се намират в лошо 

състояние съгласно основните индикаторни категории. Установен е дисбаланс в 

мезозоопланктонното съобщество причинено от доминирането на желеобразния планктон M. 

leidyi, P. pileus и динофлагелатата N. scintillans. Занижените стойности на индекса по биомаса 

на мезозоопланктона са породени вероятно от една страна от контрола отдолу (по-ниски 

биомаси на фитопланктон) и от друга страна от хищната преса на ктенофорите, осъществяван 

през целия период на изследване. Крайната оценка на водното тяло е за „лошо“ екологично 

състояние през 2013 г. по БЕК зоопланктон.  
 

Стойности на метриките по БЕК зоопланктон и категоризация на ВТ BG2BS000C011 

          
 

 Физикохимични елементи за качество  – пунктове срещу Варвара и Велека 

Наблюдава се подобряване на състоянието по фосфати от умерено (2012 г.) до много 

добро (2013 г.). Добро състояние по останалите физикохимични елементи за качество.  

 

Микробиологично замърсяване - във водното тяло са определени 15 зони за къпане 

(„Приморско - северен плаж“, „Приморско - южен плаж“, „Международен младежки център“, 

„Китен - северен плаж“, „Китен - южен плаж“, „Къмпинг юг“, „Лозенец - централен плаж“, 

„Къмпинг "Оазис", „Плаж "Арапя", „Попски плаж“, „Царево - централен плаж“, „Къмпинг 
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"Нестинарка", „Ахтопол - централен плаж“, „плаж Бутамята“, „Силистар“). Докладите на РЗИ-

Бургас за периода 2010-2013 г. не показват отклонения  от задължителните норми на 

наблюдаваните микробиологични показатели, съгласно Наредба № 5 от 30. 05. 2008 г. с 

изключение на зона за къпане „Попски плаж“, която е класифицирана в категория „лошо“ 

състояние (NC, червено) през 2011 г. 

 

                                    
 

 

Екологично състояние на водно тяло BG2BS000C012 за 2013 г.: ДОБРО. 

 

 

МЕРКИ В ПУРБ 2010-2015: 

За водното тяло са планирани следните мерки, насочени към подобряване на качеството 

на морските води: 

 Изграждане на ПСОВ Ахтопол, РРМ на ПСОВ Китен – Приморско, РРМ на ПСОВ                  

с. Синеморец, РРМ на ПСОВ с. Варвара, РРМ на ПСОВ с. Лозенец няма стартирали 

дейности; 

 Доизграждане на 60 % канализация на гр. Ахтопол и на 50 %  канализация на                   

с. Варвара: няма стартирали дейности; 

 

 

На база на направената оценка на ефекта от мерките в ПУРБ, за степента на 

изпълнението на горепосочените мерки, може да се направи заключение, че се наблюдава 

положителен ефект върху водното тяло за 2013 г. в сравнение с предходните години, когато е 

отчитано влошаване на състоянието. 
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1.2.5. Заключения 
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 Екологично състояние на крайбрежните морски води 
 

Обобщена информация за измененията в екологичното състояние на крайбрежните 

морски води през периода 2009 (ПУРБ) - 2013 г. е представена в таблицата по-долу  

Важно е да се отбележи, че оценката на екологичното състояние в ПУРБ и през 2010 г. е 

базирана само на един БЕК – макрозообентос, докато оценката за 2011, 2012 и 2013 г. е на база 

на проведени анализи по всички БЕК. Това определя в известна степен разликите в оценката на 

екологичното състояние на водните тела. 

Тенденцията в изменението на екологичното състояние на 2013 г. по отношение на 2012 г. 

показва подобряване на екологичното състояние на 5 бр. водни тела - BG2BS000C002, 

BG2BS000C013, BG2BS000C005, BG2BS000C009, BG2BS000C010.  

 

Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ  

Водно тяло ПУРБ 2010 2011 2012 2013 

BG2BS000C001 умерено лошо много лошо лошо много лошо 

BG2BS000C002 умерено лошо умерено лошо умерено 

BG2BS000C003 добро много лошо умерено умерено умерено 

BG2BS000C004 лошо лошо умерено умерено умерено 

BG2BS000C013 добро много лошо лошо лошо умерено 

BG2BS000C005 лошо лошо много лошо лошо умерено 

BG2BS000C006 лошо лошо много лошо много лошо много лошо 

BG2BS000C007 добро умерено много лошо добро умерено 

BG2BS000C008 лошо лошо умерено лошо лошо 

BG2BS000C009 добро умерено умерено лошо умерено 

BG2BS000C010 лошо умерено лошо лошо умерено 

BG2BS000C011 умерено лошо умерено умерено лошо 

BG2BS000C012 добро добро умерено лошо добро 
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СЪСТОЯНИЕ НА 13-ТЕ КРАЙБРЕЖНИ ВОДНИ ТЕЛА ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2013 г. ПО ФИЗИКО – ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО  

 

 

Водни тела Година 
Наситеност с 

O2 (OS); % 

Разтворен 

O2 (DO); 

мг/дм3 

N-NH4, mg/l N-NO3, mg/l N-NO2, mg/l P-PO4, mg/l БПК5, mg/l 

Прозрачност 

по диск на 

Секки 

Състояние по  

физико-

химични 

показатели 

BG2BS000C001 

2011 умерено  умерено   много добро умерено умерено много добро умерено 

2012 много добро  много добро умерено много добро умерено много добро много добро умерено 

2013 добро умерено много добро добро много добро умерено много добро много добро умерено 

BG2BS000C002 

2011 умерено  умерено   много добро умерено умерено много добро умерено 

2012 добро  много добро добро много добро много добро много добро много добро добро 

2013 добро умерено много добро много добро много добро много добро много добро много добро добро 

BG2BS000C003 

2011 умерено  умерено   много добро умерено добро умерено умерено 

2012 умерено  много добро добро много добро умерено много добро много добро умерено 

2013 добро    умерено много добро много добро много добро много добро много добро много добро добро 

BG2BS000C004 

2011 умерено  умерено   много добро   много добро много добро умерено 

2012 добро  добро много добро много добро умерено много добро много добро умерено 

2013 добро умерено много добро много добро много добро много добро много добро добро добро 

BG2BS000C013 

2011 умерено  умерено   много добро умерено много добро много добро умерено 

2012 много добро  много добро много добро много добро умерено много добро много добро добро 

2013 добро умерено добро много добро много добро добро много добро много добро добро 

BG2BS000C005 

2011 умерено  умерено   много добро   много добро много добро умерено 

2012 добро  много добро много добро много добро умерено много добро добро умерено 

2013 добро умерено добро много добро добро много добро много добро много добро добро 

BG2BS000C006 

2011 умерено  умерено умерено много добро   много добро много добро умерено 

2012 добро  много добро добро много добро умерено много добро  умерено 

2013 добро умерено добро много добро много добро добро много добро много добро добро 

BG2BS000C007 

2011 умерено    умерено много добро     много добро умерено 

2012 добро  много добро много добро много добро умерено много добро много добро умерено 

2013 добро умерено добро много добро много добро много добро много добро много добро добро 

BG2BS000C008 2011 умерено  умерено умерено много добро     много добро умерено 
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2012 добро  много добро много добро много добро умерено много добро добро добро 

2013 добро умерено добро много добро много добро много добро много добро добро добро 

BG2BS000C009 

2011 умерено  умерено умерено много добро     много добро умерено 

2012 добро  много добро много добро много добро много добро много добро много добро добро 

2013 добро умерено добро много добро много добро много добро много добро много добро добро 

BG2BS000C010 

2011 умерено  умерено умерено много добро     много добро умерено 

2012 добро  много добро много добро много добро умерено добро много добро добро 

2013 добро умерено добро добро много добро много добро много добро много добро добро 

BG2BS000C011 

2011 умерено  умерено умерено много добро     много добро умерено 

2012 добро  много добро много добро много добро умерено много добро много добро добро 

2013 добро умерено много добро много добро много добро добро много добро много добро добро 

 

BG2BS000C012 

2011 умерено  умерено умерено много добро     много добро умерено 

2012 умерено  много добро много добро много добро умерено много добро много добро умерено 

 2013 добро умерено много добро добро много добро много добро много добро много добро добро 
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1.2.6. Хидроморфологичен мониторинг 

 
Резултати от проведен мониторинг по хидроморфологични  параметри: батиметрия 

 

Събирането на данни за дълбочината на морското дъно за акваторията на крайбрежните 

морски води на Р България съгласно Споразумение № Д – 33-18 / 12. 06. 2013 г. между ИО-БАН 

и МОСВ за 2013 г. бе извършено с помощта на еднолъчев ехолот и МК Шелф в морската част 

на двукилометров участък от крайбрежието, а за дълбок Бургаски залив (ВТ BG2BS000C010) с 

помощта на многолъчева сонарна система и НИК Академик. В крайбрежните морски води 

предварително бяха определени профили (промерни линии), с разстояние между тях от 500 м. 

Посоката на промерните линии беше избрана да бъде перпендикулярна на бреговата линия и да 

пресича под прав ъгъл посоката на изобатните линии. В Бургаския залив промерните линии са с 

посока изток-запад поради по-голямата дълбочина на изследваната акватория. На посочената по 

– долу карта са показани извършените хидрографски промери от МК Шелф (с червен цвят) и от 

НИК Академик (със зелен цвят). Общата дължина на промерите е 3055 км, като от тях 1849 км 

са извършени от МК Шелф, а 1206 км от НИК „Академик“. Измерените дълбочини варират 

между 2 м и 59 м, а общата площ на изследваната акватория достига 1434 км. 

В резултат на обработката на всички събрани от работата на море данни за 

променливостта на дълбочината е изготвена батиметрична карта на крайбрежните морски води 

през 1 метър интервал на изобатите. Детайлно са представени резултатите за всяко крайбрежно 

водно тяло поотделно, като е направена и статистическа извадка за размера на площите през 5 м 

дълбочина. Представени са и изчертани подводни профили за всяко едно от 13-те водни тeла. 

 

 

 

 

Карта на извършените хидрографски промери 
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Водно тяло BG2BS000C001 

 

 

Това е най-северно разположеното водно тяло, опиращо на север до границата с Румъния 

при нос Сиврибурун, а на юг продължава до 1,5 км южно от нос Шабла. Дължината на 

прилежащата брегова линия по данни от ортоизображения от 2010/2011 година (Stanchev et al, 

2013) е 27 км.  

Брегът има източно изложение, с няколко вдадени в морето носове, като от север на юг 

следват: н. Сиврибурун, н. Карталбурун, н. Крапец и н. Шабла, който е и най-източната точка 

на България. Общата площ на акваторията на това водно тяло е 45,9 км , като най-големите 

дълбочини достигат 41 метра и са измерени в южната част на водното тяло, пред н. Шабла. По - 

долу са показани разпределенията на площите през 5 м дълбочина. Малко повече от 50% от 

площта на водното тяло е разположено на дълбочина до 10 м, между 11 и 20 м са 45% от 

площта и само 4,2 % се характеризират с дълбочина под 21 м. Във водното тяло е разположена 

една мониторингова станция: BG2BS00000MS001 (Крапец) както и три от полигоните за 

изследване на макрофити: Дуранкулак, Крапец и Шабла. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Табл.1.1. Разпределение на дълбочините 

във водно тяло BG2BS000C001 

(площ/км
2
) 

Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C001 (проценти) 

Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

0-5 9.5 

6-10 13.7 

11-15 13.3 

16-20 7.4 

21-25 0.8 

26-30 0.5 

31-35 0.4 

36-40 0.2 

40-42 0.0 

 Общо 45.9 
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Водно тяло BG2BS000C002 

 

Разположено е южно от н. Шабла до с. Камен бряг и е с дължина на прилежащия бряг от 

11 км. Брегът е праволинеен и има ИЮИ изложение. Общата площ на акваторията на водното 

тяло е 20.7 км , което го нарежда на 4-то най-малко по площ от всички 13 водни тела у нас. 

Дълбочините тук достигат до 44 м, като най- големите са измерени в северната част на водното 

тяло, пред н. Шабла. По - долу са показани разпределенията на площите през 5 м дълбочина. По 

малко от 6% от площта на водното тяло е с дълбочина до 10 м, площите с дълбочина между 11 

и 20 м заемат 20% от акваторията, а с най-голямо разпространение, достигащо над 50% от 

площта на водното тяло са дълбочините между 21 и 30 метра. Под 30 метра дълбочина се 

заемат от близо 23% от акваторията на водното тяло. Във водното тяло е разположена една 

мониторингова станция: BG2BS00000MS102 (Шабла) и има един полигон за макрофити: 

Тюленово 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C001 
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Водно тяло BG2BS000C003 

 

Водно тяло BG2BS000C003 граничи на север с водно тяло BG2BS000C002, като границата 

между двете е в близост до с. Камен бряг. На юг продължава до н. Калиакра, като прилежащият 

бряг има дължина от 17 км. Брегът е слабо разчленен, има ЮИ експозиция, като само малка 

част, западно от силно вдадения в морето н. Калиакра е със западно изложение. В този участък 

от брега са разположени и два лимана: Тауклиман и Болата. Общата площ на акваторията на 

това водно тяло е 30,1 км
2
, като най-голямата дълбочина във водното тяло се достига източно от 

с. Камен бряг и н. Калиакра до 33 метра. По - долу са показани разпределенията на площите 

през 5 метра дълбочина. Между 0 и 10 метра дълбочина са разположени 15% от площта на 

водното тяло. С по-голям обхват са площите между 11 и 20 метра дълбочина - 45%, а между 21 

метра и 33 метра дълбочина площите заемат 40%. В това водно тяло са намира една станция за 

 

Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

0-5 0.6 

6-10 0.6 

11-15 1.6 

16-20 2.6 

21-25 5.3 

26-30 5.2 

31-35 2.8 

36-40 1.5 

41-44 0.4 

Общо 20.7 

Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C002 (проценти) Табл.1.2. Разпределение на 
дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C002 (площ/км
2
) 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C002 
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мониторинг: BG2BS00000MS002 (Русалка), както и два от полигоните за изследване на 

макрофити: Русалка и Тауклиман (Болата). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло BG2BS000C004 

 

Водното тяло BG2BS000C004 има дължина на прилежащия бряг от 33 км и се простира от 

н. Калиакра на изток до изградената крайбрежна дамба между Балчик и КК Албена. 

Характеризира се с южна експозиция на брега, като в пределите му са разположени 

пристанищата на Каварна и Балчик. Общата площ на водното тяло е 108,2 км, което го прави 5-

то най-голямо по площ водно тяло у нас. В това водно тяло освен едномилната зона се 

включват и водите между бреговата линия и правите изходни линии, съединяващи нос 

Калиакра с нос Тузлата. Тук попадат и една част от вътрешните води между бреговата линия и 

правите изходни линии съединяващи нос Тузлата с нос Екрене. Най-голяма дълбочина от 19 м е 

 

Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

0-5 1.8 

6-10 2.8 

11-15 6.8 

16-20 6.5 

21-25 5.9 

26-30 5.5 

31-33 0.8 

Общо 30.1 

Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C003 (проценти) 

 

Табл.1.3. Разпределение на 

дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C003 (площ/км
2
) 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C003 
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измерена в най- отдалечената от брега акватория, разположена на 5,3 км от брега. По - долу са 

показани разпределенията на площите през 5 м дълбочина. Обхватът на акваторията, с 

дълбочина до 10 метра е 15% от цялата площ на водното тяло. Със значително по-голямо 

разпространение са площите с дълбочина между 11 и 15 метра, заемащи 39% от акваторията, 

както и на дълбочините между 16 и 19 м с 47% разпространение. В това водно тяло са 

разположени две мониторингови станции: BG2BS00000MS003 (Калиакра) и 

BG2BS00000MS104 (Балчик). Тук попадат и два от полигоните за изследване на макрофити: 

Каварна и Балчик (Бялата лагуна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

0-5 6.4 

6-10 9.6 

11-15 41.7 

16-19 50.6 

Общо 108.2 

 

Табл.1.4. Разпределение на 
дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C004 (площ/км
2
) 

Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C004 (проценти) 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C004 
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Водно тяло BG2BS000C005 

 

Тяло BG2BS000C005 е заключено между местността Траката на север и н. Галата на юг, 

като дължината на прилежащия бряг е 14 км и представлява най - дълбоко вдадената в сушата 

част от Варненския залив. Брегът в северната си част има ЮИ изложение, а в неговата южна 

част - северно. Бреговата линия се характеризира със силно изразена антропогенна намеса, 

изразяваща се в голям брой изградени брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения, два 

навигационни канала свързващи морето с Варненското езеро, както и пристанищните 

съоръжения в тази част на залива. Общата площ на водното тяло 15,4 км, като най-големите 

дълбочини достигат до 19 м. По - долу са показани разпределенията на площите през 5 метра 

дълбочина. Обхватът на акваторията, с дълбочина до 5 метра е 18% от цялата площ на водното 

тяло, дълбочините между 6 и 10 м заемат 22% от площта. С по-голямо разпространение са 

площите с дълбочини между 11 и 15 метра - 28%, както и тези с дълбочини между 16 и 19 м, 

достигащи до 31% от цялата акватория на водното тяло. Във водното тяло са разположени две 

мониторингови станции: BG2BS00000MS005 (Варна-север) и BG2BS00000MS006 (Варна-юг), 

както и три станции за макрофити: Варненски залив север - "Траката", Варненски залив - 

„Почивка" и Варненски залив юг - "Галата". 

 

 
                              

 

 

Дълбочина Площ (km
2
) 

0-5 2.8 

6-10 3.4 

11-15 4.3 

16-19 4.8 

Общо 15.4 

Табл.1.5. Разпределение на дълбочините във 

водно тяло BG2BS000C005 (площ/км
2
) 

Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C005 (проценти) 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C005 
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Водно тяло BG2BS000C006 

 

Водно тяло BG2BS000C006 се намира между н. Иланджик на север и устието на р. 

Шкорпиловска (Фъндъклийска) на юг. Дължината на брега е 11 км и тук попада по- голямата 

част от най-дългата плажна ивица по българския бряг - Камчия-Шкорпиловци. В северната част 

се намира и устието на най-дългата от българските реки, вливащи се директно в Черно море -                 

р. Камчия. Експозицията на брега е източна, с изключение на най- северните части, които са с 

ЮИ изложение. Площта на водното тяло е 20,5 км , което го прави третото най-малко по размер 

водно тяло у нас. Измерените дълбочини от 27 м пред н. Иланджик са най-дълбоката част от 

акваторията на това водно тяло. В централната част има добре оформен риф. По - долу са 

показани разпределенията на площите през 5 м дълбочина. Площите с дълбочини до 10 м 

заемат 29% от акваторията, докато тези между 11 и 20 м обхващат 46% от акваторията на 

водното тяло. С най-малко разпространение са дълбочините между 21 и 27 м, заемащи 25% от 

цялата акватория на водното тяло. Във водното тяло е разположена една станция за 

мониторинг: BG2BS00000MS007 (Камчия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дълбочина Площ (km2) 

0-5 2.8 

6-10 3.2 

11-15 4.0 

16-20 5.4 

21-25 4.1 

26-27 0.9 

Общо 20.5 

30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

Табл. 1.6. Разпределение на 

дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C006 (площ/км
2
) 

Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 

BG2BS000C006 (проценти) 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C006 
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Водно тяло BG2BS000C007 

 

Южно от водно тяло BG2BS000C006, между устието на р. Шкорпиловска (Фъндъклийска) 

на север и н. Емине на юг се намира водно тяло BG2BS000C007. Дължината на прилежащия 

бряг е 33 км, като същият има източна експозиция. Брегът е разчленен, като тук се намират, 

следвайки от север на юг следните носове: „Черни нос“, „Бели нос“, „Св. Атанас“ и н. „Кочан“. 

Общата площ на водното тяло обхваща 61,4 км акватория. Най-дълбоките части достигат до 38 

м дълбочина и се намират източно от н. Емине. По - долу са показани разпределенията на 

площите през 5 м дълбочина. До дълбочина 10 м се простират 25% от акваторията на водното 

тяло, между 11 и 20 м дълбочина те достигат до 30%. С по-голям обхват са дълбочините между 

21 и 30 м, като те заемат 42% от площта на водното тяло, а с най-малък обхват са тези между 31 

и 38 м, заемащи едва 4% от площта. Тук е разположена една мониторингова станция: 

BG2BS00000MS008 (Двойница), както и две станции за макрофити: Бяла (север) и Иракли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Дълбочина Площ (km
2
) 

0-5 7.5 

6-10 7.7 

11-15 7.9 

16-20 10.3 

21-25 15.5 

26-30 10.5 

31-35 2.0 

36-38 0.3 

Общ 61.4 

Фигура: Разпределение на дълбочините във ВТ BG2BS000C007; %  
Табл.1.7. Разпределение на дълбочините 

във ВТ BG2BS000C007 (площ/км2) 

 

Фигура:  Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C007 
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Водно тяло BG2BS000C008 

 

Южно от водно тяло BG2BS000C007, между н. Емине на север и н. Св. Никола на юг е 

разположено второто най-голямо по площ (374,4 км ) водно тяло у нас - BG2BS000C008. 

Дължината на прилежащия бряг достига 113 км, или това е водното тяло с най-дълга брегова 

линия у нас. Брегът е силно разчленен, с множество заливи (Несебърски, Бургаски, Цигански 

пристан, Вромос, Атия) и носове (Козлука, Акротирия, Равда, Кротирия, Лахна, Форос, Чукаля, 

Атия и н. Св. Никола). Тук се намира вдаденият на 1,3 км в морето Несебърски полуостров, 

както и разположеният в южната част на Бургаския залив остров Св. Анастасия. Брегът е силно 

модифициран в резултат от активната дейност на хората, като тук се намират множество 

пристанища, както за голямотонажни кораби, така и рибарски нужди: Несебърско, Поморийско, 

Бургаско, Пристанище Нефтохим, Атия. Най-големите дълбочини са разположени в 

североизточната част на водното тяло, южно и източно от н. Емине. По - долу са показани 

разпределенията на площите през 5 метра дълбочина. Акваторията с дълбочина до 10 метра 

заема 20% от площта на водното тяло. С най-голям обхват са дълбочините между 11 и 20 метра, 

като те заемат 42% от цялата площ на това водно тяло и между 26 и 30 метра с 16% от площта. 

Под 30 метра дълбочина площите рязко намаляват до 1%. Във водното тяло ясно се маркират 

добре очертани подводни рифове северно и южно от Поморие, южно от н. Лахна, пред Бургас и 

северно от н. Св. Никола. Във водното тяло са разположени три мониторингови станции: 

BG2BS00000MS009 (Несебър), BG2BS00000MS010 (Сарафово) и BG2BS00000MS011 

(Росенец), както и три станции за макрофити: Несебър, Бургаски залив - "Поморие" и 

Крайморие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дълбочина 2 

Площ (km ) 
0-5 29.20 

6-10 46.40 

11-15 8.68 

16-20 77.50 

21-25 80.51 

26-30 59.46 

31-35 2.04 

36-40 0.65 

41-42 0.02 

Общо 374.45 
 

Табл. 1.8. Разпределение на Фигура: Разпределение на дълбочините във водно 
дълбочините във водно тяло тяло BG2BS000C008 (проценти) 

BG2BS000C008 (площ/км
2
) 
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Водно тяло BG2BS000C009 

 

Южно от н. Емине на около 4,5 км разстояние е разположено най-малкото по площ ( 7.0 

км ) водно тяло у нас - BG2BS000C009. Същото покрива до голяма степен защитената местност 

на пясъчна банка Кокетрайс. Водното тяло няма пряк досег с брега и е разположено на 

дълбочини между 17 и 39 м. По - долу са показани разпределенията на площите през 5 м 

дълбочина. Акваторията с дълбочина между 17 и 20 м заема 7 % от площта на водното тяло и 

това представлява най-плитката част на пясъчната банка. С най-голям обхват са дълбочините 

между 20 и 25 м, като те заемат 47% от цялата площ на това водно тяло. Между 26 и 30 м 

площта обхваща 13% от акваторията, в интервала 31-35 процента е 14%, а най-дълбоководната 

част между 36 и 39 м заема 18%. Тук е разположена една станция за мониторинг: 

BG2BS000C009 (Кокетрайс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C008 

Дълбочина 
2 

Площ (km) 

17-20 0. 7 

21-25 3.32 

26-30 0.94 

31-35 0.99 

36-39 1.29 

Общо 7.00 
 

Табл.1.9. Разпределение на 
дълбочините във ВТ 

BG2BS000C009 (площ/км
2
) 

Фигура:  Разпределение на дълбочините във ВТ BG2BS000C009; % 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло BG2BS000C010 

 

Най-голямото по площ водно тяло у нас е BG2BS000C009 и е с размер от 454,5 км, 

представляващ почти 1/3 от площта на всичките водни тела у нас. Също както при 

водно тяло BG2BS000C009 и това ВТ няма излаз до бреговата линия. На север граничи с 

водно тяло BG2BS000C009, а на запад с водно тяло BG2BS000C008, BG2BS000C011 и 

BG2BS000C012. Негова източна граница се явява правата линия, съединяваща нос 

Емине с Маслен нос, и правата изходна линия, съединяваща Маслен нос с нос Ропи. 

Дълбочините варират между 25 м и 59 м, като в южната част на водното тяло 

са измерени и най-големите дълбочини в крайбрежните морски води у нас: 59 м. 

По-долу са показани разпределенията на площите през 5 м. Едва 

 

Фигура:  Батиметрична карта и примерни подводни профили на ВТ BG2BS000C009 
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3% от акваторията се характеризира с дълбочини от 25 до 30 м. Значителен по- 

голям обхват имат дълбочините между 31 и 35 м, като те заемат 22% от площта на 

водното тяло. С най-голяма площ, достигаща 56% са дълбочините между 36 и 40 м. 

Между 41 и 45 м обхватът на площите е 10%, след което за по-големите дълбочини 

процентът намалява до 9% общо за интервала между 46 и 59 м дълбочина. В това 

водно тяло са разположени две мониторингови станции: BG2BS00000MS012 (Бургас 2) 

и BG2BS00000MS110 (Маслен нос). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

25-3 14.4 

31-35 101.5 

36-40 253.4 

41-45 44.8 

46-50 14.0 

51-55 22.6 

56-59 3.8 

Общо 454.5 

Табл.1.10. Разпределение на              Фигура: Разпределение на дълбочините във водно тяло 
дълбочините във водно тяло BG2BS000C010 (%) 

BG2BS000C010 (площ/км
2
) 

 

Фигура:  Батиметрична карта и примерни подводни профили на ВТ BG2BS000C010 
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          Водно тяло BG2BS000C011 

 

Южно от водно тяло BG2BS000C008, между с. Черноморец на север и н. Коракя на 

юг се намира водно тяло BG2BS000C011. Дължината на прилежащия бряг е 46 км, 

като експозицията е преобладаващо източна. Брегът е силно разчленен от множество 

малки заливи и носове. От север на юг следват носовете: Червенка, Хараманите, 

Колокита, Свети Стефан, Христос, Мало Петра, Агалина, Хумата, Кая, Свети 

Димитър, Ватерахи, Коракя. По-големи заливи са Райски залив и Созополски заливи. 

Тук попадат и три от черноморските ни острови: островите Св. Иван, Св. Петър и 

Св. Тома (Змийския остров). Общата площ на водното тяло е 61,7км
2
, като 

максималната дълбочина достига до 52 м в най-южната част на водното тяло 

пред н. Коракя. По - долу са показани разпределенията на площите 

през 5 метра. С дълбочини до 10м са 19% от акваторията на водното тяло, а 

между 11 и 20 м площта се увеличава до 27%. С най-голям обхват са 

дълбочините между 21 и 30 м, като те достигат до 30% от цялата площ на 

водното тяло. Между 31 и 40 м са разположени 22% от площта, като след 40-я 

метър до 52-я метър площите намаляват и в този диапазон са само 2% от 

акваторията. Във водното тяло е разположена една мониторингова станция: 

BG2BS00000MS111 (Созопол), както и два полигона за макрофити: Созопол и Залив 

„Света Агалина". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Дълбочина Площ (km2) 

0-5 7.1 

6-10 4.7 

11-15 9.0 

16-20 7.8 

21-25 6.5 

26-30 11.9 

31-35 8.1 

36-40 5.3 

41-45 1.3 

46-50 0.2 

51-52 0.0 

Общо 61.7 

 

Табл.1.11. Разпределение на     Фигура: Разпределение на дълбочините във ВТ 
дълбочините във водно тяло BG2BS000C011 (%) 

BG2BS000C011 (площ/км
2
) 
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Водно тяло BG2BS000C012 

 

Най-южно разположеното водно тяло BG2BS000C012, се простира между н. Коракя на 

север и с. Резово на юг до границата с Република Турция. Дължината на прилежащия бряг е 88 

км, като експозицията е преобладаващо източна и източно- североизточна. Брегът е силно 

разчленен от множество малки заливи и носове. В най-дълбоката си част водното тяло достига 

до 53 метра дълбочина. Общата площ на акваторията на водното тяло е 109,6 км
2
, което го 

прави 4-то най-голямо по площ водно тяло у нас. По - долу са показани разпределенията на 

площите през 5 м дълбочина. До 10 м обхватът на площите е 17% от акваторията на водното 

тяло, между 11 и 20 м са 16%, а между 21 и 30 м делът скача на 22%. С най-голяма площ са 

дълбочините между 31 и 40 м като достигат 29%, след което намаляват и от 41 до 53 м са 

разположени 15% от акваторията. Във водното тяло са разположени две станции за 

мониторинг: BG2BS00000MS112 (Варвара) и BG2BS00000MS013 (Велека), както и пет станции 

за макрофити: Залив "Света Параскева", Арапя, Варвара, Синеморец - „Залив Бутамята" и 

Резово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C011 
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Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

0-5 12.1 

6-10 7.2 

11-15 8.5 

16-20 9.3 

21-25 10.5 

26-30 13.4 

31-35 14.8 

36-40 17.3 

41-45 10.4 

46-50 5.3 

51-53 0.9 

Общо 109.6 

 

Фигура: Разпределение на дълбочините във ВТ BG2BS000C012; (%) Табл.1.12. Разпределение на дълбочините 

във ВТ BG2BS000C012 (площ/км
2
) 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C012 
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Водно тяло BG2BS000C013  

 

Водно тяло BG2BS000C013 е разположено между крайбрежната дамба между Балчик и  

КК Албена на север и устието на р. Шкорпиловска (Фъндъклийска) на юг. На запад 

граничи с бреговата линия, като в неговата централна част (Варненски залив) граничи с 

водно тяло BG2BS000C005. Дължината на прилежащия бряг е 29 км, а площта му заема 

акватория от 124.5 км
2
 или това е третото най-голямо по площ водно тяло у нас. 

Експозицията на брега е преобладаващо източна и източно-югоизточна. По -долу са показани 

разпределенията на площите през 5м дълбочина. До 10м обхватът на площите е 14% от 

акваторията на водното тяло, а между 11 и 20м са 45%. От 21 до 27 м дълбочина обхватът на 

площите в това водно тяло е 41%. Пред КК Златни пясъци ясно се очертава подводен риф, 

известен още като „Аладжа банка". В това водно тяло са разположени две станции за 

мониторинг: BG2BS00000MS105 (Албена) и BG2BS00000MS004 (Галата), както и две станции 

за макрофити: Кранево и Паша дере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C012 

Дълбочина 
2 

Площ (km ) 

0-5 7.6 

6-10 9.6 

11-15 20.6 

16-20 35.7 

21-25 40.7 

26-27 10.4 

Общо 124.5 
 

Табл. 1.13. Разпределение на                                       Фигура: Разпределение на дълбочините във 

ВТ дълбочините във ВТ BG2BS000C013 (площ/км2) BG2BS000C013; (%)  

 

Фигура: Батиметрична карта и примерни подводни профили на водно тяло BG2BS000C013 
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Изводи: 
Извършено е батиметрично заснемане по предварително определени профили (промерни 

линии) с разстояние между тях 500 метра на крайбрежните морски води на Република България. 
Общата дължина на промерите е 3055 км, като от тях 1849 км са направени от МК Шелф, а 1206 
км от НИК Академик. Работата по пробонабирането бе изпълнена от два екипа от учени на ИО 
БАН: 

В резултат от обработката и анализа на събраните данни за дълбочините и изготвената 
батиметрична карта за крайбрежните морски води на Р България, могат  да се изведат следните 
изводи за разпределението на дълбочините: 

 Общата площ на крайбрежните морски води е 1434 км2 

 Измерените дълбочини варират между 2 метра и 59 метра. 

 С най-голяма площ са дълбочините между 36 и 40 метра – 20% от площта на 
крайбрежните морски води. 

         Въз основа на получените резултати за обхвата и разпределението на дълбочините, 
водните тела могат да се категоризират в следните три групи: 

1. Плитки водни тела, граничещи с бреговата линия (BG2BS000C001, BG2BS000C002, 
BG2BS000C003, BG2BS000C004, BG2BS000C013, BG2BS000C005, BG2BS000C006, 
BG2BS000C007, BG2BS000C008, BG2BS000C011) при които площите с дълбочина до 20 метра 
съставляват по-малко от 60% от общата площ на всяко едно отделно водно тяло. 

2. Плитко водно тяло, което няма граница с бреговата линия (BG2BS000C009). 

3. Водни тела със средна дълбочина BG2BS000C010 (не граничи със сушата) и 
BG2BS000C012. 

 

Резултати от проведен мониторинг по хидроморфологични  параметри: посока и 
скорост на домиинращите течения 

 

Изследванията дават представа за общия характер на циркулацията на водите пред 
българския бряг. Избрана е числена методика за реконструкция на теченията в региона чрез 
математически модел и са представени основните получени резултати. Таблично и графично са 
показани компонентите на средносезонните вектори на скоростта на течението в 20 точки от 
изследвания район, които съвпадат или са в непосредствена близост с точките, в които се 
извършват регулярни мониторингови наблюдения на океаноложки характеристики, определящи 
качеството на крайбрежните морски води. 

 Обща характеристика на циркулацията: местната циркулация на водите и режимът на 

теченията в крайбрежната зона се определят основно от особеностите на общата циркулации в 

горния слой на морето и от характера на вятъра. За района на север от н. Калиакра е силно 

изразено директното въздействие стоковото течение, образувано от притока на водни маси от 

реките в северозападната част на Черно море и преди всичко - от р. Дунав. Характерните 

скорости на течението в крайбрежната зона варират в диапазона 5-20 cm/s, но в отделни случаи 

при силни ветрове могат да достигат и 30-40 cm/s. Очевидно динамиката на водните маси в тази 

плитководна част на морето е много голяма, налице е бърза реакция на морето на измененията в 

полето на приводния вятър. Самите дрейфови течения в крайбрежната зона силно зависят от 

формата на бреговата линия и характера на измененията на дълбочините на бреговия склон - 

тези два фактора играят основна роля при появата и развитието на компенсиращи течения и на 

тези, характерни за процесите на upwelling и downwelling. За общата циркулация на водите на 

повърхността на морето е известно, че тя се осъществява по циклонална схема с главно 

динамично образувание. Основното черноморско течение (ОЧТ), което представлява фронтално 

течение, имащо струен характер, средна широчина около 70-100 km и средна скорост 40-60 

cm/s. Налице е съществена сезонна изменчивост на динамиката като най-интензивни са 

теченията през зимата: тогава устойчивостта на ОЧТ е по-голяма, докато през топлото 

полугодие скоростта му намалява и нараства интензивността на меандриране. Тъй като вдясно 

от струята на ОЧТ обикновено възникват, развиват се и затихват антициклонални крайбрежни 



72 

 

вихри (КАЦ), то най-често под тяхното влияние попадат крайбрежните води южно от                 

н. Калиакра и източно от н. Галата, където в изследваната тясна крайбрежна ивица се създава 

по-особен режим на теченията. Наблюдават се течения от реверсивен тип: насочени са винаги 

успоредно на брега като често си сменят посоката с противоположната. Смяната протича бързо 

- за няколко часа. Като краен резултат от тази висока изменчивост при по-продължително 

усредняване на вектора на скоростта модулът на средния вектор има ниски стойности. 

 Налични данни, избор на методика: а) директни, продължителни измервания на скоростта 

и посоката на морските течения от борда на закотвен научно-изследователски кораб, или с 

измерители, монтирани на платформа или автономни буйкови станции в различни точки от 

западния шелф пред българския бряг; б) траекторията на свободно дрейфащи прибори; в) 

спътникови наблюдения; г) числени пресмятания с математически модели на морската термо- 

хидродинамика; д) литературни данни. Характеристиките на измерените течения се изготвят 

чрез прилагането на: стандартни статистически и спектрални процедури върху 

експериментално получените времеви редове за вектора на скоростта, визуален и 

математически анализ на спътникови снимки, сравнителен и обобщаващ анализ на резултатите 

от числени пресмятания, теоретични постановки. Следователно от [1] може да се получи добра 

обща качествена картина на ветровите характеристики, докато количествените оценки са 

условни. Достъпни данни за характеристиките по времето на полето на вятъра, които в открито 

море не са изкривени от въздействието на орографията (релефа на сушата), могат да се получат 

от повторния анализ (реанализа) на исторически редове от данни от измервания, извършван от 

големите метеорологични центрове. Подобни реконструкции обикновено са на планетарни 

пространствени мащаби и следователно не отразяват особеностите на полето на вятъра на 

средни (мезо-) и по-дребни мащаби по пространството, които са важни за характера на 

морските течения. Предимството на данните от реанализа е, че дават регулярна, взаимно 

съгласувана информация за вътрешно- и междугодишната изменчивост на атмосферните 

характеристики за продължителен период от време. При описаната ситуация най-добра 

възможност за определяне на характерната посока и големина на средния вектор на морското 

течение в различни точки от отделните водни тела предоставят математическите модели. 

Динамиката на водите в Черно море се характеризира с широка скала на изменчивост: 

вертикалната стратификация на водите и голямо-мащабните течения съставят фона, на който се 

развиват процеси с по-малки пространствено-времеви мащаби: сезонни колебания, средно-, 

дребномащабни и синоптични вихрови образувания. Сложният характер на процесите изисква 

при тяхното описване да се решава пълната нелинейна система уравнения на геофизичната 

хидродинамика. Съвременните числени модели отговарят на тези условия: те са високо 

технологични, имат достатъчно пълна физична постановка, обхващат широк набор от данни, 

описващи адекватно атмосферните въздействия, (които от своя страна са основен фактор за 

генериране на движенията на водните маси) и отчитат потоците на маса, топлина и соли през 

вертикалните стени на моделния басейн на достатъчно дребни мащаби по пространството. 

Методика на изследването: числен модел на термо-хидродинамичните процеси в Черно море 

Базовият модел е разработен за Световния океан в Института по изчислителна математика 

в Москва като съвместно с ИО-БАН се развиват приложенията му за регионалните морета. 

Препокриването на пространствено-времевите мащаби на басейновите и подбасейновите 

движения и на синоптическите и топографичните образувания е особеност на Черно море. 

Следователно правилното описание на теченията изисква възпроизвеждане на спектъра на 

динамичните процеси до синоптичен мащаб, включително и съответното пространствено 

разделение. Към настоящия момент моделът е с най-добро разделение за Черно море и 

единственият, в който се пресмятат съвместно двата басейна (Черно и Азовско море). 

Релефът на дъното е построен по оцифровани карти "1001" и "701" на Хидрографната 

служба на България, за по-детайлно описание на особеностите на топографията на западния 

шелф и континенталния склон масивът с входните данни е допълнен с информация от карти 

"201" и "100". 
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Важен елемент на хидродинамиката са процесите, предизвикани от водообмена през 

отвесните стени: речният приток влияе на циркулацията чрез стоковите течения и аномалиите 

на солеността на шелфа, потоците маса от реките и през проливите са важни елементи на 

водния и солеви баланс на морето. В описвания модел на отвесните стени е отчетена 

междугодишната еволюция на средномесечния речен приток (водни количества със съответната 

температура и нулева соленост) от северозападната (Дунав, Днестър, Днепър, Южен Буг), 

източната (Shakhe, Mzymta, Bzyb, Kodori, Inguri, Khobi, Rioni, Supsa, Gumista, Chorokhi), 

южната (Yesil-Irmak, Kizil-Irmak, Sakarya) и западната (Камчия) част на Черно море, а също и на 

Дон и Кубан в Азовско море. Влиянието на Босфорския пролив е зададено чрез Долното 

Босфорско течение (6000 m /s, T= 14.5 oC, S= 36 %o) и разхода на Горното Босфорско течение 

(12 000 m3/s). За Азовско море и северозападната част на Черно море периодично са характерни 

и процеси на ледообразуване. 

Основни резултати за структурата на крайбрежните течения: резултатите от моделно 

реконструираните полета на повърхностните течения са представени за 20 точки от 

използваната числена мрежа, чиито координати максимално се доближават до пунктовете, в 

които се провеждат регулярните мониторингови наблюдения на различни океанографски 

характеристики, определящи качеството на крайбрежните морски води. По този начин е 

постигнато покриване с информация за динамиката във всяко едно от тринадесетте водни тела 

по нашето крайбрежие (от BG2BS000C001 „Дуранкулак - н. Шабла“ на север до 

BG2BS000C012 „н. Коракя - устието на р. Резовска“ - на юг), а данните за течението да са 

непосредствено съпоставими с останалите наблюдавани океаноложки параметри. Доброто 

разделение на математическия модел по пространството позволява подбиране на точките така, 

че практически да съвпаднат с пунктовете за наблюдение. За построяване на климатическите 

течения е проведено усредняване на разчетените компоненти за посоката и модула на вектора 

на скоростта на течението за десет годишен период от време. 

Посочени са средните сезонни климатични вектори на течението в едномилната зона 

пред българския бряг и прилежащите вътрешни води. Количествените оценки показват, че 

модулът на климатичното сезонно течение по принцип е с по-ниски стойности от модула на 

средното течение, получено по данни от директни измервания. Този резултат е следствие от 

съществуващата значителна изменчивост по времето на посоката и скоростта на движение на 

водните маси и от несравнимо по-дългия период на усредняване при климатичните вектори.  

С най-силни и устойчиви течения се характеризира едномилната акватория северно от              

н. Калиакра, включваща съответно водните тела BG2BS000C001 „Дуранкулак - н. Шабла", 

BG2BS000C002 „н. Шабла - Камен бряг" и BG2BS000C003 „Камен бряг - н. Калиакра". 

Относително силни и устойчиви течения се отбелязват и в района около н. Емине и откритата 

източна част на Големия Бургаски залив, т.е. водните тела BG2BS000C007 „Точка с координати 

27°53'46"E; 42°58'17"N - н. Емине" и BG2BS000C010 „Бургаски залив с дълбочина над 30 m", 

както по най-южното крайбрежие - водно тяло BG2BS000C012 „н. Коракя до р. Резовска" като в 

тях съществува качествено преустройване на структурата на движенията през есента, когато се 

усилват проявленията на западната периферия на Бургаския антициклон. Друг един антициклон 

- Калиакренския, въздейства на характера на течението в едномилната крайбрежна акватория 

между н. Калиакра и устието на р. Камчия, включваща водните тела BG2BS000C004 „Калиакра 

– к.к. „Албена"", BG2BS000C013 „к.к. „Албена" - н. Иланджик", BG2BS000C005 „Варненски 

залив" и BG2BS000C006 „н. Иланджик - точка с координати 27°53'46"E; 42°58'17"N". Като 

правило течението обтича брега от юг на север, но са възможни и движения в обратната посока 

(например в пункт „Галата" през пролетта). В централната и южната част на Бургаския залив, 

където са разположени водните тела BG2BS000C008 „Бургаски залив с дълбочина под 30 m" и 

BG2BS000C011 „н. Акин - н. Коракя", посоката на средното течение обикновено е от северната 

четвърт като модулът на скоростта намалява през есенния сезон с увеличаване на 

неустойчивостта на потока. В края ще припомним, че по-горе са представени средните 

климатични (многогодишни) черти на циркулацията и моментните синоптични картини на 

теченията могат да се отличават съществено от тях. 
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Фигура: Разположение на океанографските станции (червени кръгчета) и точките с числено реконструирани 

течения (бели кръстчета) 
 

                           
Фигура: Климатически усреднени вектори на течението в едномилната зона пред българския бряг през 

различните сезони: зима (а), пролет (б), лято (в) и есен (г) 
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1.3. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

1.3.1.Количествено състояние на подземните води 

         За да бъде подземното водно тяло в добро количествено състояние, трябва да бъде 

изпълнен всеки един от критериите (целите), определени в таблица 2.1.2 от приложение V 

към РДВ определението за добро състояние (5.1) както следва:.  

- наличните ресурси от подземни води да не надвишават от дългосрочната средна годишна 

стойност на водочерпенето; 

- да няма значително влошаване на химичното или екологичното състояние на 

повърхностните води в резултат от антропогенни промени в нивото, или промени в 

условията на теченията, които да доведат до неизпълнение целите по член 4 за свързани 

повърхностни водни обекти; 

- да няма значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависими от подземните води, в 

резултат от антропогенни промени в нивото; 

- да няма осоляване или други нарушения в резултат на антропогенно предизвикани 

устойчиви промени в посоката на потока. 

Резултатите от анализа на количественото състояние на студените подземни води са 

представени в таблица 1 и 2, графични приложения 1,2,3 и в приложение 2.1.: 

                                                                                    Таблица 1. Баланс на подземните води 
Година Естествени 

ресурси в 

л/сек 

Разполагаеми 

ресурси в 

л/сек 

Разреше

ни водни 

количества  л/с 

Черпени 

водни 

количества 

л/с 

% черпени  

от 

разрешените 

Водни 

количества 

за 

собствени 

потребности 

л/с 

Свободни 

водни 

количества  

л/с  

% 

Разрешени 

от 

разполагаеми 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013 25668,6 24509 5449,11 2432,66 31 1225,43 19059 18 

Забележка: В графа 4 и 5 са изключени прекратените разрешителни 

 

 Съотношението между ресурсите е представено на граф.1. 

 

Qразполга

еми

82%

Qразреше

ни

18%

 
                                                                                                   граф. 1                 

Разрешеното водовземане във всички водни тела към 30.01.2013 г. е по-малко от 

оценените разполагаеми ресурси и е в размер на 5449,11 л/сек. Това съставлява 18% от 

разполагаемите ресурси. 

 

Разрешените водни количества по цели и съотношението им са представени в таблица 2 и граф.2. 

 

 

                                                                                                                                               Таблица 2 
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Цел 

Разрешено 

количество 

в л/сек 

% от 

разполагаемите 

ресурси 

Питейно-битово водоснабдяване (ВиК) 4111,8 16 

Животновъдство  108,7 0,49 

Селско стопанство - напояване (напоителни системи) 328 1,42 

Промишлено вододоснабдяване и технически цели 521 2,34 

 Охлаждане  291 1,31 

Отдих и воден спорт 1,86 0,008 

ППН 0,37 0,001 

Други цели 76,2 0,34 

Общо 5449,1  
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граф.2 

 

 Минерални  подземни води 

До момента на територията на БД за Управление на Черноморски район има 16 обособени 

находища на пресни минерални води с общо 155 водовземни съоръжения.  

На всички водоизточници експлоатационните ресурси се формират от пресни минерални 

води с ниска минерализация (<1 г/л) спадащи към категория на питейните минерални води.  

1.3.2. Качествено състояние на подземните води 

 Анализът на качественото състояние е извършен по водоносни хоризонти, водни тела и 

пунктове, съгласно изискванията на: 

 Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води;  

 Директива 2000/60/ЕС и Директива за подземните води 98/83/ЕО. 

         Резултатите са сравнявани с: 

 праговете на замърсяване (ПЗ) определени за подземни водни тела в лошо състояние. 

 стандарт за качества на подземните води (СПВ) по Директива за подземните води 

98/83/ЕО на ПВТ , от които се черпи вода за човешка консумация и стандартите за качество (СК) 
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от Приложение 3 към Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води на 

ПВТ, от които се ползва вода за други цели  (напояване, промишлени и др.). 

 

На база на гореизложеното е преразгледано химичното състояние на подземните води с 

данни от мониторинга за периода 2010 - 2013г. и са установени:   

- подземни водни тела в лошо състояние – 18 

- подземни водни тела в добро състояние – 22 

Графично е представено по долу. 

 

добро състояние                

58%

лощо състояние                

42%

 
                                                                       граф.3 

 

       Химичното състояние е разгледано по водоносни хоризонти 

       Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за качества на 

подземните води (СК) и праговите стойности (ПС), по изследваните показатели, освен в 

следните подземни водни тела (ПВТ) с кодове по водоносни хоризонти: 
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    Кватернерен водоносен хоризонит 

 

 
 

 
В кватернерния водоносен хоризонт има 14 ПВТ. От тях 7 са в лошо състояние по 

следните показатели. Това са : 

           1. ПВТ с код BG2G000000Q002 - - Порови води в кватернера на р. Батова -  

електропроводимост,желязо, сулфати, хлориди и манган; 

 Тенденция 
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граф.4 

         Забелязва се тенденция към намаляване на стойностите на показателите  

електропроводимост, манган, сулфати и желязо и повишаване на хлориди. 
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Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита  

 

           2. ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска - 
нитратни йони.  

            Тенденции 
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                               граф.5                                                                   граф.6 

 

        Забелязва се тенденция към повишаване на стойностите на показателите: амониеви и 

нитратни йони. 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 14  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането 

 Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Ветрино, 

общ.Провадия, общ.Венец; общ.Каспичан 

 Реконструкция на помпени станции: с.Борци, общ.Венец; Марково, 

общ.Каспичан;  

 Реконструкция на гравитачен водопровод с.Могила, общ.Каспичан. 

 

3.ПВТ с код BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана - нитратни и амониеви 

йони; 

        Тенденции 
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   граф.7                                                                               граф.8 
        Тенденцията е към трайно повишение на стойностите на замърсителите. 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 16  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Реконструкция на помпена станция Б.Българанов; 

 Ремонт на водопроводната мрежа в общ.Шумен 

 Реконструкция на хранителен водоем за с.Драгоево, общ.Велики Преслав; 

 Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Велики Преслав; 

 Реконструкция помпена станция Бял бряг, общ.Смядово; 

 Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Смядово; 

 Реконструкция на вътрешен водопровод с.Янково, общ.Смядово; 

 Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Върбица; 

 Ремонт на водопреносна мрежа в гр.Балчик. 

 

4. ПВТ с код BG2G000000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия - нитратни 

йон, фосфати и манган. 

Тенденции 
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                          граф.9                                                                граф.10 
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граф.11 

         Тенденцията е повишение на стойностите на замърсителите 

Заложени мерки: 
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Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 37  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Аврен, 

общ.Долни чифлик и общ.Дългопол.  

 

5. ПВТ с код BG2G000000Q008 Порови води в кватернера на р.Айтоска - магнезий, и 

натрий; 

Тенденции 
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                          граф.12                                                              гграф.13 

Тенденцията е повишение на съдържанието на показателите натрий и магнезий 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 12  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Основен ремонт на водоснабдителните обекти и водопроводната мрежа за 

населените места в община Бургас 
 

          6. ПВТ с код BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р.Средецка – Мандра - 

манган и фосфати, нитрати. 

          Тенденции 
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                                граф.14                                                                      граф.15 

   Тенденцията е трайно повишение на концентрациите на показателите манган и 

ортофосфати. 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 12  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Созопол 

          7. ПВТ с код BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р.Двойница - 

електропроводимост, калций, хлориди и сулфати. 

        Тенденции 
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2010 2011 2012 2013

 
                                                          граф.17 

      Тенденцията е трайно повишение на концентрациите на показателите 

електропроводимост, хлориди и сулфати.  

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Изграждане на СОЗ за 12  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Бяла 
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Неогенски водоносен хоризонт 

 

 
 
В неогенския водоносен хоризонт има 9 ПВТ. От тях 3 са в лошо състояние по следните 

показатели както следва: 

1. ПВТ с код BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-

Варна-Ботево-Батово – нитрати. 

            Тенденции 

 

нитрати

0

20

40

60

година

м
г/

л

ПС 38,25 38,25 38,25 38,25

BG2GNMP059 52,25 56,85 28,05 16,73

BG2GNMP061 48,53 44,7 34,08 42,03

2010 2011 2012 2013

 
 

         Тенденцията е повишение на концентрациите на показателя нитрати в пункт 

Николаевка, Дренаж "Аязмата"  и намаляване под ПС в пункт Изгрев, Дренаж "Михалева 

чешма". 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 
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 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 125  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Аксаково, 

общ.Вълчи дол, общ. Суворово. 

 

2. ПВТ с код BG2G000000N025 - Порови води в неоген – Бургас - манган, ортофосфати и 

нитрати; 

        Тенденции 

 

манган

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

година

м
г/

л

ПС 0,05 0,05 0,05 0,05

BG2GNMP070 0,38175 0,31 0,52 0,57

2010 2011 2012 2013

ортофосфати

0

0,5

1,

1,5

2,

2,5

3,

година

м
г/

л

ПС 0,29 0,29 0,29 0,29

BG2GNMP070 1,978 2,56 2,848 2,61

2010 2011 2012 2013

 
  Тенденцията е повишение на концентрациите на показателите манган и ортофосфати в 

съответните пунктове.  

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Изграждане на СОЗ за 3  водоизточника 

 Kонтрол на водовземането; 

3. ПВТ с код BG2G000000N044 - Карстово- порови води в неоген -сармат Североизточна 

Добруджа - нитрати, желязо, хлориди. 

            Тенденции 

 

нитрати

0

10

20

30

40

50

60

70

година

ср
ед

н
о

го
д

и
ш

н
и

ст
о

й
н

о
ст

и
 м

г/
л

ПС 22,95 22,95 22,95 22,95

NO3 в MP041 59,53 43,6 49,88 55,3

NO3в MP044 29,08 34,93 50,65 34,8

NO3в MP136 56,75 56 54 57,45

2010 2011 2012 2013

натрий

0

50

100

150

200

250

300

година

м
г
/л

ПС 156,62 156,62 156,62 156,62

Na в МР037 233,5 238,325 236,25 193,

Na в МР045 241, 250,29 231,667 242,667

2010 2011 2012 2013
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хлориди

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

година

м
г/

л

ПС 250 250 250 250

Cl _MP037 255,5 260, 274, 257,5

2010 2011 2012 2013

 
           Тенденцията е трайно повишение на концентрациите на показателите нитрати, 

хлориди и натрий в съответните пунктове.  

 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 75  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Балчик,гр.Каварна и гр. Шабла. 

 Обновяване и доизграждане на напоителните системи; 

 Ремонт на водопреносна мрежа в гр.Балчик. 
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Палеогенски водоносен хоризонт 

 

 
 

В палеогенския водоносен хоризонт има 4 ПВТ. От тях 3 са в лошо състояние по следните 

показатели: 

 

1. ПВТ с код BG2G00000PG027  - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия -  

манган, ортофосфати и нитрати 

       Тенденции 

нитрати

0

10

20

30

40

50

година

м
г/

л

 ПС 38,41 38,41 38,41 38,41

BG2GPGMP076 44,6 32,02 30,3 39,8

BG2GPGMP077 14,85 22,24 13,12 23,47

2010 2011 2012 2013

 
        Тенденцията е повишение на концентрациите на нитрати до ПС в пункт Овчага, извор 

"Булканите 

 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 
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 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 15  водоизточника 

 Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване  и при 

необходимост преразглеждане на условията 

 Kонтрол на водовземането; 

 Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Долни чифлик, 

общ.Дългопол, общ. Провадия. 

  

2.ПВТ с код BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла – 

манган и желязо. Замърсяването е еднократно регистрирано и се предвижда че е от естествен 

произход. 

 

3. ПВТ с код BG2G00000PG029 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас – 

нитратни йони 

Анализирани са данни от 2 пункта и са констатирани отклонения от ПС в пункт ТК,                           

гр. Българово с код  BG2G00000PGMP083 на показателя нитрати (61,1 мг/л).  

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Изграждане на СОЗ за 21 водоизточника 

 Kонтрол на водовземането; 

 Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Камено 
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Горнокреден водоносен хоризонт 

 

 

 
      В горнокредния  водоносен хоризонт има 6 ПВТ. От тях 2 са в лошо състояние по следните 

показатели. Това са : 

 
1.ПВТ с код BG2G00000K2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас –манган, желязо и фосфати. 

 

Тенденции 

нитрати

0

20

40

60

80

100

120

година

м
г/

л

ПС 38,42 38,42 38,42 38,42 38,42 38,42

Екзарх Антимово, ПС- 3

бр. дренажи

108 101,475 57,05 45,775 57,03 42,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013

желязо

0

2

4

6

8

10

12

14

м
г
/л

ПС 0,1561 0,1561 0,1561 0,1561 0,1561 0,1561

Ахелой, Б 179 1,38 1,66525 12,933 0,77075 1,2415 0,985

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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фосфати

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

година

м
г/

л

ПС 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

Ахелой, Б 179 0,054 0,276 0,12025 0,4065 0,353 0,07425

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
2. ПВТ с код BG2G00000K2035 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична южно от 

Бургас –манган от естествен произход. 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 109 водоизточника 

 Одържавяване на Б-111 и Б-135 водовземни съоръжнеия  

 Kонтрол на водовземането; 

 Стопанисване на на 10 водовземни съоръжения; 

 Оценка на експлоатационни ресурси за Б-53, ТК-1 и Б-166 водовземни 

съоръжения; 

Долнокреден водоносен хоризонт (хотрив, барем) 
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В долнокредния (хотрив, барем) водоносен хоризонт има 4 ПВТ. От тях  3 са в лошо 

състояние по следните показатели. Това са : 

1.ПВТ с код BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, 

Крушари - нитрати. 

         Тенденции 

нитрати

0

10

20

30

40

50

60

70

година

м
г/

л

ПС 38,42 38,42 38,42 38,42

BG2GK1HBMP101 31,5 26,6 39,28 35,62

BG2G000K1HBMP

103

44,75 64 58,5 52,8

2010 2011 2012 2013

нитрати в пунктове от собствен мониторинг с разрешителни за 

водовземане

0

50

100

150

пункт

м
г
/л

ПС 38,42 38,42 38,42

NO3 52,2 41 138

ШК3 Лозница-1
ШК "Камчия-П. 

Волово"

ШК"Комфорт-

Трапище"

 
        Тенденцията е трайно повишение на концентрациите на нитрати в пункт с код 

BG2G000К1НВМР103 и в пунктовете от собствен мониторинг с разрешителни за водовземане, 

и намаляване под ПС  в пункт BG2G000К1НВМР101. 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

 Прилагане на добри земеделски практики 

 Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се 

изясни статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 

 Изграждане на СОЗ за 72 водоизточника 

 Kонтрол на водовземането; 

 Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Ветрино, общ. 

Шумен, общ. Хитрино и общ. Венец. 

 Реконструкция на водопровод Иглика - Становец, общ.Хитрино. 

 

2. ПВТ с код BG2G000K1HB037 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Шумен Търговище 

- амониеви и нитратни йони. 

         Тенденции 

амониеви йони

0

0,5

1

пункт

м
г
/л

ПС 0,42 0,42 0,42

NH4 0,37 0,45 0,88

BG2G000K1HBMP104 BG2G000K1HBMP107 BG2G000K1HBMP108

нитрати

0

50

100

150

200

пункт

м
г
/л

ПС 38,42 38,42 38,42 38,42 38,42

NO3 17,8 27,51 143,8 40,96 51,63

BG2G000K1HB

MP105

BG2G000K1HB

MP106

BG2G000K1HB

MP104

BG2G000K1HB

MP107

BG2G000K1HB

MP108

 
  Тенденцията е трайно повишение на концентрациите на амониеви йони  и нитрати.  

 

3. ПВТ с код BG2G000K1HB038 -  Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан-

амониемви йони  еднократно установени. 

Заложени мерки: 

Оценката на състоянието и тенденцията към влошаването на ПВТ налага контрол върху 

изпълнението на съответните мерки, заложени в ПУРБ (Приложение VII-2): 

- Прилагане на добри земеделски практики 

- Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита Да се изясни 

статута и се узаконят по съответен ред рибарските лодкостоянки; 
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- Изграждане на СОЗ за 72 водоизточника 

- Kонтрол на водовземането; 

- Закриване и рекултивация на депа. 

- Реконструкция на външна водопреносна мрежа с.Черенча-Средня 

- Реконструкция на водопровод Иглика - Становец, общ.Хитрино. 

- Реконструкция (суха) на кам.водоем 7000 мз за гр.В.Преслав 

- Реконструкция на хранителен водоем за с.Драгоево, общ.Велики Преслав 

- Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Велики Преслав, общ. 

Смядово и с. Янково. 

 

Подробна информация за натиска, тенденциите и оценката на състоянието на 

подземните води за периода 2010-2013г. е представена към приложена таблица 

(Приложение 2) 

1.3.3. Заключения 

Резултатите от направената оценка на състоянието на подземните води по водни тела 

за периода 2010-2013г. доказват, че: 

 с трайно лошо състояние са общо 15 водни тела. 

 установе ни са еднократно превишение по един показател, предимно амоний, 

желязо и манган в 3 водни тела.  

 Подобрено е състоянието от лошо през 2010г в добро през 2013г. на 1 бр. ПВТ с 

код BG2G00000К2030 . 

     Повишеното съдържание на замърсители в подземните води се дължи предимно на  

дифузни източници: 

 просмукване на замърсители при взаимодействие с реката, която в голямата си 

част е в риск; 

 развито земеделие; 

 липса на защитен екран при селищните депа за отпадъци;  

 наличие на селища без ПСОВ. 

       Забелязва се и наличие на повишено съдържание на хлориди, сулфати , ел проводимост и 

натрий, които показват наличие на морска интрузия. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


