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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БАН  Българска академия на науките 

БВП 

БД 

Брутен вътрешен продукт 

Басейнова дирекция 

БДС 

БДЧР      

Брутна добавена стойност 

Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

БЕК Биологичен елемент за качество 

БИ Биотичен Индекс 

БИМФ Биотичен индекс за макрофитите  

БПК5      Биологична потребност от кислород за 5 денонощия 

БС Басейнов съвет 

ВЕЦ       Водна електрическа централа 

ВиК        Водоснабдяване и канализация 

ВСБ      Водно стопански баланс 

ВТ        Водно тяло 

ВХ Водоносен хоризонт 

ГИС     Географска информационна система 

ГК        Градска канализация 

ГПСОВ   Градска пречиствателна станция 

ДКЕВР    Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ДЕП Добър екологичен потенциал 

Е.Ж.     Еквивалент жител 

ЕИО Европейска икономическа общност 
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ЕК        Европейска комисия  

ЕП Екологичен потенциал 

ЕПМ Експериментален пречиствателен модул 

ЕС        Европейски съюз 

ЗБР       Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ         Закон за водите 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА       Закон за рибарството и аквакултурите 

ЗС Заинтересовани страни  

ЗЗТ        Закон за защитените територии 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

ИВП     Институт по водни проблеми 

ИВТ Изкуствен воден обект 

КПКЗ    Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията 

МЗХ      Министерство на земеделието и храните 

МЗБ Макрозообентос 

МЕП Максимален екологичен потенциал 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МП Мониторингов пункт 

МПС Моторно превозно средство 

МТ         Министерство на транспорта 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

МФ Макрофити 

НИМХ - БАН Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия 

на науките  
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НСИ      

НСМВ 

НСМОС 

Национален статистически институт  

Национална система за мониторинг на водите 

Национална система за мониторинг на околната среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОП Обществена поръчка 

ОПОС     Оперативна програма „Околна среда” 

ОПР Отчети за приходи и разходи 

ОПРСР  

ПАВ 

Оперативна програма „Развитие на селските райони” 

Полициклични ароматни въглеводороди 

ПДК    

ПИК 

Пределно допустими концентрации 

Процес на интеркалибрация 

ПоМ 

ПРЗ 

Програма от мерки 

Препарати за растителна защита 

ПС      Прагови стойности 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ  Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПВТ     Подземно водно тяло 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

ПУРБ    План за управление на речния басейн 

РБ Речен басейн 

РБУ Район за басейново управление 

РГ         Работна група 

РДВ      Рамкова директива за водите 

РИ Референтен индекс (по макрофити) 

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 
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РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РР Разрешителни и регистри 

РС Релевантни стойности 

РФ  

СКОС 

Рибна фауна 

Стандарти за качество на околната среда 

СМВТ  Силно модифицирано водно тяло 

СОЗ Санитарно – охранителна зона 

СПСОВ Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води 

ТИ Трофичен индекс (по макробезгръбначна фауна) 

ФБ Фитобентос  

ФП Фитопланктон 

ФХ  

ХМЕК 

Физико-химичен 

Хидроморфологични елементи за качество 

ХМС Хидроморфологично състояние 

ХПК 

ЧР 

Химическа потребност от кислород 

Черноморски район 

ЧРБУ Черноморски район за басейново управление 

ШО Широка общественост 

AQEM  

 

 

CPOM 

EFI 

EMPE 

EQR 

The development and testing of an Integrated Assessment System for 

Ecdogica/Quality of Streams and River throughout Europe using Bentic 

Macroinvertebrates 

Coarse Particular Organic Matter 

European Fish Index  

The European Monitoring and Evaluation Programme 

(Ecological quality ratios) 
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FAME  

 

FPOM 

FIDESS 

ICPDR  

IPS  

IPPC 

 

ISO 

JICA 

JDS 

Development, valuation and Implementation of standardised fish – based 

Assesment Method for Ecological stasus of europian rivers 

Fine Particular Organic Matter 

Fish-based Decision Support System 

International Commision for Protection of Danube River 

Index of polluosensitinty / Биотичен диатомен индекс 

Интегрирана превенция и контрол на замърсяването, съгласно Директива 

96/61/ЕС 

International Organization for Standardization 

Japaneese International Cooperation Agеncy 

Joint Danube River Survey 

M-AMBI Modified - Azit Marine Biotic Index 

SWIFT Screening methods for Water data InFormaTion 

TRIX  

WISE  

 

Trophical Index of dearine system / Трофичен индекс ( по фитопланктон) 

Water Information System for Europe (Информационна система за води на 

Европа) 
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РАЗДЕЛ 1. 

ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО 

УПРАВЛЕНИЕ 
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1.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РАЙОН ЗА 

БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Черноморският район за басейново управление включва всички реки, формиращи 

своите течения главно на българска територия, които се вливат в Черно море направо или 

посредством крайморски езера и заливи, включително вътрешните морски води и 

териториалното море. На запад граничи с Дунавски басейнов район и с Източнобеломорски 

басейнов район, на север с Република Румъния, а на юг – с Република Турция (Вж. 

Приложение 1.1.a  Карта). 

Черноморски район за басейново управление обхваща: 

 Водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до 
южната граница, в това число и прилежащи езера са обособени в следните речни басейни (Вж. 

Приложение 1.1.б Карта на основни речни басейни):  

 Добруджански Черноморски реки - основните реки са Батова, Шабленска, Изворска, 

Челикдере. От Добружанските реки, вливащи се направо в Черно море, по-значителна река е 

Батова с 39 km дължина и 339 km² водосборна област и кота на извора 294 m. След като тече 

успоредно на Черноморското крайбрежие в северна посока, реката при с. Батово прави завой 

и се влива в Черно море между градовете Варна и Балчик. Река Батова има няколко 

незначителни притока. Освен р. Батова към Черноморските Добружански реки принадлежат 

още седем малки рекички с дължини между 3 и 13 km и водосборни области между 4 и 90 

km². 

река Провадийска - основните реки са Провадийска, Девня, Крива, Мадара, Главница. 

Водосборната област на река Провадийска е ограничена от поречията на р. Русенски Лом, 

Черноморските Добруджански реки и р. Камчия. Площта на водосборната област на 

поречието е 2132 km² с дължина на реката 119 km. Реката води началото си от хълмиста 

местност 2 km над с. Добри Войниково и извор на кота 426 m. Тече в югоизточна посока, 

която посока запазва до вливането си в Белославското езеро. Река Провадийска има осем 

притока, от които по-значителни са: Крива река — дължина 48 km и водосборна област 218 

km²; Главница - дължина 41 km, водосборна област - 375 km² и Девненска - дължина 27 km, 

водосборна област 201 km².  

Дерета Приселци-Черноморец - представени са от малки водни течения, които 

директно се вливат в Черно море. 

река Камчия - Река Камчия се образува от сливането на реките Голяма Камчия и Луда 

Камчия на 26 m н.в. Протича в източна посока в широка долина между Авренското (Момино) 

плато на север и Камчийска планина на юг. По долината   се прокарва границата между 

Дунавската равнина и Предбалкана. Приустиевите части на долината са блатисти и обрасли с 

лонгозни гори. Влива се в Черно море при курортния комплекс „Камчия”. Площта на 

водосборния басейн на реката е 5358 km², като на северозапад и север граничи с водосборните 

басейни на реките Русенски Лом и Провадийска река, на запад — с водосборния басейн на 

река Янтра, а на юг — с водосборните басейни на река Тунджа и реките Айтоска, Хаджийска, 

Двойница и Фъндъклийска, вливащи се директно в Черно море.  

Севернобургаски реки - основните реки са Фандъклийска, Панаир-дере, Двойница, 

Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбардере, Айтоска и Чукарска (Чакърлийска). 

Последните две реки се вливат в Черно море посредством Бургаско езеро. Общата площ на 

водосборния басейн на Севернобургаски реки е 2185 km². Реките в тази проектна единица са 

сравнително къси, с малки водосборни области. Характерно за поречията южно от Камчия е, 

че колкото повече се отива на юг, толкова повече се увеличава гъстотата на речната 

мрежа.По-главните от тях от север на юг са р. Двойница, р. Хаджийска, р. Ахелой и р. 

Айтоска. Река Двойница води началото си на север от с.Козичино на 1.5 km под в. Бальова 

чука. Дължината й е 53 km, водосборната площ възлиза на 479 km², при залесеност - 20 % и 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.1.a-Карта%20на%20Черноморски%20район%20за%20басейново%20управление%20.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.1.б-Карта%20на%20осн.%20речни%20басейни%20в%20ЧРБУ.jpg
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среден наклон на реката - 9 ‰. Река Хаджийска извира северно от с. Руен. Дължината й е 55 

km, водосборната площ възлиза на 356 km², средната надморска височина на басейна е 179 м, 

залесеност - 37 % и среден наклон на реката - 6 ‰. Река Ахелой извира край с. Дряновец (в 

местността Адата), в източната част на Карнобатско-Айтоската планина и се влива в Черно 

море южно от гр. Ахелой. Дължината и е 39.9 km. За начало на река Айтоска е приета р. 

Дермендере, която минава през гр. Айтос и която води началото си от чешмата Конакбунар на 

10 km североизточно от града. Дължината й е 32 km, водосборната площ възлиза на 305 km², 

при залесеност -15 %, среден наклон на реката - 9.9 ‰ и средна гъстота на речната мрежа - 

0.580 km/km². 

Мандренски реки - основните реки са Русокастренска, Средецка, Факийска, Изворска,  

които се вливат в Черно море посредством езеро Мандра. За начало на река Русокастренска е 

приета р. Чаирска, която извира от в.Бадбунар (231 м н. в.) на 3 км източно от село Крумово 

градище (община Карнобат). Дължината й е 65.4 km, водосборната площ възлиза на 525 km², 

при средната надморска височина на басейна - 131 мm залесеност - 15 % и среден наклон на 

реката - 3.5 ‰. Река Средецка извира северозападно от в.Тетрабаир в местността Габъра, на 3 

км западно от с.Деница, област Ямбол. Дължината й е 69 km, водосборната площ възлиза на 

985.3 km², при средната надморска височина на басейна - 170 m, залесеност - 24,00% и среден 

наклон на реката - 4.3 ‰. Река Факийска оформя началото си от множество притоци близо до 

българо-турската граница. Дължината й е 87.3 km, водосборната площ възлиза на 641 km², при 

средната надморска височина на басейна - 260 m, залесеност - 24 % и среден наклон на реката 

- 4.8 ‰. 

Южнобургаски реки - основните реки са Ропотамо, Дяволска, Караагач и Лисово дере, 

Маринка, Отманли. Последните две реки заустват непосредствено в Черно море в залива 

Цигански пристан. Река Ропотамо извира от североизточното подножие на странджанския рид 

Босна под името Церовска река, наречена така на село Церово, преселено през 1878 г. в с. 

Ново Паничарево. Най-големия приток на р. Ропотамо е Росенската река (Мехмеченската река 

или Цера), извираща от Медни рид над с. Росен. Общата дължина на р. Ропотамо е 48.500 km, 

водосборната площ възлиза на 249 km², при среден наклон на реката - 1.84 ‰. Река Дяволска 

зауства южно от гр. Приморско, има дължина 37 km и водосборна площ 133 km². Река 

Караагач протича южно от гр. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в Черно 

море, който на места достига до 11-14 m дълбочина. Реката е дълга 15 km. 

река Велека - Р. Велека извира в турска територия посредством много карстови извори 

в близост до с. Ковчаз. В турска територия Велека тече в изключително залесен басейн и 

минава българо-турската граница на около 500 m от с. Мориане. Дължината на р. Велека е 147 

km, водосборната площ възлиза на 995 km², при средна надморска височина на басейна - 311 

m, залесеност - 50 % и среден наклон на реката - 4 ‰. 

река Резовска - Резовска река (на турски Мутлудере) е гранична река. Тя извира от 

най-високата част на Странджа планина, източно от Ковчас в Турция и тече в източна посока. 

След с. Паспалово реката служи за граница между България и Турция до устието си в Черно 

море при с. Резово. Общата дължина на реката е 112 km. Водосборният и басейн обхваща 738 

km², от които 183 km² в българска територия. Залесеността на водосбора е 60 %. Най-големият 

й приток е р. Велика. Характерно за притоците на Резовска е, че през лятото повечето от тях 

пресъхват, като само на отделни места се запазват вирове с голяма дълбочина (2-3 m), 

предимно в техните горни и средни течения. Резовска река е със силно изразена 

междугодишна и вътрешногодишна неравномерност. Пълноводието е през януари-април, 

когато минават 64% от годишния отток. Летните месеци са изключително маловодни. Това се 

дължи на специфичния климат, формиран под влияние на трите морета - Черно, Мраморно и 

Бяло. 

 Крайбрежни морски води и териториално море на Р. България, включително 
вътрешните морски води. 
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 Подземни води, представени с 40 водни тела от 7 водоносни хоризонта. 
 Два от речните басейни – р. Велека и р. Резовска са трансгранични с Р. Турция (Вж. 

Приложение 1.1.в Карта). 

 Трансгранични са и морските води с Румъния (Вж. Приложение 1.1.г Карта). и Р. 

Турция (Вж. Приложение 1.1.в Карта). 

 

  1.1.1. Демографска и икономическа характеристика 

Административно-териториален обхват 

Черноморски район за басейново управление обхваща 16570 км
2
 от сухоземната 

територия и 6 358 км
2
 акватория. Това представлява 14,9 % от територията на страната и 100% 

от акваторията на Черно море.  

Административните граници в страната не съвпадат с границите на ЧРБУ и речните 

басейни в него. В Черноморски район за басейново управление попадат изцяло или частично 

627 населени места, 47 общини и 8 области.  

Демографска характеристика 

Към 31.12.2012 г. населението на Черноморски район за басейново управление е 

1130429 души, което представлява 15,5% от общото население на страната, като районът 

заема трето място по население, изпреварвайки само Западнобеломорски район. Наблюдава се 

ясна тенденция към намаляване броя на населението в района в периода 2008 – 2012г.  

В ЧРБУ живее близо 16% от населението на България, като този дял остава 

сравнително стабилен през целия период 2003-2013 г. Броят на населението на района за 

периода 2003-2013 г. спада с 1,8%, при 7,1% за страната. Темпът на спад на населението на 

ЧРБУ е по-нисък и в периода 2008-2013 г. – 1,7% при 4,7% средно за страната. 

Възрастовата структура на населението на района е близка до националната. Делът на 

населението от 15 до 64 г. през 2013 г. е 67,7%, при 66,7% средно за страната. Този дял е най-

ниският за района за целия период 2003-2013 г., като средната стойност за периода е около 

70%.  

Степента на урбанизация на ЧРБУ е по-висока от средната за страната. Делът на 

градското население през 2013 г. е 76,5% при 73% средно за страната. За десетгодишен 

период делът на градското население на района се е увеличил с 4,2 % при 3 % средно за 

страната. Независимо от нарастващия си дял, градското население на района намалява с близо 

4% за периода 2003-2013 г. Селското население на района намалява с много по-бързи темпове 

в сравнение с градското население – 16,6% за периода 2003-2013 г., което е сходно със 

средното за страната за същия период – 17%. 

Районът се характеризира със сравнително стабилна селищна структура. За 

десетгодишния период общият брой на селищата е намалял с 4 селища, като броят на 

градовете се е увеличил с 6, а този на селата е намалял с 10. През 2013 г. средният брой на 

население на 1 селище за района е 1766 жители, при 1382 жители средно за страната.  

Съгласно националната прогноза за броя на населението до 2070 г. на НСИ, 

публикувана на интернет страницата на НСИ към 01.01.2015 г. се очаква до 2027г. 

населението на района да намалее с още 1% съгласно реалистичния сценарий, да се увеличи с 

0,5% съгласно оптимистичния сценарий и да намалее с 1,6% съгласно песимистичния 

сценарий. Делът на градското население ще нарасне до 79,7% през 2027 г., а делът на 

населението на възраст 15-64 г. ще намалее до 65%. 

  

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.1.в-Карта%20на%20трансгранични%20повърхн.%20води%20с%20Р.%20Турция.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.1.г-Карта%20на%20трансгранични%20повърхн.%20води%20с%20Р.%20Румъния.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.1.в-Карта%20на%20трансгранични%20повърхн.%20води%20с%20Р.%20Турция.jpg
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Икономическо развитие 

През 2012 г. Черноморски район за басейново управление заема трето място по 

произведен БВП, като изпреварва само Западнобеломорски район. На ЧРБУ се падат 13,5 % 

от общия БВП за страната за същата година.  

През 2012 г. районът формира 13,5% от общата БДС, произведена в страната. С най-

висок дял в произведената в района БДС са секторите услуги и индустрия – съответно 62,1% и 

32,0%.  

Икономиката на Черноморски район за басейново управление представлява малко над 

13% от икономиката на страната според дела на създаваната БДС (вж. таблица 1 по-долу). 

Тази постоянност се дължи на почти непроменливите дялове на трите сектора през периода 

2008-2012г.  

В структурно отношение най-голям дял в националната икономика има аграрният 

сектор, който представлява близо 15% от създадената БДС в сектора на национално равнище 

към 2012г. Дялове на индустриалния сектор и сектора на услугите обаче приемат много 

близки стойности. 

Дял на ЧРБУ в общия БДС на страната, в % 

Икономически сектори 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

БДС - аграрен сектор 13,69% 14,36% 14,31% 14,58% 14,72% 

БДС - индустрия 15,18% 13,23% 13,31% 14,46% 13,92% 

БДС - услуги 13,48% 13,27% 12,82% 12,81% 13,23% 

БДС - общо 14,01% 13,31% 13,04% 13,41% 13,53% 

 Таблица 1.1 

 

Основният икономически сектор в Черноморския район за басейново управление са 

услугите. Техният относителен дял в секторната структура на БДС в разглеждания район се 

запазва над 60% през целия анализиран период (вж. следващата таблица 2 и графика 1). 

 

Секторна структура на БДС в ЧРБУ 

Икономически сектори 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

БДС - аграрен сектор 6,75% 5,22% 5,38% 5,87% 5,92% 

БДС - индустрия 32,96% 31,15% 30,06% 32,94% 32,03% 

БДС - услуги 60,29% 63,63% 64,56% 61,19% 62,05% 

БДС - общо 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Таблица 1.2 

 

Важно значение за икономиката на Черноморския район за басейново управление има 

индустриалният сектор. Неговият относителен дял в БДС на района остава почни непроменен 

в рамките на периода, като запазва равнище от около 32%.  

Аграрният сектор заема последната позиция в икономиката на Черноморския район за 

басейново управление. Неговият дял бележи известен спад (в рамките на 1 п.п.) през периода 

2008-2012 г.  
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Секторна структура на БДС в ЧРБУ, в % 

 

 
 Графика 1.1 

 

На база изготвени прогнози по обществена поръчка с предмет „Икономически анализ 

на водоползването за периода 2008-2012 г. и прогнози до 2021 г.”, се очаква до 2027г. БДС в 

Черноморски район за басейново управление да нарасне с 57 % съгласно реалистичния и 

оптимистичен сценарий, а съгласно песимистичния – едва с 13 %. Относителния дял на всеки 

сектор в структурата на БДС в ЧРБУ към 2027г. е представен на следната графика: 

 

Секторна структура на БДС в ЧРБУ, в % към 2027г. 

 

 

Графика 1.2 
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  1.1.2. Физико-географска характеристика 

Площ на района за басейново управление на водите 

Черноморският район за басейново управление на водите обхваща територията на: 

 водосборните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до 
южната граница на България, което представлява приблизително 16570 км

2
 или 14,7% от 

територията на страната. 

 териториалното море (12-милната зона) на Р България по протежение на 378 

километровата граница е с площ 6 360 км
2
.  

 Прилежащата зона (24-милната зона) е морската ивица, която се опира до 

териториалното море и се разпростира на разстояние 24 морски мили от изходните линии, от 

които се измерва ширината на териториалното море. Площта на акваторията е 10740 км
2
. 

Изключителната икономическа зона (200-милната зона) заема площ от около 42 000 км
2
.  

Релеф и геоложки строеж 

Принадлежността на района към няколко основни морфоструктурни единици от 

тектонския строеж на страната определя сравнително голямото разнообразие на неговия 

релеф. 

В приморската ивица на Добруджа релефът е слабо разчленен от асиметрична долинна 

мрежа  и е най-равнинната част на района. 

В Провадийско-Варненската част на района релефът е хълмисто-равнинен, характерен 

с редица остатъчни плата със стръмно спускащи се сипейни склонове. Платата са ограничени 

от дълбоко врязани долини и долинни разширения на реките Провадийска, Камчия, Врана. 

Релефът е слабо разчленен. Гъстотата на талвеговата мрежа е малка – 0.5 – 1.0 км/км
2
. 

В Старопланинския дял на района, релефът се изменя в източна посока от 

среднопланински до нископланински, а в най-източните и южни части до хълмист. 

Разчленеността на релефа е висока,  като гъстотата на талвеговата мрежа достига до 2.5-3.0 

км/км
2
.  

На юг от Еминска планина, в пределите на Бургаската низина, релефът е равнинен и 

сравнително добра развита талвегова мрежа 2.5-3.0 км/км
2
. При черноморската част на 

низината е заета от Бургаските лиманни езера и блатистите устия на вливащите се реки. От 

запад плоският релеф на низината се ограничава от полегатите склонове на Бакаджишкия 

праг. 

Българския дял на Странджа планина, включен в поречието на Черноморските реки, 

представлява хълмист и силно еродиран релеф, разчленен от гъста долинна мрежа / над 3.0 

км/км
2
. Морфологията на релефа се характеризира с разляти междудолинни ридове, 

ограничени от всечени долини на реките Резовска, Велека, Дяволска, Ропотамо, Караагач, 

Факийска, Средецка и техните притоци. 

В геоложкия строеж на района участват скални формации от целия сгратиграфски 

диапазон. Най-широко са застъпени скалните формации на кредата следвани от тези на 

неогена и палеогена. 

Скалните комплекси с най-стара възраст от докамбрий до долна юра се разкриват в 

Българския дял на Странджа. 

Докамбрийските материали са представени от магматити и гнайси и заедно с 

палеозойските гранити, изграждат ядката на Странджанската антиклинална структура. По 

нейното източно бедро, на голяма площ, се разкриват материалите на триаса, представени от 

Грахиловската и Босненската скални групи. Първата е изградена от нискометаморфни скали, а 

втората от мрамори и варовици. На сравнително по-малка площ се разкриват долноюрските 

седименти - кварцити, кварцитизувани пясъчници, алевролити, глинест шисти и др. 
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Материалите на кредата, на север от билото на Стара планина са представени в 

седиментен фациес, докато на юг преобладават вулканогенните и вулканогенно-

седиментините формации. 

В северните части на района, кредата участва в геоложкия строеж основно със своите 

долни стратиграфски нива, включващи отложенията на Русенската, Горнооряховската, 

Разградската, Камчийската и Каспичанската свити. Най-голямо е участието на 

Горнооряховската и Камчийската свити, чиито профили са изградени от дебелослойни 

мергели и пясъчникови пачки. Русенската и Каспичанската свити са представени от 

интракластични и органогенни варовици с важно хидрогеоложко значение. 

В тази част на района, по високите части на платата, се разкриват и горнокредни 

отложения в карбонатен и карбонатно-теригенен фациес. 

В източна Стара планина, кредата се представя от карбонатно-теригенни свити с 

мастрихтска възраст. Варовиците на места са силно напукани и окарстени. В Еминския и 

Айтоско-Карнобатския дял на планината, в профила на горната креда участва мощна флишка 

задруга от алтерниращи пясъчници, алевролити и варовици. 

На юг от Стара планина, горнокредните материали изграждат обширният Бургаски 

синклинорий. В профила им участват вулкански /андезити, трахити и др./ и вулканогенно-

седиментни скали /туфи, туфити, пясъчници/, процепени от плутонични тела /гранити, габра и 

др./ в няколко участъка на структурата. 

Отложенията на палеогена и неогена, като правило изпълват негативните тектонски 

структури - Варненската падина, Долнокамчийското понижение, Лудокамчийския 

синклинорий и Бургаската депресия. В профила на палеогенските свити преобладава 

глинесто-мергелния и флишкия фациес. 

Материалите на неогена най-широко са разпространени в северната крайбрежна ивица 

на района. Представени са изключително от тортонските и сарматските свити - Галатска, 

Одърска, Франгелска и Карвунска. От хидрогеоложка гледна точка най-интересни са 

Одърската и Карвунската свити, изградени от окарстени варовици. В профила на останалите 

формации преобладават глини и глинести пясъци. 

Съвременните отложения са представени от алувиалните наноси и пролувиалните и 

пролувиално-делувиалните образувания в речните долини в района. Алувиалните наноси от 

пясъци, чакъли и глини изграждат терасите на реките Голяма Камчия, Провадийска, 

Хаджийска, Средецка, Айтоска, Факийска, Велека, Ропотамо, Дяволска и др. 

В най-северните части на района над сарматските материали, на значителни площи са 

отложени съвременни еолични образувания на льосовия комплекс. 

Климат 

По своето географско разположение България попада в южната част на умерения пояс, 

в близко съседство със субтропичната средиземноморска климатична област. Поради това 

климатът, общо взето, е умерено континентален, като в най-южните райони той има характера 

на преходен към средиземноморски. 

През студеното полугодие Стара планина играе ролята на съществена преграда срещу 

студените ветрове откъм северния сектор, поради което зимата в районите на юг от нея е 

доста по-мека. Общо взето, средиземноморските циклони през зимата засягат по-често 

южните райони на ЧРБУ, като причиняват бързо увеличение на валежите в посока от север 

към юг. В най-южните райони максимумът на валежите е именно през зимата. 

През топлото полугодие преносът на въздушни маси над ЧРБУ е най-често откъм 

северозапад. В съответствие с това през тази част на годината най-големите валежи падат по 

северните и северозападните склонове на планината и местата в близост до нея. В по-голямата 

част от територията на района (без най-южните райони) максимумът на валежите е през 

лятото - главно през юни, отчасти и през май. 
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Най-мека е зимата по Черноморското крайбрежие и в най-южните райони. В 

Дунавската равнина зимата е по-студена. Климатът на планинските райони се отличава рязко 

от този на низините. В планините през цялата година температурите остават чувствително по-

ниски, а валежите по-големи. 

Главният фактор, който обуславя особеностите в разпределението на средните 

годишни температури в страната, е надморската височина на отделните й части, вторият 

фактор - близостта им до морето, и накрая сравнително слабия градиент - от юг към север. 

Черноморският район може да се раздели на две части - планинска, която обхваща горните 

течения на реките, и ниска, която обхваща средните и долните течения на реките. 

В ниската част (самото Черноморско крайбрежие) температурните условия са 

повлияни от морето. Тук зимата е мека, без силни студове. 

Пролетта по крайбрежието е сравнително по-хладна, обаче по-навътре от 

крайбрежието последните пролетни мразове са средно докъм средата на април, а в отделни 

години и до началото на май. В планинската част пролетта е значително по-хладна. 

Последните мразове тук се случват чак до към края на април - началото на май.  

Лятото по черноморското крайбрежие въпреки малката облачност е малко по-хладно, 

отколкото във вътрешността на страната. В планинската част лятото е най-хладно. 

Есента в ниската част на Черноморската водосборна област е значително по-топла от 

пролетта. Това по-силно е подчертано по самото крайбрежие. 

Средната денонощна температура започва да се задържа по-устойчиво под 10° по 

крайбрежието едва през първата половина на ноември, а по-навътре - през втората половина 

на октомври. Първите есенни мразове навътре от крайбрежието се случват средно към края на 

октомври - началото на ноември, а по самото крайбрежие - едва към края на ноември.  

В планинската част есента също е значително по-топла от пролетта. Тук средната 

температура на октомври е 8-10° (с около 2°по-ниска от тази на април). Първите есенни 

мразове тук започват средно от първата половина на октомври, като при най-силните 

застудявания през този месец минималната температура спада докъм 5-6° под нулата. 

Средните денонощни температури започват да се задържат под 10° още от началото на 

октомври. 

Максималната скорост на вятъра, която може да се наблюдава всяка година в 

равнинните  и хълмисти части на ЧРБУ, на 10 м височина над земната повърхност е около 15-

25 м/сек. Един път на 10 години същата е около 25-30 м/сек, на 20 години – 30-35 м/сек, на 50 

години – 35-40 м/сек и на 100 години до 45-48 м/сек. 

По черноморското крайбрежие ежегодно е възможна скорост на вятъра до 25-35 м/сек, 

един път на 50 години около 40-45 м/сек и един път на 1009 години и над 45 м/сек.  

Валежи 

Черноморската район за басейновоуправление се отличава, от една страна със 

сравнително малки средни годишни валежи за северната част, а от друга - със значителни 

годишни валежи за южната част на крайбрежието и Странджанската област. 

Докато за крайбрежието на север от Камчия преобладава валеж под 500мм то валежът 

за крайбрежието на юг от Маслен нос е 600-700мм. В Странджанската област валежът расте 

към планината, като за южната част на тази област при Граматиково той е над 800мм, а при 

Малко Търново - над 900мм. Северната част на Бургаската низина заедно с крайбрежието 

между Емона и Маслен нос, но без част от крайбрежието на Бургаския залив, са обхванати от 

валеж 500-550мм. В останалата част на цитираната низина валежът е 550-700мм, като расте в 

посока към югоизток. Черноморието при Камчия-Емона е с валеж над 550мм. Оттук с 

отдалечаването от морето към планината валежът се увеличава, като в планинските места от 

Стара планина той надвишава 750 и дори 800мм. 
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Проличалото тук различие във валежно отношение между северната и южната част не 

само на Черноморието, но и изобщо на водосборната област, се подчертава и от сезонните 

валежи, а съответно на тях и от валежите на някои от месеците. В това отношение зимата е 

най-характерна. 

Докато за крайбрежието Маслен нос - Ахтопол сезонният валеж за зимата е над 175мм, 

като при Мичурин надминава 200мм, а в Странджанската област - при Малко Търново, е 

350мм, за Черноморието на север от Камчия той е под 125мм, като има и област, в която се 

включват Балчик и Нови пазар, с валеж под 100мм. За северната половина на Бургаската 

низина и на залива, за крайбрежието Емона-Маслен нос, както и за долините на река. Голяма 

Камчия, Камчия и долното течение на река Луда Камчия, преобладаващият зимен валеж е 

125-150мм. Обаче за южната част на Бургаската низина и край горното течение на посочените 

реки валежът надминава 150 и дори 200мм. 

На зимата се падат максималните сезонни валежни суми за Странджанската област 

(Малко Търново, Граматиково), за част от Бургаския залив (Факия, Средец), както и за места 

от южната част на Черноморието (Царево). 

След зимата есента се отличава със сравнително по-големи сезонни валежи за 

крайбрежието и Странджанската област. За този сезон се отбелязват максималните сезонни 

валежни суми почти за цялото крайбрежие с изключение на Варненския залив, както и при 

Царево, където зимният максимум (219 мм) е много близък до есенния сезонен валеж (216 

мм). За места от Добруджа и крайбрежието на север от Балчик валежът за този сезон е над 125 

мм, а при Шабла и над 175 мм. Обаче в северната част на водосборната област - включваща 

Балчик - Нови пазар, както и за част от долината на Луда Камчия и при Люляково - 

Дъскотина, валежът е 100-125мм. За места по горното течение на Камчиите, както и за 

крайбрежието при Царево, валежът за този сезон е над 175 мм, като расте към планините - в 

Старопланинската област е над 200 мм, а при Малко Търново, Граматиково - над 250 мм. 

Валежът 150 - 175 мм обхваща главно Бургаската низина с крайбрежието докъм Поморие, 

сравнителнопо-ниските старопланински възвишения, а заедно с тях и крайбрежието между р. 

Камчия и гр. Несебър. В останалата част на водосборната област преобладава есенен валеж 

125 - 150 мм. 

През лятото изчезва голямата разлика между валежите на северната и южната част на 

Черноморието, но липсват големите валежи на Странджанската област. В замяна на това за 

долините на Провадийската река, Камчиите и старопланинската част настъпва максимумът на 

сезонните валежи. За сравнително по-високите планински места на тази област с летен 

максимум на сезонните валежи преобладава валежна зона 175-200 мм, като за някои места 

валежът е и по-голям. В част от низината на Голяма Камчия и на нейните притоци 

преобладаващият валеж е 150 - 175 мм, а за места по средното и долното течение на Луда 

Камчия и Провадийската река той е 150 - 175 мм. Последната валежна зона обхваща места от 

добруджанската граница (Генерал Тошево) до южната граница, като включва и по-голямата 

част на Странджанската област. Източната част на последната (Малко Търново, Граматиково) 

обаче има и по-малък валеж, 125-150 мм, и влиза в област, която минава по цялото 

Черноморие. Голяма част от крайбрежието на морето - на юг от Каварна, но без Варненския и 

Бургаския залив, отбелязва валеж 100-125 мм, а при Емона и Созопол - Маслен нос и под 100 

мм. 

През пролетта отново се очертава макар и в по-слаба форма различието в сезонните 

валежи на северната и южната част на Черноморието. Докато крайбрежната част от северната 

граница до Балчик е с валеж по-малък от 100 мм, валежната област 100-125 мм обхваща част 

от Добруджа, долината на Провадийската река и крайбрежието на юг от Балчик. Обаче на юг 

от Емона с валеж под 125 мм е само тясна крайбрежна ивица, и то не по целия бряг. 

Крайбрежието при Царево и Бургас, както и Бургаската низина и областта, включваща 

средното течение на р. Голяма Камчия и долното течение на р. Луда Камчия, имат валеж 125 - 
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150 мм. В старопланинската част и Странджанската област валежът за този сезон се увеличава 

с приближаване към планината, като при Малко Търново и Котел е над 200 мм, а за по-

високите места на Стара планина и над 300 мм. 

Като най-сухи месеци за разглежданата водосборна област се очертават от една страна, 

месеците август и септември, а от друга - месеците от края на зимата и началото на пролетта - 

февруари и март. Обаче има и преходни места с почти еднакъв минимален валеж, както за 

летен така и за зимен или пролетен месец, а също и места, за които при главен минимум за 

летен месец, вторичният минимум е за някои от казаните месеци на зимата или пролетта или 

обратно. 

Август се явява като месец с най-малките валежни суми главно за крайбрежието на юг 

от Емона и за Странджанската област. В по-голямата част на тези области преобладава валеж 

10-20 мм, а за Бургаската низина, крайбрежието южно от Ахтопол и край Странджа при 

Малко Търново - Граматиково месечният валеж е 20 - 30 мм. В северозападната част на 

разглежданата водосборна област обаче валежът е над 40 мм, като за по-високите места той е 

и над 50 мм. 

Месечният валежен минимум се отбелязва за септември главно за места по долината на 

р. Голяма Камчия (Дългопол-Преслав, Тича, Шумен).Обаче има и места, за които 

септемврийският минимум е равностоен или близък до този за февруари или март. За 

септември във водосборната област преобладава валеж под 40 мм, като голяма част е заета и 

от валежната зона 20-30 мм. Обаче за старопланинската част и Странджанската област 

месечният валеж е над 40 мм, за по-високите влизащи тук планински места от Стара планина, 

както и в Странджа и при Малко Търново-Граматиково, септемврийският месечен валеж 

надвишава 60 мм. 

През февруари, когато за старопланинската част и южната част на разглежданата 

водосборна област месечният валеж е над 50 мм, а за места край Странджа (Малко Търново и 

други) той надвишава и 100 мм, в северната част на водосборната област настъпва месечният 

минимум на валежите, който се изразява с 20-40 мм. 

За северната и централната част на водосборната област разпределението на валежите 

за март е близко до това на февруари. Март, който се явява като месец на вторичния 

минимум, за някои места от казаните области има почти еднакви или близки с главния 

минимум стойности. Обаче за северната част на Черноморието - до гр. Варна включително, 

както и за места по Провадийската река, мартенският минимум е главният минимум на 

месечните валежи. Същевременно трябва да се отбележи, че за този месец валежите за 

старопланинската част и Странджанската област са над 50 мм, а за южната част на последната 

и над 80-90 мм, към Малко Търново и над 100 мм. 

С най-големи месечни валежи се отличават месеците ноември - за Черноморието и 

Странджанската област, и юни - за останалата част на водосборната област. Към последната 

се причисляват и Варна с главен максимум за юни, а вторичен за ноември, както и Бургас с 

много близки стойности на главния юнски и вторичния ноемврийски максимум (съответно 69 

и 68 мм). 

Най-големите месечни валежи се отбелязват в южната част на Странджанската област, 

където при Малко Търново валежът е над 130 мм. Оттук с отдалечаването от планината 

валежите намаляват. За южната и централната част на Бургаската низина, за крайбрежието на 

юг от Варна до Несебър, както и на север от Калиакра и на юг от Ахтопол, а също и за места 

по долното течение на р. Голяма Камчия и за сравнително по-ниските планински места, 

месечният валеж е 60-70 мм. Обаче за някои места в тези области - крайбрежието при Шабла, 

между Калиакра и Камчия, между Маслен нос и Ахтопол, заедно с места от Странджанската 

област, както и за старопланинската част, валежът е главно 70-80 мм, а някъде и над 80 мм. За 

северната половина на водосборната област най-големите ноемврийски месечни валежи 80-90 

мм са за места по Стара планина, а най-малките 40-50 мм за низината край средното течение 



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

19 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

на Луда Камчия и места в северната част на водосборната област - Провадия, Нови пазар, 

Суворово и др. 

Като се изключи Странджанската област и Черноморието, в останалата част на 

водосборната област преобладава юнският максимум на валежите. Най-големите месечни 

валежи в тази част са за планинските места по Стара планина, където те надминават 90 мм, а 

за сравнително по-високите части те са и над 130 мм. За низините обаче те не слизат под 70 

мм. Изключение правят места край горното течение на р. Луда Камчия с валеж 60-70 мм, 

какъвто валеж се отбелязва и по Черноморието, а на места и доста навътре от брега. По 

крайбрежието с изключение на Варненския и Бургаския залив валежите са 40-60 мм, като най-

малките от тях, 40-50 мм, се отбелязват при Балчик-Шабла, при Емона, Созопол-Маслен нос, 

както и на юг от Царево. През юни валежът в Странджанската област при Малко Търново не 

надминава 80 мм. 

Областта, която се характеризира с юнски максимум на месечните валежи, се отличава 

и за май със сравнително големи месечни валежи - в ниските места с 50-70 мм, а в 

планинските - над 90 мм. За сравнително по-високите части на Стара планина - над 1000 м, 

месечният майски валеж е над 100-120 мм. Същевременно за южната част на Странджанската 

област месечният валеж не надминава 70 мм, а по крайбрежието на Черно море - при Каварна-

Балчик, южно от Камчия-Емона и на юг от Созопол се явява и валеж 30-40 мм, а за някои 

места и 20-30 мм. 

Температури 

Температурите на въздуха и почвата са пряко следствие от радиационния и топлинния 

баланс. Значително влияние оказват и конкретните физикогеографски характеристики на 

територията – релеф, надморска височина и характера на постилащата повърхност. 

Показател на годишните температури са нейните средномесечни стойности. 

Вътрешногодишния ход на температурите в страната има добре изразен минимум през януари 

и максимум през юли. 

Най-ниските средни януарски температури според нормата за периода 1931-1970г. по 

Черноморското крайбрежие е между 1-3,2 ºС. През последните 30 години обаче се наблюдава 

една добре изразена тенденция на повишаване на средномесечните януарски температури, 

като за периода 1971-2000г. 30 метеорологични станции показват повишение на стойностите 

им в цялата страна – в северна България с 1,8 ºС, а в Южна България с 0,6 ºС. 

През пролетта средните температури на въздуха се формират в условия на бързо 

нарастване на радиационния и топлинния баланс, както и под влияние на честата смяна топли 

и студени въздушни маси нахлуващи главно от запад и северозапад. През април средните 

температури на въздуха се колебаят межди 10,5 и 12,5 ºС, като под влияние на Черноморския 

басейн те са по - ниски по крайбрежието между 9,5 и 10,5 ºС. 

През лятото температурните различия в равнинните и хълмистите райони на страната 

намаляват. През юли според нормата за 1931-1970г. средните температура на въздуха в 

Северна България са около 22 ºС, а в низините и Южна България са 23-24 ºС. За периода 1971-

2000г. се наблюдава намаляване на тези разлики в извън планинските райони на страната и 

средно юлската температура както в Северна така и в Южна България се колебае в границите 

на 22-23 ºС. 

През есента с изменени на радиационните условия и на характера на атмосферната 

циркулация стават по-чести атмосферните нахлувания от северозапад и североизток. 

Понижават се стойностите на средните температури но те остават по – високи от тези през 

пролетта. Най-високи са средните октомврийски температури по Черноморското крайбрежие 

между 13,9 ºС (Варна) и 15 ºС (Резово). В останалата равнинна част на страната, според 

нормата за 1931-1970г. те варират в интервала 11-12 ºС. За периода 1971-2000г. се наблюдава 
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понижение на средните октомврийски температури в извън планинските части на страната с 

0,5 ºС. 

 

Средно месечни и годишни стойности на температурата на въздуха 

Станция  Период  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средно 

годишно 

Варна  1916-

1955 

1,4 1,8 5,4 9,8 15,5 19,9 22,5 22,4 18,7 13,6 8,6 3,4 11,8 

 1931-

1970 

1,2 2,5 5,1 10,1 15,4 20,1 22,6 22,4 19,0 13,9 9,1 4,0 12,1 

 1961-

1990 

1,8 2,8 5,5 10,3 15,5 19,9 22,1 21,9 18,5 13,4 8,8 4,5 12,1 

 1971-

2000 

2,2 2,8 5,3 10,2 15,3 19,9 22,0 21,9 18,2 13,8 8,2 4,5 12,4 

Таблица 1.3 

 

Станци

я 

Перио

д 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XI

I 

Средно 

годишн

о 

Бургас 1916-

1955 

2,

3 

3,

0 

6,

2 

10,

8 

16,

0 

20,

6 

23,

4 

23,

1 

19,

7 

14,

9 

9,

6 

4,4 12,8 

 1931-

1970 

2,

0 

3,

4 

6,

0 

10,

8 

16,

0 

20,

4 

23,

1 

23,

0 

19,

4 

14,

6 

9,

6 

4,7 12,7 

 1961-

1990 

2,

0 

3,

4 

6,

2 

10,

7 

15,

9 

20,

1 

22,

3 

22,

0 

18,

9 

13,

9 

9,

1 

4,7 12,4 

 1971-

2000 

2,

4 

3,

6 

6,

0 

10,

8 

15,

7 

20,

3 

22,

6 

22,

2 

18,

8 

13,

8 

8,

2 

4,5 12,4 

Таблица 1.4 

Хидроложка характеристика (оттокообразуващи фактори) 

Формирането и режима на речният отток е в тясна зависимост от климатичните 

условия и факторите на постилащата повърхнина. В северната подобласт на Черноморски 

район за басейново управление преобладава карстовото подхранване – река Батова, река 

Девненска и река Провадийска. По долината на река Камчия и в Бургаската низина са 

формирани дълбоко залягащи артезиански води. В южната подобласт преобладаващо е 

дъждовното подхранване.  

Във връзка с режима на валежите, средномесечният максимум на оттока от март 

(Северна подобласт) се измества през февруари (Южна подобласт). По същата причина в тази 

посока се увеличава и зимният отток.  

Най-водообилната част на Черноморския басейнов район се намира до южната ни 

граница. Там съчетанието от планинския масив на Странджа и географското местоположение 

на пътя на значителна част от средиземноморските циклони, определя високи есенно-зимни 

валежи и съответно есенно-зимно пълноводие. Годишните валежи в Странджа планина се 

изменят от 550 мм в подножието до над 900 мм около Малко Търново. Съответно на тези 

валежи средният отточен модул варира между 5 и 15 л/сек/км
2
. 
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Втора водообилна зона е Стара планина в югозападната част на поречие Камчия. В 

най-високите части на Котленския Балкан валежите достигат до над 750-800 мм, а отточните 

модули до 10 л/сек/км
2
.В ниските части на поречие Камчия валежите спадат до 550 мм 

годишно, а модулите на оттока  до 2 л/сек/км
2
по течението на река Луда Камчия и до 1-2 

л/сек/км
2
по поречието на река Голяма Камчия. 

В Бургаската низина и нейните по-ниски склонове валежите са между 500 и 550 мм, а 

отточният модул е под 3-4 л/сек/км
2
. 

Реките от Черноморския район в по-голямата си част се характеризират с влажна есен 

и зима, когато падат най-много валежи  от 50-70% от годишната стойност и то предимно от 

дъждове. Това определя и есенно-зимното пълноводие на реките, най-ярко изразено в южната 

част с рязко покачване на оттока още през декември, достигане на максимума през февруари-

март, а след април-май започва маловодният период. Минимумите на маловодието за всички 

реки са обикновено през август-септември. 

 Изключение от описания ход на овлажнеността през годината, характерен за 

континентално-средиземноморската климатична област, правят реките в северозападната част 

на Черноморския район  река Провадийска и най-северния приток на река Врана. При тях е 

по-силно изразено влиянието на континенталния климат с обилни валежи в края на зимата и 

пролетта и формиране на зимно-пролетно пълноводие с месечни максимуми от март до май, а 

начало на маловодието след май-юни. 

 Реките с по-силно изразено подземно подхранване имат съответно и по-изравнен 

хидрограф вътре в годината, без значителни сезонни изменения, като например р. Батовска с 

колебание между минимума и максимума на средномесечните проценти от 2,6 до 7,4%. Рязко 

открояващ се е хидрографът на р. Девня  след  изворите, където максимумът е само 7% по-

висок от минимума, поради преобладаващото участие на постоянния приток от Девненските 

карстови извори в неговото формиране. 

Отточен режим: 

Река Батова - пролетно пълноводие (обикновено начало - февруари, пик – март, край 

– май); лятно маловодие (юли – септември) – оттокът е предимно от подземно подхранване и 

летни валежи (доколкото има).  

Река Провадийска – Максимален отток – два върха (април и ноември); минимален 

отток – август. От февруари до юни – силно променлив режим на оттока, максимални валежи. 

Река Камчия – Максимален отток – два върха (април-май и ноември); минимален 

отток – септември и октомври. От януари до юни – високи стойности на оттока; максимум на 

валежите – април-май. 

Южно от река Камчия – Средецка - Променлив режим на оттока (януари – май), 

минимуми (юни – октомври), есенно пълноводие (ноември – декември). Пролетните и 

есенните максимуми се дължат предимно на валежите; 

Река Велека – Максимуми пролет ( януари – април) и есен (октомври – декември), 

дължащи се предимно на валежите. Летни минимуми ( април – септември).  

В югоизточната част на Добруджанското плато (водосбор на река Батова) 

хидрогеоложките условия позволяват образуването на постоянни речни течения и при същия 

размер на валежа модулът на оттока достига до 4-5 л/сек/км
2
. За река Девня след карстовите 

извори модулът рязко се отличава с високата си стойност  14,7 л/сек/км
2
, което показва, че 

водосборът на карстовите извори е значително по-голям от този на повърхностния отток. 

 

 Основни поречия, включително характерни особености на водосборния район 

Реките в Черноморски басейнов район (от север на юг) започват от река Шабленска, 

която се влива във едноименното езеро, но няма непрекъснато водно течение за разлика от 

следващите на юг реки Батова, Провадийска, Камчия, Фандъклийска, Панаир дере, Двойница, 

Вая, Дращела, Хаджийска, Ахелой, Курбандере, Айтоска, Чукарска, Русокастренска, 
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Средецка, Факийска, Изворска, Маринка, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Силистар, 

Резовска (на границата с Турция) и други по-малки реки. В района за басейново управление са 

обособени девет речни басейна:  

 Речен басейн Черноморски Добруджански реки - река Шабленска е всъщност 

суходолие с образуване на водно течение само при силни дъждове. На север от нея няма 

оформени реки и съществуващите крайморски малки езера имат подземно водно 

подхранване. В тази част на крайморския склон на Добруджанското плато годишните валежи 

от 500-550мм не формират речен отток поради силно водопропускливите почви, наличието на 

карст и дълбок водоупор. 

 Речен басейн река Провадийска - Водосборната област на река Провадийска е 

ограничена от поречията на река Русенски Лом, Черноморските Добруджански реки и река 

Камчия. Площта на водосборната област на поречието е 2132 км
2
 с дължина на реката 119 км. 

Реката води началото си от хълмиста местност 2 км над село Добри Войниково и извор на 

кота 426 м. Тече в югоизточна посока, която посока запазва до вливането си в Белославското 

езеро. Средният наклон на реката е твърде малък - 3,60 00/ , с гъстота на речната мрежа 0,5 

км/км
2
. Провадийска има осем притока, от които по-значителни са: Крива река - дължина 48 

км и водосборна област 218 км
2
; река Главница - дължина 41 км, водосборна област- 375 км

2 
и 

река Девненска - дължина 27 км, водосборна област 201 км
2
. Средният наклон на притоците 

се движи между 6,4 0 00/  (р. Главница) и 12 0 00/  (р. Девня), а гъстотата на речната мрежа има 

стойности между 0,3 км/км
2
 (р. Девня) и 0,9 км/км

2 
(р. Белянка). 

 Речен басейн река Камчия - е най-голямата на Балканския полуостров река, която 

се влива в Черно море. Реката и нейните притоци заемат района между разклоненията на 

Източна Стара планина. Тя се образува от Голяма и Луда Камчия, като за условно начало е 

приета Голяма Камчия. Общата водосборна площ на поречието е 5 358 км
2
. Води началото си 

от Лиса планина (извори при кота 710 м). Изворите са малки и реката се образува от 2-3 

дерета. Надлъжният наклон на реката до вливането на притока и р. Черна е 22,30‰, а 

напречния профил на долината в горното течение е тясна с високи и стръмни склонове. Река 

Луда Камчия е най-големия приток на река Камчия. Има дължина 201 км и 1 612 км
2
 

водосборна област, със среден наклон на реката 5,3 ‰. Реката извира от сливенския балкан в 

местността Вратник. Реката се влива в река Камчия при село Цонево. Река Врана е 

следващият по големина приток на река Камчия. Тя има  дължина 68 км и 938 км
2
 водосборна 

област. Влива се в река Голяма Камчия южно от село Хан Крум. Общо за притоците средният 

наклон е в границите между 3,7 0 00/  за река Керизбунар, приток на река Врана и 41 0 00/  за 

река Черна, приток на река Камчия. Средната надморска височина на басейна на р. Камчия е 

327 м н. 

 дерета Приселци-Черноморец - представени са от малки водни течения, които се 

вливат в Черно море. Съгласно заложените в Рамкова директива за водите принципи, предвид 

малката им площ, не могат да бъдат класифицирани като значима единица за управление на 

водите и не могат да бъдат обособени като отделни водни тела. 

 Речен басейн Севернобургаски реки - На юг от поречието на река Камчия, вливат 

своя отток директно в Черно море множество къси самостоятелни реки с малки водосборни 

области. По-главните от тях от север на юг са река Двойница, река Хаджийска, река Ахелой и 

река Айтоска. Характерно за поречията южно от Камчия е, че колкото повече се отива на юг, 

толкова повече се увеличава гъстотата на речната мрежа. Река Двойница води началото си на 

север от с. Козичино на 1.5 km под в. Бальова чука. Към устието речното корито още повече 

се разширява. На 6км от устието реката приема най-големия си приток – река Великовска. 

Дължината на река Двойница е 53,000 км, водосборната площ възлиза на 479,000 км
2
, при 

залесеност - 20,00% и среден наклон на реката - 9,000‰  Река Хаджийска извира северно от 

село Руен. Дължината й е 55,000 км, водосборната площ възлиза на 356,000 км
2
, при средната 

надморска височина на басейна - 179 м, залесеност - 37,00% и среден наклон на реката - 
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6,000‰. Река Ахелой извира край село Дряновец (в местността Адата), в източната част на 

Карнобатско-Айтоската планина и се влива в Черно море южно от град Ахелой. Дължината и 

е 39,900 км. Река Айтоска -за начало на реката е приета река Дермендере, която минава през 

град Айтос и която води началото си от чешмата Конакбунар на 10км североизточно от града. 

Дължината и е 32,000 км, водосборната площ възлиза на 305,000 км
2
, при залесеност - 15,00%, 

среден наклон на реката - 9,900‰ и средна гъстота на речната мрежа - 0,580 км/км
2
. 

 Речен басейн Мандренски реки - Посредством язовир Мандра в Черно море се 

вливат реките Русокастренска, Средецка и Факийска. Река Русокастренска - за начало на река 

е приета река Чаирска, която извира от в. Бадбунар (231 м н. в.) на 3 км източно от село 

Крумово градище (община Карнобат). Дължината и е 65,400 км, водосборната площ възлиза 

на 525,000 км
2
, при средната надморска височина на басейна - 131 м, залесеност - 15,00% и 

среден наклон на реката - 3,500‰. Река Средецка извира северозападно от връх Тетрабаир 

(368 м н. в.) в местността Габъра, на 3 км западно от с.Деница, област Ямбол. В горното си 

течение носи името Старата река. Дължината и е 69,000 км, водосборната площ възлиза на 

985,300 км
2
, при средната надморска височина на басейна - 170 м, залесеност - 24,00% и 

среден наклон на реката - 4,300‰. Река Факийска оформя началото си от множество притоци 

близо до българо-турската граница. Дължината и е 87,300 км, водосборната площ възлиза на 

641,000 км
2
, при средната надморска височина на басейна - 260 м, залесеност - 24,00% и 

среден наклон на реката - 4,800‰. 

 Речен басейн Южнобургаски реки - На юг от Мандренските реки, вливат своя 

отток директно в Черно море множество къси самостоятелни реки с малки водосборни 

области. По-главните от тях от север на юг са река Ропотамо, река Дяволска.Река Ропотамо 

извира от североизточното подножие на странджанския рид Босна под името Церовска река, 

наречена така на село Церово, преселено през 1878 г. в село Ново Паничарево. В последния си 

участък тя е известна като река Ропотамо. Най-големия приток на реката е рака Росенската 

река (Мехмеченската река или Цера), извираща от Медни рид над село Росен. Общата и 

дължина е 48,5 километра. По-голямата част от долината на реката е лонгоз с гори от дъб, 

ясен, бряст, габър и други, като около устието и се е образувал дълъг и широк лиман, ограден 

от Черно море с пясъчни коси. Лиманът е плавателен за малки съдове. Този район е обявен за 

резерват Ропотамо. Дължината на Ропотамо е 48,500 км, водосборната площ възлиза на 

249,000 км
2
, при среден наклон на реката - 1,840‰. Река Дяволска зауства южно от град 

Приморско, има дължина 37,000 км и водосборна площ 133,000 км
2
. Река Караач протича 

южно от гад. Китен и образува дълбок естуар при вливането си в Черно море, който на места 

достига до 11-14 м дълбочина. Реката е дълга 15,000 км. 

 Речен басейн река Велека - Тя извира в турска територия посредством много 

карстови извори в близост до село Ковчаз. При устието на Велека широчината достига 50 м, а 

дълбочината 7 - 8 м. След моста на шосето Синьоморец - Ахтопол реката се разлива, прави 

голям завой и се влива в морето. Дължината на реката е 147,000 км, водосборната площ 

възлиза на 995,000 км
2
, при средната надморска височина на басейна - 311 м, залесеност - 

50,00% и среден наклон на реката - 4,000‰.  

 Речен басейн река Резовска (на турски Мутлудере) е гранична река. Тя извира от 

най-високата част на Странджа планина, източно от Ковчас в Турция и тече в източна посока. 

След село Паспалово реката служи за граница между България и Турция до устието си в 

Черно море при село Резово. Общата дължина на реката е 112 км. Водосборният и басейн 

обхваща 738 км
2
, от които 183 км

2
 в българска територия. Залесеността на водосбора е 

60,00%. Най-големият и приток е река Велика. Характерно за притоците на Резовска е, че през 

лятото повечето от тях пресъхват, като само на отделни места се запазват вирове с голяма 

дълбочина (2-3 м), предимно в техните горни и средни течения. Водата се губи в долните им 

течения, поради песъчливите наносни легла. Долината на река Резовска е със силно врязани, 

стръмни и залесени брегове. По реката се намират множество прагове и бързеи. Резовска река 
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е със силно изразена междугодишна и вътрешногодишна неравномерност. Пълноводието е 

през януари-април, когато минават 64% от годишния отток. Летните месеци са изключително 

маловодни. Това се дължи на специфичния климат, формиран под влияние на трите морета – 

Черно, Мраморно и Бяло.  

Значимите езера са девет, като са разположени по Черноморското крайбрежие и за 

главно от два типа – лиманни и лагунни. Повечето от езерата са съсредоточени около двата 

най-големи залива – Варненски и Бургаски. Няколко малки езера са разположени по 

добруджанския бряг и на юг от Созопол – по странджанското крайбрежие. 

Към групата на лиманните езера спадат Дуранкулашкото, Езерецкото, Шабленско, 

Варненско, Белославско, Бургаско и Мандренско езеро (Узунгерен). Повечето лиманни езера 

имат сходен воден режим. Максимумът на водното ниво се наблюдава през май, като 

интегриран резултат от увеличения речен приток и обилните валежи над водното огледало. 

На север, в Шабленското езеро, максимумът настъпва месец по-рано поради обилното 

подхранване с карстови води. На юг, в Бургаското езеро максимумът се регистрира през 

декември вследствие на значителни валежи, обусловени от средиземноморското климатично 

влияние. 

Към групата на лагунните езера спадат Атанасовското и Поморийското езеро, езерата-

блата Алепу, Аркутино, Стомоплу, Шабленска тузла, Неновска и Балчишка тузла. Трите 

добруджански езера (тузли) представляват свръхсолени лагуни, малки по размери (площ и 

дълбочина). Водното им ниво е по-ниско от морското и през лятото тази разлика нараства. 

Подхранването им се осъществява чрез преливане на морска вода през ниските пясъчни коси 

по време на бури, просмукването и през пясъка или чрез изкуствено прокопани канали към 

морето. Притокът от сладководни извори и валежи е слаб 

Големите язовири, включени в приложението на Закона за водите са осем - “Тича”, 

“Камчия”, “Съединение”, “Георги Трайков” („Цонево”), “Порой”, “Ахелой”, Мандра и “Ясна 

Поляна” 

 

  1.1.3. Изменение на климата 

Оценката на влиянието на климатичните промени върху състоянието на водите и 

свързаните с това дейности по управление е предмет на научна разработка. Дейностите и 

резултатите от научната разработка „Оценка на натиска и въздействието върху 

повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода 

за икономическите сектори” включват: 

- Преглед и анализ на основни стратегически документи, споразумения, програми, 
планове и проекти, касаещи изменението на климата и устойчивото управление на водите на 

международно, европейско и национално ниво:  

- Преглед на използваните сценарии за емисиите на парникови газове, глобални 

климатични модели и захранваните от тях регионални климатични модели, използвани в 

различни програми на ЕК и релевантни за избрания сценарий, обхващащи територията на 

България: 

• Сценарии за очакваните климатични промени – Развитието на човечеството е 

непредсказуемо и поради тази причина използваните сценарии не представляват точни 

прогнози, а са субективни предположения за социално-икономическото развитие в глобален и 

регионален контекст. Съответно и резултатите от климатичното моделиране, базирани на 

съответните сценарии, не са точни прогнози, а хипотетични реакции на климатичната система 

в отговор на оказания върху нея антропогенен натиск, описан в сценариите. Досега за 

моделиране на климатичните промени са разработени четири поколения сценарии, 

използвани в Европа и света – на Междуправителствен комитет за климатичните промени 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Сценариите се основават на 
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предположения за изменението на антропогенните емисии на газове в атмосферата и 

възможния им ефект върху бъдещия климат на планетата. 

При проследяване на изменението на климата в рамките на проекта се работи с два 

сценария от четвърто поколение - „Представителни пътища на концентрациите” 

(Representative Concentration Pathways, RCPs): най-песимистичният сценарий RCP 8.5, който 

може да бъде наречен „обичайна практика“ с нарастващи емисии на парникови газове във 

времето и съответно увеличаващи се концентрации на парникови газове; умереният сценарий 

RCP 4.5 предвижда по-бързо реализиране на адекватни мерки за ограничаване на емисиите. 

Очаква се пикът на емисиите да бъде около 2040-2050 г., след което те да намалеят рязко до 

2080 г.  

• Модели за анализ и оценка на очакваните климатични промени - Климатичните 

модели са инструменти за разбиране на процесите в климатичната система, за симулиране на 

климата през близкото или по-далечното минало, а също за симулиране на климатични 

проекции за различни бъдещи хоризонти на основата на направените допускания в 

сценариите. През последния четвърт век е отбелязан огромен напредък в разработването на 

климатичните модели, благодарение на развитието на информационните технологии; 

използването на сателитни технологии, осигуряващи огромни по обем данни от наблюдения в 

реално време; обогатяването на науката за климата с нови концепции и знания за 

климатичната система; и не на последно място – широкото международно научно 

сътрудничество.  В следващата таблица са представени етапи, сценарии и модели при 

моделиране на климатичните промени. 

 

 
• Анализ на използвани сценарии и модели за очакваните климатични промени в 

европейски проекти, обхващащи и територията на България - Към настоящия момент 

единственият изпълнен национален проект за територията на България, в който климатичните 

проекции се базирани на новите RCP сценарии от IPCC AR5 (2013/2014) е „Анализ и оценка 
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на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени 

(2014 г.)”. В Общата част на проекта са характеризирани климатичните проекции на 

температури, валежи и екстремни явления, които са използвани при секторните анализи в 

Специалната част на проекта. Климатичните проекции са базирани на новите RCP-сценарии, 

вкл. RCP 4.5 и RCP 8.5, а анализите са извършени с помощта на аналитичните инструменти на 

Web-базираната изследователска платформа Climate Explorer на Кралския институт по 

метеорология на Нидерландия (KNMI). 

След преглед на реализирани регионални модели за изменение на климата за 

територията на страната в мрежа със стъпка не повече от 10 км., както и наличност на 

необходимата база данни с резултати за последващо хидроложко моделиране, за използване е 

избран модел  ALADIN 5.2. Моделът е локална версия на френския глобален модел ARPEGE, 

разработван от CNRM, Météo-France, и захранването на модела става със стъпка всеки 6 часа 

от глобалния климатичен модел от CMIP5 CNRM-CM5. В радиационната схема са включени 

всички класове парникови газове – CO2, CH4, N2O, CFC11, CFC12. Моделът съдържа шест 

класа аерозоли – пустинен прах, морска сол, сулфати, карбон, органични аерозоли, 

вулканичен прах. 

- Определяне на времевите хоризонти на база на избраните сценарии и модели, 

както и референтният исторически период представляващ база за сравнение, да се определят 

основните характеристики на климатичните промени за тези хоризонти: - Дефинирани се три 

варианта до 2100г., като единият времеви хоризонт да бъде 2027г. (да съвпада с края на третия 

цикъл на ПУРБ). За референтен е избран периодът 1976-2005 г. Това е историческият период, 

за който са изчислени климатичните норми за температура и валежи, като за форсиране на 

избрания модел са използвани начални и гранични условия, получени от захранващия го 

глобален климатичен модел. Данните за този период се използват за сравнение с получените 

резултати от симулациите за бъдещите периоди по различните климатични сценарии, а също 

така за оценка на грешката на избрания регионалнен климатичен модел. 

- Анализ на приетите предположения и неопределеностите в избраните най-

подходящи климатични модели и се прогнозира тяхното влияние при разработването на 

ПУРН и актуализацията на ПУРБ, включващ: 

• Анализ на предположенията за очакваните промени на температурата и 

валежите - Получените резултати от използването на избрания регионален климатичен модел 

са предположения с климата, при сбъдване на някой от двата използвани IPCC AR5 сценария 

(RCP4.5 и RCP8.5) през определените три бъдещи периода в страната и отделните райони за 

басейново управление. В обобщен вид предположението за температурите е към повишение в 

сравнение с референтния период, както за страната, така и за басейновите дирекции. 

Очакваното повишение е най-голямо за летните месеци към края на века – средно с от 3.0 °C 

до 3.3 °C (според „умерения“ сценарий RCP4.5) и с от 4.5 °C до 4.7 °C (по „песимистичния“ 

сценарий RCP8.5). За същия период предположението за зимните месеци е също към 

повишение на средните температури с от 1.9 °C до 2.3 °C по сценария RCP4.5 и с от 2.9 °C до 

3.5 °C по сценария RCP8.5. Сигналите за очакваните промени на валежните суми като цяло са 

разнопосочни, както в пространствен, така и във времеви аспект. Моделните резултати и по 

двата сценария съдържат сигнали за намаляване на валежните количества през лятото и 

увеличаването им през есента. Според сценария RCP4.5 се очаква лятното засушаване да е по-

силно изразено, в сравнение със сценария RCP.8.5. Като цяло се очаква лятното засушаване да 

бъде най-силно в Дунавския район за басейново управление и най-слабо в Черноморския 

район. Според сценария RCP4.5 през първите два бъдещи периода се очаква увеличение на 

валежите не само през есента, но и през зимата, а към края на века – пролетта да бъде по-

влажна от зимата. Наред с лятното засушаване по сценария RCP.8.5 предположението е и за 

силно изразено зимно засушаване в Западнобеломорския басейн; 
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• Прогнозиране на влиянието на приетите предположения и неопределеностите при 

актуализацията на ПУРБ - Поради характера на климатичните промени, самите GCMS, и 

необходимостта от промяна на резолюцията от глобалния към регионалния модел, всяко 

намаляване на клетката на модела е източник на допълнителна несигурност. Изборът на 

хидроложки модел, за да бъдат направени оценки на оттока при налични данни за 

калибриране, добавя много малко несигурност, в сравнение с тази от климатичните модели. 

ПУРБ следва да отрази климатичните изменения при прилагане на басейновото управление на 

водите като от една страна, за да бъдат качеството на водите, водопотреблението и 

водоползването устойчиви на въздействието от изменението на климата и уязвимостта към 

климатичните промени, приложените мерки следва да са гъвкави за адаптиране при 

изменение на климатичните условия, а от друга страна, онези мерки, които са с дълъг живот - 

да интегрират прогнозите за дългосрочно изменение на климата. При управлението на 

водните ресурси е необходимо да се има предвид неопределеността, с която са натоварени 

проекциите, да се прави разлика между сигурни, относително сигурни и несигурни 

предположения при вземане на решения. 

Извършено е климатично моделиране за територията на България по райони за 

басейново управление по два сценария за очаквано изменение на средните температури и 

количество валежи за три периода: за първия период с хоризонт 2027 г., и за периодите 2021-

2050 г. и 2071-2100 г. Очакваните промени по двата сценария за трите бъдещи времеви 

периода по отношение на средните температури и количество валежи за територията на 

страната и по райони за басейново управление, получени в резултат от климатичното 

моделиране, са представени в Приложение 1.1.3.1: очаквани промени по сценарий RCP4.5 и 

по сценарий RCP8.5. 

Направена е оценка на изменението на средни температури и валежни суми, 

интензивни валежи, вътрешногодишно разпределение и сезонност за различните времеви 

хоризонти и райони в страната (2013-2042; 2021-2050; 2071-2100г.). Оценката е представена в 

Приложение 1.1.3.2. 

По - подробна информация за изготвения анализ на приетите предположения за 

очакваните климатични промени и несигурности на резултатите, свързани с избрания 

регионален климатичен модел и използваните сценарии е представена в Приложение 1.1.3.3. 

Направеното прогнозиране на влиянието на приетите предположения и  

неопределеностите при актуализацията на ПУРБ е представено в Приложение 1.1.3.4. 

Карти 1.1.3.1 – 1.1.3.3 визуализират моделираните резултати за: 

 Минималните и максималните валежи по двата сценария за двата бъдещи 

периода 2013-2042 г. и 2071-2100 г. За периода 2021-2050 г. резултатите се припокриват с 

тези за периода 2013-2042 г. Наблюдаваните разлики в стойностите за максималните и 

минималните денонощни валежни суми между двата периода са изключително малки.   

 Валежния индекс за трите бъдещи моделирани периода по двата сценария.  

Определени са следните очаквани климатичните промени: 

 Промени в температурата и количеството валежи; 

 Промени в разпределението на температурата и валежите, както и в 

интензивността на последните, за анализ на вероятностите от наводнения и засушаване в 

различните времеви периоди; 

 Промени в другите метеорологични параметри, касаещи състоянието на 

повърхностните и подземни води. 

1.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ 

ВОДИ 

Актуализацията на характеристиките на повърхностните води се извършва в 

съответствие с изискванията на Глава Десета “Управление на водите”, раздел VI „Планове за 



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

28 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

управление на речните басейни”, чл.157, ал.1, т.1, б „а” от Закона за водите и Наредба № Н-4 

/2012 г. за характеризиране на повърхностните води.  

 

   1.2.1. Идентифициране на категориите повърхностни води 

В съответствие с изискванията на Глава Десета “Управление на водите”, раздел VI 

„Планове за управление на речните басейни”, чл.156и, ал.2, т.3 от Закона за водите и Наредба 

№ Н-4 за характеризиране на повърхностните води, за всеки район за басейново управление 

следва да бъде извършено идентифициране на „категориите” повърхностни води.  

Видовете водни екосистеми и обитаващия ги растителен и животински свят са много 

разнообразни, в зависимост от географското местоположение, климатичните условия, 

хидрографските характеристики на водния обект и т.н. Ето защо, за да се оцени обективно 

екологичното състояние на биогеографски принцип са дефинирани екорегиони, като в 

границите на всеки екорегион, за отделните категории повърхностни води, се определят 

типове водни тела в зависимост от физическите и химическите характеристики, обуславящи 

специфичните екосистеми. 

Първоначално, съгласно Приложение XI на РДВ 2000/60/ЕС, Черноморския район за 

басейново управление попада в 2 екорегиона, касаещи вътрешните повърхностни води: 

Екорегион 12 - Понтийска провинция и  Екорегион 7 - Източни Балкани.  

При разработването на ПУРБ през 2009 г., въз основа на съществуващата 

биогеографска информация (особено за рибна фауна и макробезгръбначна фауна) в България 

е направено прецизиране и промяна на границата между Екорегион 12 (Понтийска 

Провинция) и Екорегион 7 (Източни Балкани) в обхвата на Черноморски район за басейново 

управление.  

Обосновано е, че съществуващото разделяне на реките от Черноморското крайбрежие 

в така представените два екорегиона е неоправдано от биогеографска гледна точка и 

границата между тях не отговаря на биогеографията на района, което обуславя сериозни 

проблеми при определяне на типологията, референтните условия, границите на водните тела, 

и оттук на изпълнението на другите изисквания на РДВ. 

След извършената актуализация на границите на екорегионите, Черноморски район за 

басейново управление  попада в следните екорегиони: 

- Екорегион 12 - Понтийска провинция-  за вътрешните повърхностни води; 

- Екорегион Черно море -  за крайбрежните морски води.  
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В Черноморски район за басейново управление са идентифицирани 4 категории 

повърхностни води – “реки”, “езера”, “преходни води” и “крайбрежни води”. 

Към категория „реки” се отнасят и язовирите, образувани чрез преграждане на река. 

Независимо от това, те притежават характеристики на езера и се типологизират като езера.  

От друга страна, водните тела се класифицират като: 

- силномодофицирани (СМВТ) - които са претърпели значителни физични изменения, довели 

до значителни промени в хидроморфологичните им характеристики;  

- изкуствени (ИВТ) – създадени вследствие на човешка дейност.  

   1.2.2. Актуализация на типологията на повърхностните води 

Настоящата типология на повърхностните води в България, с изключение на 

крайбрежните води, е разработена през 2009 г. в рамките на проведено проучване с предмет 

„Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете 

повърхностни води (реки и езера) на територията на Р. България”. За Черноморски район за 

басейново управление тя е въведена с първия ПУРБ (2010-2015) и нормативно утвърдена с 

публикуването на Наредба Н-4 от 12.09.2012 г. (изм. и доп., в сила от 23.09.2014 г.) за 

характеризиране на повърхностните води. 

Типовете са дефинирани на база на хидроморфологични и биологични критерии 

(биогеографски данни, височинно зониране и др.).  

За определяне на типовете повърхностни води и свързаните с тях екосистеми е 

приложена типология - система „Б”, като са използвани следните задължителни и 

незадължителни фактори: 

 

Фактори за определяне на типовете повърхностни води в Черноморски район за 

басейново управление, съгласно Типология Система Б: 

Реки Езера 

Задължителни фактори: 
- Екорегион 

- Надморска височина 

- Геология 

Задължителни фактори: 
- Екорегион 

- Надморска височина 

- Средна дълбочина 
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- Размер на водосбора 

 

Незадължителни фактори 
- Разстояние от извора 

- Среден наклон на водата / енергия на 

течението  

- Форма на долината 

- Среден състав на субстрата 

 

- Геология 

- Размер  

Незадължителни фактори    

  -   - Максимална дълбочина на водата 

      - Времепрестой 

      - Характеристики на смесване   

       (мономиктично, димиктично,    

полимиктично) 

 

Преходни води Крайбрежни води 

Задължителни фактори: 
- Екорегион 

- Надморска височина 

- Геология 

- Размер  

- Соленост 

 

Незадължителни фактори 
- Скорост на течението  

- Форма на долината 

- Среден състав на субстрата 

Задължителни фактори: 
- Екорегион 

- Средна дълбочина 

- Соленост 

 

Незадължителни фактори 

-      - Вълнова експозиция; 

-      - Среден състав на субстрата. 

 

 

Таблица 1.5 

На база на посочените фактори са идентифицирани: 

 8 типа води категория „реки”, 

 4 типа води категория “езера”, 

 5 типа води категория “преходни води” и  

 9 типа води категория “крайбрежни води”.  
Типовете повърхностни води в Черноморски район за басейново управление са 

отразени в Приложение 1.2.1 Карта. 

Характеристиките на типовете повърхностни водни тела в Черноморски район за 

басейново управление и паспортите на типовете са представени съответно в Приложение 1.2.2 

и Приложение 1.2.3. 

 

РЕКИ 

Приложеният подход за реките е свързан с теориите за „речен континуум”, „прекъснат 

речен континуум” и др. и се основава на т.нар. холистична концепция. 

За категория реки е приложен принципът „от горе на долу” (top – down approach), като 

е обоснована необходимостта от валидиране на границите на типовете, идентифициране на 

потенциални подтипове или особени случаи, както и детайлно допълнително валидиране 

(особено за „езерните” типове) през периода на прилагане на първите ПУРБ 2010 – 2015. 

 

Фиг. 1: Холистична концепция за речния континуум и нейните допълнителни разработки 

(обединяват в една система биология, хидроморфология и физико-химия) 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.2.1-Типове%20повърхностни%20води%20по%20водосбори.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.2.2-Х-ки%20на%20типовете%20повърхн.%20водни%20тела%20в%20ЧРБУ.doc
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.2.3-Паспорти%20на%20типовете%20повърхн.%20водни%20тела%20в%20ЧРБУ.doc
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Холистичната концепция за речния континуум 

(фиг.1) дефинира няколко основни зони по протежение 

на всяка речна система, свързани с определен тип 

екосистеми: 

 

 Високо планинска зона (кренон) с малко 

органична материя (листа, клонки), на основа на която 

да се развият сложни и богати екосистеми. 

 Планинска зона на формиране на CPOM 

(Coarse Particular Organic Matter)(груби органични 

частици) (епиритрон, метаритрон). 

 Полупланинска зона (хипоритрон). 

Преходна зона между планинските реки и потоци и 

равнинните бавнотечащи реки от висок порядък. 

 Равнинна зона (потамон). Равнинна зона с 

бавно течение достигаща до устието на реката. Зона на 

формиране на FPOM (Fine Particular Organic Matter) 

(финни органични частици). 

 

 

Разглеждането на реките като хипореален Кордиор (Hyporheic Corridor Concept, Ward 

& Stanford, 1993) дефинира определени речни участъци (понякога цели реки), които силно са 

повлияни от подземните води и в двете направления (разтоварване, пониране). Обикновено 

реките са с висока твърдост (електропроводимост) и наличие на специфична хипореална 

фауна. 

 

Хидроморфологична основа на речната типология 

Ползва се следната йерархична схема за типологизация на реките: 

Надморска височина: дефинира 6 основни типа реки според класификационната 

система на Rosgen D. L., 1996 

 Планински реки със значителен наклон – тип (Аа+), наклон J >10% и  тип (А), наклон 

J = 4 – 10 % 

 Реки със среден наклон, лъкатушни - тип (В), J = 2 – 4 % 

 Реки с малък наклон, меандриращи-тип (C, E), J < 2 

 Многоръкавни реки в акумулационни участъци или в широки речни долини - тип 

(D), J < 4 %) и тип (DA), наклон J < 0.5 % 

 Реки с вкопани речни легла, малък наклон, меандриращи тип (F) , наклон J <2% 

 Реки с всечени речни легла тип (G), J = 2 – 4 %; 

Размер (водосбор и големина на реката): Площта на водосборните области на реките 

е един от най-лесно и сигурно измеряемите показатели за класифициране на поречията. 

Съгласно РДВ 2000/60/ЕС се определят 4 размерни групи по водосборна площ, които са 

дефинирани при използването на система А за типологизация на реките: 

Размер: 

Малък - <100 км
2
 

Среден – 100 – 1000 км
2
 

Голям – 1000 – 10000 км
2
 

Много голям – 10000 – 25000 км
2
 

Използвани размерни критерии: 
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Тип реки по размер  Водосборна площ  Примери 

Големи ЧМ реки  > 1 000 km
2
  Камчия, Велека, 

(Резовска) 

Средни и малки ЧМ реки  < 900 km
2
  Ропотамо, Батова, 

Дяволска, Факийска, 

Русокастренска, 

Чакърлийска и др. 

Полупланински реки  

(до средни) 

 < 1 300 km
2
  Полупланинската зона 

на р. Камчия (средното 

течение). 

Планински реки   < 500 km
2
  р. Тича (Камчия) над яз. 

Тича, р. Котленска, р. 

Нейковска, р. Луда 

Камчия – над с. Ичера. 

Таблица 1.6 

 Геология: Използваният подход е, че реките в България се делят на две основни групи: 

 Силикатна основа или смесена геология (силикатна, варовикова); 

 Силно карстови реки (висока твърдост / електропроводимост). 

Третият тип описан в РДВ – органична торфена основа е представен с незначителни 

размери (някои малки планински торфени блата и езера) и може да се пренебрегне от общата 

типология на реки на България. 

Речен сегмент (морфологични характеристики - по Rosgen, 1996): Речен сегмент 

представлява част от река, ограничен от точките на вливане на притоци. Той е фактор за 

непрекъснатост по отношение на морфологията на реката (В последствие може да се 

дефинира по-точно като се свърже с порядъка на реките) 

Речен сегмент (режим на оттока): Хидрологичният режим се предлага да бъде 

общо класифициран за нуждите на типологията на реките по следния начин: 

 Краткотрайни речни течения (Ephemeral stream) – речни течения, формиращи 

краткотраен отток, под директно въздействие на валежи в околността.  

 Пресъхващи реки – (Intermittent stream)  - речни течения, формиращи сезонен отток в 

отделни периоди на годината– обикновено през периода на пролетните дъждове и 

снеготопене, както и отделни ВВ през периода на маловодие. 

 Целогодишни речни течения (perennial stream) – перманентни речни течения, 

захранвани в периода на маловодие от подземни води. 

 Речни участъци в горната част на речните течения (в близост до източника) 
(Headwater) – могат да бъдат целогодишни, пресъхващи или краткотрайни. 

 Преходни речни участъци – речни течения под въздействие на периодични 

нахлувания на морска вода (по принцип са отделен вид). 

Речен участък (субстрат, характеристика на речното легло, наклон): част от 

речния сегмент. Също е фактор за непрекъснатост, свързан до голяма степен с морфологията 

на речното легло. 

Наклонът е важна характеристика на различните типове реки и се класифицира по 

следния начин: >10% (много стръмен), 4-10% (стръмен), 2-4% (средно стръмен), <2% (слаб 

наклон). 

Според речната класификация по Rosgen (1996) се определят 6 основни типа речни 

участъци според доминиращия дънен субстрат (скално легло, едри камъни, камъни, чакъл, 

пясък и тиня/глина).  
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Частична актуализация на типологията на реките в Черноморския район за басейново 

управление е извършена през 2013 г., на база на проведен обход за непрекъснатост и детайлно 

заснемане на хидроморфологичните характеристики на основните течения на две реки –        

р. Камчия и р. Велека. Проучването е реализирано през 2011-2012 г. в рамките на обществена 

поръчка с предмет „Изпълнение на програмата за хидроморфологичен мониторинг на 

повърхностни води за 2011 г. във връзка с оценка на хидроморфологичното състояние на 

повърхностните водни тела“, с възложител Изпълнителна агенция по околна среда. 

Допълнително прецизиране на границите на типовете в басейните на река Камчия и 

река Велека е извършено на база резултатите от проведено 3-годишно проучване, възложено 

от БДЧР, на тема „Изследване на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите 

ги физико-химични елементи за качество в избрани потенциално референтни пунктове от 

типовете реки и езера на територията на Черноморски район за басейново управление с цел 

верифициране на определените референтни условия”.
.
 

В резултат от проведените проучвания са идентифицирани някои особени случаи на 

типове, като на база на получените резултати по БЕК Риби е направена и препоръка да се 

оптимизира типологията на реките в Черноморския район за басейново управление, като се 

обособят два отделни подтипа към типовете R2 и R11: 

- Непресъхващи реки – които не пресъхват или много рядко пресъхват частично за 

сравнително кратък период на маловодие, като се запазват големи постоянни вирове. За този 

подтип БЕК Риби е приложим и дава адекватни резултати при оценката на ЕС.  

- Редовно пресъхващи реки – които ежегодно пресъхват изцяло, или на по-голяма 

част от протежението си. За този подтип не е целесъобразно да се използва БЕК Риби до 

евентуално разработване на специфицирана система за оценка на ЕС.  

Актуализация и биологично потвърждаване на типологията и границите на 

определените типове повърхностни води – реки, езера и преходни води, се извършват в 

рамките на проучване с предмет „Актуализиране на типологията и класификационната 

система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река”, „езеро” и „преходни 

води” в периода на първия ПУРБ”. Междинните резултати от проучването са oтразени в 

актуализирания ПУРБ на Черноморски район за басейново управление  през 2016 г. 

 

 

ЕЗЕРА 

Интегрираните концептуални подходи за стоящи води (езера и язовири) определят 

базовите критерии за „езерната” типология:  

 Трофност на водоема – класическа концепция дефинираща основните типове според 

биогенния статус и степента на еутрофикация: олиготрофни, мезотрофни, еутрофни 

 Дълбочинно зониране и миктичност – определя се плитка зона (литорал) и дълбока 

зона (профундал, > 15 m дълбочина), наличие или отсъствие на стратификация, термоклин и 

различно време за престой (водообмен): Плитки езерни екосистеми (средна дълбочина < 15 

m);  Дълбоки езерни екосистеми(средна дълбочина > 15 m);  

По подобие на реките, дефинирането на „езерните” типове се определя и от връзките 

на езерата с подземните води (пониране или разтоварване на водоносни хоризонти) и 

варирането на водното ниво. Някои от черноморските и крайречни езера и блата са напълно 

зависими от подхранването с подземни води (ез. Шабла, Дуранкулашко блато, ез. Вельов вир, 

блато Алепу, Аркутино и др.). Варирането на водното ниво влияе много силно върху езерната 

екосистема, унищожавайки напълно макрофитните обрастванията и макробезгръбначната 

фауна в еулиторалната зона. 
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Екологична и хидроморфологична основа на типологията на езера 

Основните критерии за определяне на типовете „езера” по система Б са следните: 

 Типове „езера”, които имат естествен еквивалент (естестевени езерни типове); и 

типове „езера”, които нямат естествен еквивален и са представени само от силно 

модифицирани или изкуствени ВТ. 

 Височинно разделяне на три основни групи по трофност: 

1. Високо планински и планински типове – отговарят на ултра-олиготрофни и 

олиготрофни условия (височинните параметри съответстват на алпийските и 

планински типове реки); 

2. Полупланински типове – отговарят на мезотрофни условия (височинните 

параметри съответстват на полупланинските типове реки) 

3. Равнинни типове – мезотрофни до еутрофни (за плитките „езера”) условия; 

 Размерни характеристики (по площ): 

1. Големи „езера” > 10 km2 водна пло 

2. Средни и малки < 10 km2 водна площ. 

 Батиметрични характеристики: 

1. Дълбоки „езера”- (>15 m средна дълбочина, която съществува заедно плитка 

литорална зона (<15 m) и епипелагиал (еуфотична зона)), наличие на добре 

развита и значима по площ дълбочинна зона (профундал и батипелагиал); 

2. Плитки „езера”- (< 15 m средна дълбочина), липсва ясно изразена и мащабна 

дълбочинна зона (профундал). 

 Геология – липсва специфично разделяне на силикатни, варовикови и органични 

(торфени) в България. За момента се използва обща смесена геология, като 

характеристика. 

1. Миктичност; 

2. Полимиктични (обикновено плитки „езера”) – липса на изразена лятна 

стартификация и термоклин; 

3. Мономиктични (една годишна циркулация) – рядък вид, вероятно са само 

дълбоките алпийските глациални езер 

4. Димиктични (дълбоки „езера” с развит профундал) – пролетна и есенна 

циркулация, типична стратификация и наличие на термоклин. 

 Соленост – важна характеристика само за преходните води (ЧМ крайбрежни езера): 

1. Сладководни, <0.5 ‰ соленост; 

2. Олигохалинни (слабо солени),  0.5 – 5 ‰ соленост; 

3. Мезо- до поли-халинни (средно солени),  5 – 30 ‰ соленост; 

4. Хиперхалинни (свръх солени), >40 ‰ соленост; 

 

При проведените полеви изследвания и анализи на различните БЕК на езерата от тип 

L5 - Крайречни езера и блата, е определена значителна хетерогенност и типологични различия 

между езерата в България отнесени към този тип: Аркутино и Вельов вир – в обхвата на 

Черноморски район за басейново управление, и ез. Сребърна и Малък Преславец - в обхвата 

на Дунавски район за басейново управление. Анализите са извършени в рамките на проект 

„Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за 

типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи 

европейски типове в Географските групи за интеркалибрация“ (2014 – 2016 г.).  
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На база на данните с резултатите за всички БЕК, езерата Аркутино и Вельов вир са 

оценени като твърде специфични, като е необходимо да бъдат преценени основанията за 

отделянето им в самостоятелен национален тип, различен от L5. Очаква се това да се извърши 

в обхвата на горецитираната обществена поръчка с предмет „Актуализиране на типологията и 

класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река”, 

„езеро” и „преходни води” в периода на първия ПУРБ”. 

 

ПРЕХОДНИ ВОДИ 

При разработване на типологията на повърхностните води през 2009 г. (на база на 

хидроморфологични и биологични критерии, и нивата на солеността) са идентифицирани 5 

типа от категория „преходни води”: 

Тип R 16 - Черноморски речни лимани. Характерната промяна на солеността със 

сезонен характер, обуславя уникална екосистема (макрозообентос, риби, фитобентос и 

макрофити), която може да издържа и на сладки и на солени води. Обикновено почти стояща 

или много бавно течаща вода, развити водни макрофитни съобщества и лонгозна крайречна 

растителност. Поради липса на достатъчно данни, границите на водните тела от този тип не 

бяха определени в първия ПУРБ. През 2014 г. беше проведено обследване на измененията на 

солеността в устията на реките, за да се подпомогне определянето на границата на преходните 

води в реките на територията на  Черноморски район за басейново управление. На база на 

проведените проучвания и натрупани данни, в т.ч. при реализацията на горецитираното 

проучване с предмет „Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка 

на повърхностните водни тела от категории „река”, „езеро” и „преходни води” в периода на 

първия ПУРБ” (междинни резултати), границите на преходните води бяха определени и 

отразени в актуализирания ПУРБ.  

Тип L 7 - Черноморски речни лимани; 

Тип L 8 - Черноморски сладководни езера и блата; 

Тип L 9 - Черноморски средносолени езера и блата; 

Тип L 10 - Черноморски свърхсолени езера. 

Солеността в посочените езерни типове варира от 0.5 ‰ до 70 ‰. Недостатъчно 

проучени са редица специфични явления, като: сезонните и годишните вариации в солеността, 

хетерогенния характер на солеността в рамките на едно езеро / блато (вертикална - халоклин, 

хоризонтална вариабилност), както и непостоянната соленост (т.нар. пойкилохалинни ВТ). 

Различната степен на соленост ги прави уникални екосистеми, които в много от случаите 

нямат аналог нито сред сладководните типове, нито сред крайбрежните води. 

 

 

ТИПОВЕ КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ 

Типовете крайбрежни води, включени в първия ПУРБ 2010-2015 г., са 

идентифицирани от Института по Океанология при БАН по проект „Оценка на въздействието 

от наземно-базирани източници върху крайбрежната среда, екосистеми и биоразнообразие” 

(2006 г.). 

През 2014 г. на база на проведения мониторинг по хидроморфологични елементи за 

качество през 2013 г. (данни за преобладаващия дънен субстрат, вълнова експозиция и 

дълбочина), е извършена актуализация на типовете крайбрежни води. 

В резултат на актуализацията, броя на типовете крайбрежни води се увеличи от 6 

(ПУРБ 2010-2015 г.) на 9, като два от типовете имат обособени подтипове, на база на 

вариации по отношение вида на субстрата. 
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В процеса на интеркалибрация относно крайбрежните морски води беше уточнен 

общия тип между България и Румъния. 

Общ тип крайбрежни води (CW1-BL1) в Черноморската ГИГ за БЕК 

Макрозообентос,  БЕК Макроводорасли и БЕК Фитопланктон 

 

Характеристики на общия тип между България и Румъния 

CW-BL1, описан като мезохалинен (5 - 6 до 18 - 20 ‰), микроприливен (< 1 m), 

плитък (< 30 m), много изложен на вълново вълнение, с пясъчен субстрат (фини 

пясъци).  

По отношение на БЕК макрозообентос, двата най-важни фактора, определящи общия 

тип крайбрежни води, са типа седимент и дълбочината, тъй като тези фактори обуславят 

състава и структурата на макрозообентосните съобщества и определят изменчивостта на 

метриките и индексите за разнообразие и чувствителност, за които се извеждат 

класификационни системи за оценка на екологичното състояние (ЕС).  

За прецизиране на типологията са сравнени данни за зърнометричния състав на 

седиментите от мониторинговите пунктове в крайбрежните води на България и Румъния. 

Сравнителният анализ показва, че общият тип седимент са дребните пясъци, които са 

преобладаващи за крайбрежните води на Румъния. В крайбрежните води на България са 

разпространени разнообразие от пясъци, включително дребни, средни, едри и черупчесто-

чакълести пясъци, като само първият тип от тях е сходен по зърнометричен състав със 

седиментите в крайбрежните води на Румъния.   

Въпреки разликите в дефинирането на вълновата експозиция между двете държави (за 

България общия тип е определен като много изложен, а за Румъния - като умерено 

изложен), вълновата експозиция е сходна, поради сходното местоположение на пунктовете за 

интеркалибиране пред открити, прави брегове с източно-североизточно изложение, обърнати 

срещу посоката на преобладаващите ветрове от североизток и е постигнато съгласие общият 

интеркалибрционен  тип за крайбрежни морски води между двете държави да е много 

изложен.  

Национални типове и подтипове крайбрежни води, съответстващи на общия тип 

с Р Румъния (Проект„Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за 

качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на 

определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрация“) 

 

Държава Код Тип Код Подтип Забележка 

BG CW1N мезохалинен, много 

изложен, плитък, пясъчен 

субстрат 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съответствието 

BG 

CW602230 

(CW3) 

мезохалинен, изложен, 

плитък,  смесен субстрат 

CW3.1 мезохалинен, 

много 

изложен, 

плитък,  

смесен 

субстрат 

(скала, пясък) 

BG CW3.2 мезохалинен, 

много 

изложен, 

плитък, 

смесен 



                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

37 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

Държава Код Тип Код Подтип Забележка 

субстрат 

(скала, пясък, 

тиня) 

между 

националните 

типове и общия 

тип се отнася 

само  
BG CW3.3 мезохалинен, 

много 

изложен, 

плитък, 

смесен 

субстрат 

(скала, пясък, 

твърди 

седименти) 

 

CW602330 

(CW5) 

мезохалинен, умерено 

изложен, плитък,  смесен 

субстрат 

CW5.1 мезохалинен, 

умерено 

изложен, 

плитък, 

смесен 

субстрат 

(скала, пясък, 

тиня) 

BG   CW5.2 мезохалинен, 

умерено 

изложен, 

плитък, 

смесен 

субстрат 

(твърд, пясък, 

твърди 

седименти) 

до седимент 

дребен пясък по 

отношение на 

БЕК дънна 

безгръбначна 

фауна.  

RO RO_CT01 мезохалинен, умерено 

изложен, плитък, пясък 

  Съответствието 

между 

националните 

типове и общия 

тип се отнася 

само до 

седимент 

дребен пясък по 

отношение на 

БЕК дънна 

безгръбначна 

фауна. 

Дребният пясък 

съставлява 

преобладаващия 

тип седимент в 

крайбрежните 

морски води на 

Румъния.  

RO RO_CT02 мезохалинен, умерено 

изложен, плитък,  смесен 

субстрат (твърд, пясък, 

твърди седименти) 

  

Таблица 1.7 
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 Типовете повърхностни води в Черноморски район за басейново управление са 

представени, както следва: 

 

Таблица 1.8. Типове повърхностни води от категория „река” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Код  Име на типа 

Брой водни тела по типове 

ЧД 

реки 

река 

Провад

ийска 

 река 

Камчия 

Северно 

бургаски 

реки 

Мандре

нски 

реки 

Южно 

бургаски 

реки 

река 

Велека 

Резовска 

река 

1 R2 

Планински 

реки в 

екорегион 12 

    10       1   

2 R4 

Полупланинск

и реки в 

екорегион 12 

    33 5 6 5 4 1  

3 R10 

Големи 

Черноморски 

реки 

    4       2 1 

4 R11 

Малки и 

средни 

Черноморски 

реки 

5 17 1 21 13 10   2 

5 R15 
Карстови 

извори 
  2         1   

6 L11 

Големи 

дълбоки 

язовири  

  3      

7 L12 

Средни и 

малки 

полупланинск

и язовири 

  4   1   

8 L16 

Малки и 

средни 

равнинни 

язовири 

   3 2    
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Таблица 1.9. Типове повърхностни води от категория „езеро” 

№ Код  Име на типа 

 Брой водни тела по типове 

река 

Провадийска 

 река 

Камчия 

Севернобургаски 

реки 

Мандренски 

реки 

Южнобургаски 

реки 

1 

L4 

Равнинни и 

полупланински 

естествени 

езера и блата 

  1       

2 
L5 

Крайречни 

езера и блата  в 

екорегион 12 

        1 

3 

L12 

Средни и 

малки 

полупланински 

язовири 

  1     1 

4 

L16 

Малки и 

средни 

равнинни 

язовири 

1      

 

 

 

 

Таблица 1.10. Типове повърхностни води от категория „преходни води” 

№ Код  Име на типа 

Брой водни тела по типове 

Черноморски 

Добруджански 

реки 

река 

Провадийска 

Севернобургаски 

реки 

Мандренски 

реки 

Южнобургаски 

реки 

Резовска 

река 

река 

Велека 

1 
R16 

ЧМ речни 

лимани 
  5  4 3 1 

2 

L7 

ЧМ 

сладководни 

езера и блата 

2   1    

3 

L8 

ЧМ слабо 

солени езера 

и блата 

  1  3   

4 

L9 

ЧМ средно 

солени езера 

и блата 

 5  1    

5 

L10 

Черноморски 

свръх-солени 

езера 

  2     
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Таблица 1.11.Типове повърхностни води от категория „крайбрежни води” 

№ 
Код на 

типа 
Име на типа 

Код на 

подтипа 
Име на подтипа 

Брой водни 

тела по 

типове 

1 CW3 
силно изложен; плитък; 

смесен 

CW3.1 
силно изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък) 
3 

CW3.2 
силно изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, тиня) 
1 

CW3.3  

силно изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, 

твърди седименти) 

1 

2 CW1N 
силно изложен, плитък; 

пясък 
 - - 2 

3 CW8 защитен; плитък; тиня  - - 1 

4 CW2N 
умерено изложен; 

плитък; тиня 
 - - 2 

5 CW5 
умерено изложен; 

плитък; смесен 

CW5.1 
умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, тиня) 
2 

CW5.2 

умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, 

твърди седименти) 

1 

6 CW4N защитен; плитък; пясък  - - 1 

7 CW9 
защитен; плитък; смесен 

(скала, пясък) 
 - - 1 

8 CW6N 
силно изложен; 

междинен; тиня 
 - - 1 

9 CW7 

силно изложен; 

междинен; смесен (скала, 

пясък, твърди 

седименти) 

 - - 1 

   1.2.3. Определяне на референтни условия за типовете повърхностни води 

Определените през 2009 г. типово-специфични референтни условия за повърхностните 

води от категориите „реки”, „езера” и „преходни води”, характеризиращи състоянието на 

водните екосистеми при отсъствие или при незначителен антропогенен натиск, са включени в 

първия ПУРБ за Черноморски  район за басейново управление.  

През периода 2011-2013 г. беше проведено 3-годишно проучване на тема: „Изследване 

на биологичните елементи за качество /БЕК/ и подкрепящите ги физико-химични елементи за 

качество в избрани потенциално референтни пунктове от типовете реки и езера на 

територията на Черноморски район за басейново управление, с цел верифициране на 

определените референтни условия”, с цел осигуряване на изискваното от Рамковата 

директива за водите (Приложение ІІ, 1.3. iv) достатъчно ниво на достоверност на 

референтните условия. 

В резултат на обобщен анализ на данните от извършените обследвания беше 

обоснована необходимостта от актуализация на референтните условия, и съответно на 

класификационните системи за оценка на екологичното състояние, за 3 от типовете реки и 

езера: 

• БЕК макрофити – за  типовете R10, R11 и L 5; 
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• БЕК фитопланктон – за езерата от тип  L 5. 

Съответните изменения бяха включени в измененията на Наредба № Н-4 за 

характеризиране на повърхностните води, в сила от 23. 09. 2014 г. 

   

Неповлияните условия в Черно море се отнасят за периода преди 1970 г.  

С цел да се подпомогне извеждането на референти условия (по отношение на БЕК 

макрозоозбентос, макрофити и фотопланктон), е извършено определяне на потенциални 

реферетни места в крайбрежните води. Определянето на тези места е извършено въз основа на 

анализа на анатропогенното въздействие: преглед и идентификация на зони с минимален или 

никакъв натиск и въздействие от брегови произход (точкови, дифузни източници на 

замърсяване и др.), и отсъствие на морско-базирани дейности, като такива предизвикващи 

морфологични изменения в морската околна среда (драгиране, удълбочаване, депониране и 

др), отдалеченост от морските корабни маршрути и маршрутите на риболовните кораби. 

Определените референтни стойности и класификационни системи за оценка на 

екологичното състояние на крайбрежните води, са разработени първоначално от Института по 

Океанология при БАН, в рамките на проект „Оценка на въздействието от наземно-базирани 

източници върху морската и крайбрежна среда, екосистеми и биоразнообразие” (2006 г.). 

В хода на процеса на интеркалибрация по БЕК макрозообентос и БЕК макрофити през 

2014 г. е извършена актуализация на критериите за избор на референтни места, определени са 

референтни пунктове, и са описани биологичните съобщества при референтни условия. 

По време на проведената работна среща РГ ECOSTAT в периода 17 - 18 март 2015 г. в 

Брюксел бяха представени резултатите от дейностите по интеркалибрация на БЕК 

макроводорасли и БЕК макрозообентос в ГИГ Черно море с участието на България и 

Румъния. При приемане на техническите доклади е обсъдена нуждата от прецизиране на 

референтните условия за БЕК Макроводорасли за изчисление на EQR стойностите на EI 

индекса и нуждата от прилагане на опция 3 „истински референтни условия“, при определяне 

на състоянието на водните тела по този метод. Препоръката на ЕК и JRC бе да бъде 

довършена тази дейност, следвайки насоките на Ръководство № 14 на ЕКОСТАТ, след което 

коригираните граници на референтни условия и състояния да бъдат внесени в последната 

версия на техническия доклад и отново предадени на групата. Предварителните резултати от 

анализа на данните от референтните зони Маслен нос и Варвара-Синеморец сочат към 

промяна на референтната стойност на EI-EQR от сегашната теоретична максимална стойност 

10, към базираната на реални данни стойност в диапазона 9,2 - 9,4, и корекция на границата 

между „отлично“ и „добро“ (High / Good) състояние от 8 на 7,8 - 7,9. Предложението за 

промяна бе финализирано след консултации с експерти, участващи в изпълнението на 

обществена поръчка с предмет: „Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните 

елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, 

съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за 

интеркалибрация“ и обсъдено с автора на индекса (К. Денчева, ИО-БАН).  

За силномодифицираните и изкуствените водни тела вместо референтни условия, се 

определя максимален екологичен потенциал (МЕП).  

Съществуващата класификационна система за оценка на екологичен потенциал при 

повърхностни води в България, разработена през 2009 г. не се различава от 

класификационната система за оценка на екологично състояние при повърхностни води (с 

изключение на БЕК риби в реки). Причината за това е липсата на достатъчно данни от 

наблюдения на силномодифицираните и изкуствени водни тела. Разработената 

класификационна система за оценка екологичен потенциал при повърхностни води се 

основава на експертен опит без да е валидирана към съответния натиск (хидроморфологични 

изменения, замърсяване). Това е причината процесът на определяне на МЕП да има условен 

характер, като за тази цел се използват стойностите за отлично състояние на БЕК и експертно 
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определените стойности за МЕП на рибна фауна в класификационната система за реки.  През 

2014 г. стартира проект за валидиране на класификационната система в България и до края на 

2016 г. ще бъде въведен нов подход за оценка на екологичен потенциал (“подход на 

смекчаващите мерки”), прилагането на който се унифицира на европейско ниво от работна 

група „ЕКОСТАТ” към ЕК. В подхода ще бъдат дефинирани стъпките за определяне на МЕП 

като отправна точка за определяне на останалите степени на екологичен потенциал при 

различните форми на силномодифицирани и изкуствени водни тела. 

За големите езерни системи, които нямат налични референтни условия или МЕП 

(например от типа на Варненско езеро), следва да се разработят концептуални модели. 

Референтните условия и разработените класификационни системи за оценка на 

екологичното състояние на повърхностните води са въведени в българското законодателство с 

Наредба № H-4 / 14. 09. 2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Извършените 

актуализации са нормативно утвърдени с измененията на наредбата, в сила от  23. 09. 2014 г. 

Списък на местата с установени референтни условия на територията на Черноморски 

район за басейново управление са описани в таблица 12.   

Вж. Приложение 1.2.4 Карта на референтни места  

 

Таблица 1.12. Референтни места в Черноморски район за басейново управление 

№ Код на пункта Име на пункта 
Речен 

басейн 
Тип 

Код  

на водно тяло 

РЕКИ 

1 BG2DO01835MS269 р. Батова, преди с. Батово 

Черноморски 

Добруджанск

и реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2DO800R004 

2 BG2KA49951MS290 
р. Тича - между с. Братан и 

с. Тича 
река Камчия 

R2 Планински 

реки в ЕР 12 
BG2KA900R1037 

3 
BG2KA400R1043RP0

3 
р. Л. Камчия - под с. Ичера река Камчия 

R2 Планински 

реки в ЕР 12 
BG2KA400R1043 

4 BG2KA04741MS021 
р. Л. Камчия - при с. 

Бероново, преди вл. на р. 

Садовска 

река Камчия 

R4 

Полуланински 

реки в ЕР 12 

BG2KA400R1243 

5 BG2KA400R041RP05 р. Медвенска над с. Медвен река Камчия 
R2 Планински 

реки в ЕР 12 
BG2KA400R041 

6 BG2KA44741MS467 
р. Садовска до р.Луда 

Камчия, устие 
река Камчия 

R4 

Полуланински 

реки в ЕР 12 

BG2KA400R1140 

7 BG2SE54412MS340 
р. Великовска, преди 

вливане в р. Двойница 

Севернобурга

ски реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2SE400R1107 

8 BG2SE400R006RP08 
р. Двойница, преди с. 

Попович 

Севернобурга

ски реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2SE400R1006 

9 
BG2KA400R1143RP0

9 

р. Л. Камчия, преди с. 

Дъбовица 
река Камчия R4 

Полуланински 
BG2KA400R1243 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.2.4%20-%20Карта%20на%20референтни%20места.jpg
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реки в ЕР 12 

10 BG2MA06931MS370 
р. Средецка, мост за с. 

Вълчаново 

Мандренски 

реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2MA900R1020 

11 BG2MA68193MS388 
р. Голямата, преди вл. в р. 

Средецка, мост за с. 

Светлина 

Мандренски 

реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2MA800R019 

12 BG2KA48273MS462 
р. Нейковска, между с. 

Нейково и с. Катунище 
река Камчия 

R2 Планински 

реки в ЕР 12 
BG2KA400R1142 

13 BG2MA64791MS395 
р. Факийска, мост за с. 

Варовник 

Мандренски 

реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2MA400R1008 

14 BG2IU200R005RP14 
р. Ропотамо в ПР "Вельов 

вир" 

Южнобургаск

и реки 

R11 Малки и 

средни 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2IU200R1005 

15 BG2VE08633MS425 
р. Айдере, мост за с. 

Стоилово 
река Велека 

R2 Планински 

реки в ЕР 12 / R4 

Полуланински 

реки в ЕР 12 

BG2VE700R1601 

16 BG2VE83159MS418 р. Велека, преди с. Кости река Велека 

R4 

Полуланински 

реки в ЕР 12 

BG2VE106R1201 

17 BG2VE08179MS419 р. Велека, с. Бродилово река Велека 

R10 Големи 

черноморски 

реки в ЕР 12 

BG2VE106R1301 

ЕЗЕРА 

18 Няма код Вельов вир 
Южнобургаск

и реки 

L5 Крайречни 

езера и блата в 

ЕР 12 

Няма код 

19 BG2IU200L019RP18 Аркутино 
Южнобургаск

и реки 

L5 Крайречни 

езера и блата в 

ЕР 12 

BG2IU200L019 

КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ 

20 BG2BS00000MS001 
БЕК 

макрозообентос Крапец 
Черно 

море 

CW3 с подтип 

CW3.1 силно 

изложен, плитък, 

смесен (скала, 

пясък)  

BG2BS000C001 

21 BG2BS00000MS002 
БЕК 

макрозообентос Русалка 
Черно 

море 

CW1N силно 

изложен, плитък, 

пясък 

BG2BS000C1003 

22 BG2BS00000MS114 
БЕК 

фитопланктон 

БЕК 

Калиакра 1 
Черно 
море 

CW1N силно 

изложен, плитък, 

пясък 

BG2BS000C1003 
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макрозообентос 

23 BG2BS00000MS118 
БЕК 

макрозообентос 

Защитена 

зона Галата 

2 

Черно 

море 

CW3 с подтип 

CW3.2 силно 

изложен, плитък, 

смесен (скала, 

пясък, тиня) 

BG2BS000C1113 

24 BG2BS00000MS129 
БЕК 

макрозообентос 
Иракли 

Черно 

море 

CW3 с подтип 

CW3.1 силно 

изложен, плитък, 

смесен (скала, 

пясък)  

BG2BS000C1007 

25 BG2BS00000MS110 

БЕК 

фитопланктон 

БЕК 

макрозообентос 

БЕК 

макрофитобентос 

Маслен нос 
Черно 

море 

CW7 силно 

изложен, 

междинен, 

смесен (скала, 

пясък, твърди 

седименти) 

BG2BS000C1112 

26 BG2BS00MPHMS128 
БЕК 

макрофитобентос 

Св. 

Параскева 

или 

Мириус_М 

(макроводор

асли) 

Черно 

море 

CW5с подтип 

CW5.1 умерено 

изложен, плитък, 

смесен (скала, 

пясък, тиня) 

BG2BS000C1011 

27 BG2BS00MPHMS130 
БЕК 

макрофитобентос 

Преди 

Ахтопол_М 

(макроводор

асли) 

Черно 

море 

CW3 с подтип 

CW3.3 силно 

изложен, плитък, 

смесен (скала, 

пясък, твърди 

седименти) 

BG2BS000C1012 

28 BG2BS00MPHMS131 
БЕК 

макрофитобентос 

Резово_М 

(макроводор

асли) 

Черно 

море 

CW3 с подтип 

CW3.3 силно 

изложен, плитък, 

смесен (скала, 

пясък, твърди 

седименти) 

BG2BS000C1012 

29 BG2BS00000MS124 
БЕК 

макрозообентос 

Приморско 

2  

Черно 

море 

CW7 силно 

изложен, 

междинен, 

смесен (скала, 

пясък, твърди 

седименти) 

BG2BS000C1112 

30 BG2BS00000MS013 
БЕК 

макрозообентос 
Велека 2 

Черно 

море 

CW7 силно 

изложен, 

междинен, 

смесен (скала, 

пясък, твърди 

седименти) 

BG2BS000C1112 
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   1.2.4. Определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води 

Повърхностните водни тела в Черноморския район за басейново управление са 

актуализирани, съгласно разработения и одобрен национален „подход за 

определяне/актуализация на границите на повърхностните водни тела при актуализацията на 

ПУРБ”, публикуван на интернет страницата на МОСВ 1. 

Актуализацията на границите на водните тела, за всяка от категориите повърхностни 

води, е извършена на база на актуализацията на границите на типовете и на анализа на 

антропогенния натиск, и въздействие, и в съответствие с изискванията на Закона за водите, 

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. и Ръководство № 2 „Идентифициране на водните тела“, 

разработено в рамките на Общата стратегия за прилагане на РДВ. Използвани са междинни 

резултати по обществена поръчка с предмет „Актуализиране на типологията и 

класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории „река”, 

„езеро” и „преходни води” в периода на първия ПУРБ”. Целта е да се определят отделни 

участъци от повърхностните води, които се явяват самостоятелни и значими единици от 

гледна точка на управление на водите. Водните тела са основната единица за управление на 

водите.  

В резултат от извършената актуализация броят на повърхностните водни тела в 

басейновия  район се е увеличил от 153 на 205 броя. 

Промяната касае основно водните тела от категориите „реки“, „преходни води“ и 

„крайбрежни води“, за които е извършена актуализация на границите на типовете. 

Таблица 1.13. Повърхностни водни тела по основни речни басейни  

Речен басейн 

Реки Езера 
Преходни 

води 

Крайбрежни 

води 
Общо ВТ 

ПУР

Б 

2010 

ПУР

Б 

2015 

ПУР

Б 

2010 

ПУР

Б 

2015 

ПУР

Б 

2010 

ПУР

Б 

2015 

ПУР

Б 

2010 

ПУР

Б 

2015 

ПУР

Б 

2010 

ПУР

Б 

2015 

Добруджански 

Черноморски 

реки 

5 5 - - 2 2 - - 7 7 

Провадийска 16 19 1 1 5 5   - 22 25 

Камчия 41 48 2 9 - - - - 43 57 

Севернобургаск

и реки 
27 26 - 3 3 8   - 30 37 

Мандренски 

реки 
19 19 - 2 2 2   - 21 23 

Южнобургаски 

реки 
11 15 - 2 3 7 - - 14 24 

Велека 1 8 - - - 1 - - 1 9 

Резовска 2 3 - - - 3 - - 2 6 

Черно море - - - - - - 13 17 13 17 

                                                           
1
 http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Opredeliane_na_granitsite.pdf 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Opredeliane_na_granitsite.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/SWB_Opredeliane_na_granitsite.pdf
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Черноморски 

басейнов район 
122 143 3 17 15 28 13 16 153 205 

Списък и карта на водните тела в Черноморски район за басейново управление са 

представени в Приложениe 1.2.5 и Приложениe 1.2.6_Карта на водните тела ЧРБУ. 

Все още не са определени трансгранични водни тела в двата речни басейна – р. Велека 

и р. Резовска, както и в морските води, гранични с Р. Турция. При проведените редица срещи 

по трансгранична координация, България е предоставила резултатите от характеризирането на 

повърхностните води за двата речни басейна, както и за определените водни тела. Очаква се 

съответната информация да бъде представена и за територията на Р. Турция, и на тази основа 

да бъде преценено основанието за определяне на трансгранични водни тела. 

Въпреки наличието на общ тип в морските води с Румъния, трансгранично водно тяло 

не е определено, поради различния тип на натиска и въздействието върху крайбрежните води 

на територията на двете страни, и съответно различното състояние в граничния район. 

1.2.5. Определяне на силно модифицирани водни тела (СМВТ) и изкуствени водни 

тела (ИВТ). 

Съгласно чл. 4(3) от Рамковата директива за водите и на основание чл.156б от Закона 

за водите, дадено повърхностно водно тяло може да бъде определено като изкуствено или 

силно модифицирано, когато: 

1. Промените в хидроморфоложките характеристики на водното тяло, които биха били 
необходими за постигането на добро екологично състояние могат да имат значими 

отрицателни въздействия върху: 

 околната среда; 

 корабоплаването, пристанищните съоръжения и местата за отдих и спорт 

 дейностите, за извършването на които е необходимо завиряване за питейно-битово 

водоснабдяване, напояване или за производство на електроенергия; 

 регулирането на водите, защитата от наводнения, отводняването на земи; 

 други дейности, също толкова важни за устойчивото развитие; 

2. Ползите от изкуствените или силно изменените характеристики на водното тяло не 
могат да бъдат постигнати с други средства, значително по-добри като екологична 

възможност, поради техническа неосъществимост или икономическа необоснованост. 

Предвид гореизложената нормативна рамка може да се направи следния извод: СМВТ са 

силно изменени спрямо естественото им състояние водни обекти или части от тях в резултат 

на човешка дейност с цел защита от наводнения, водоползване или други икономически или 

социално значими дейности, чието възстановяване в естествено състояние е необосновано, 

защото е скъпо или би повлияло на икономическите дейности и околната среда. 

Екологичното състояние е израз на качеството и структурата на функционирането на 

водните екосистеми, които са свързани с повърхностните води. Поставената екологична цел 

за СМВТ и за ИВТ е постигане на добър екологичен потенциал, а не постигане на добро 

екологично състояние. 

Съгласно разпоредбите на чл.4(4) и чл.4(5) от РДВ и на основние чл.156в от ЗВ при 

определени обстоятелства е възможно задаването на по-малко строги цели за водните тела и 

увеличаване на времето за постигане на целите.  

В първия планов период, ПУРБ 2010-2015г. за Черноморски район за басейново 

управление на водите са определени 41 броя силномодифицирани водни тела, от които 19 

броя категория „река“, 22 броя категория „езеро“. Има идентифицирани 4 броя изкуствени 

водни тела. Идентифицирането като СМВТ е извършено на базата експертна оценка и 

следните критерии: 

 Корекции на реки – диги; 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.2.5-Списък%20на%20водните%20тела%20в%20ЧРБУ.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.2.6-Карта%20на%20водните%20тела%20в%20ЧРБУ.jpg
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 Трансформация от линеен в пощен воден обект с регулация на оттока; 

 Удълбочаване с цел навигация; 

 Преграждане с диги с цел солодобив; 

 Прокопаване на канал към морето. 

Определянето на силно модифицирани водни тела и изкуствени водни тела за ПУРБ 2016-

2021г. в Черноморски район за басейново управление е извършено на база одобрени 

национални подходи2
 публикувани на интернет страницата на МОСВ. 

Разграничаването между СМВТ и ИВТ във втория планов период за Черноморски район 

за басейново управление на водите е извършено на база цитирания национален подход, 

съгласно който ИВТ са създадени от човека, например канали, канавки, басейни в резултат от 

рудодобив или други промишлени и стопански дейности, добив на инертни материали извън 

реките и други, на места, където преди не е съществувал значим воден обекти поради това не 

е идентифициран като водно тяло. 

За всички 205 броя повърхностни водни тела са приложени съответните стъпки от 

подхода, които съответстват на стъпките в процеса по идентификация и обозначаване на 

СМВТ и ИВТ, съгласно Ръководство № 4 към общата стратегия за прилагане на РДВ. Същите 

са показани на фигурата по долу: 

                                                           
2
 http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_HMWB.pdf 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/Podhod_HMWB.pdf
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Във втория планов период, ПУРБ 2016-2021 за идентифицирането на СМВТ и ИВТ е 

извършено следното: 

 Анализ на хидроморфологичните изменения в повърхностните водни тела; 

 Оценка на състоянието на повърхностните водни тела; 

 Първоначано идинтифициране на СМВТ - тези, за които физическите изменения са 

повлияли значително върху състоянието на тялото. 

Идентифицирани са „мерки за възстановяване“, като са взети предвид съответната 

употреба и въздействие и „смекчаващи мерки“ съобразени с изискванията на 

законодателството касаещо околната среда . 

В резултат от прилагането на подходите в Черноморски район за басейново управление на 

водите са окончателно определени: 

 43 броя СМВТ, което представлява приблизително 21% от всички 205 броя 

повърхностни водни тела или 14,04 % от територията на БД; 

 4 броя ИВТ, което представлява 1,95% от всички 205 броя повърхностни водни тела 

или по - малко 1% от територията на БД; 

По отношение на повърхностни водни тела от категория “крайбрежни води“ (17 броя), 

след прилагане на подхода при определяне на СМВТ и ИВТ може да се направи извода, че 

посочените критерий за идентифициране не са приложими поради следните причини: 

 Водните тела са с много голяма площ. Същата е несъотносима към индикатора за 

съответния критерий и неговото процентно изражение; 

 В голямата си част дейностите водещи до хидроморфологични изменения се 

изчисляват на база съотношението им към дължината на разглеждан участък, като при 

крайбрежните водни тела липсва линеен сегмент. Предвид това е невъзможно изчисляване на 

съотношението на площен към линеен обект. 

През втория планов период е необходимо да се актуализира подхода с цел прилагането му 

и за крайбрежни морски води. 

Поради обстоятелството, че в първия ПУРБ, СМВТ в по-голямата си част са определени 

по експертна оценка, при актуализацията му за втория планов период с прилагането на 

конкретни критерии, някои от първоначално определените не са припознати като СМВТ, 

както и са идентифицирани нови (Вж. Приложение 1.2.7 Карта на повърхностни СМВТ). 

 

Таблица 1.14. Разпределение на СМВТ и ИВТ в речните басейни на ЧРБУ  

РЕЧЕН БАСЕЙН 

СМВТ ИВТ 

РЕКИ 

ПРЕХОДНИ 

ВОДИ 

РЕКИ 

ЕЗЕРА 

ПРЕХОДНИ 

ВОДИ 

ЕЗЕРА 

РЕКИ ЕЗЕРА 

ПРЕХОДНИ 

ВОДИ 

ЕЗЕРА 

Добруджански 

черноморски реки 
0 0 0 0 0 0 0 

Река Провадийска 6 0 0 4 0 1 1 

Река Камчия  16 0 0 0 0 2 0 

Севернобургаски 

реки 
6 1 0 3 0 0 0 

Южнобургаски реки  1 0 0 0 0 0 0 

Мандренски реки  4 0 0 2 0 0 0 

Река Велека 0 0 0 0 0 0 0 

Река Резовска 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО 33 1 0 9 0 3 1 
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Графика 1.3: Силномодифицирани, изкуствени и естествени повърхностни водни тела в 

БДЧР 

 1.3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

 

Съгласно чл.159 от Закона за водите актуализацията на ПУРБ се извършва на всеки 6 

години. 

Настоящата актуализация на характеристиките на подземните води се състои в 

допълване на първоначалното и допълнителното характеризиране с постъпили нови данни  от:  

- преочертаване на подземните водни тела; 

- извършен преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат  от човешка дейност 

върху подземните води;  

- извършената оценка на количественото и химичното състояние, въз основа  на проведения 

мониторинг през периода 2010-2014г. 

- оценка на тенденции в проблемните подземни водни тела; 

- оценка на въздействието на зависими водни и/или сухоземни екосистеми и повърхностни 

водни тела от подземните води; 

1.3.1. Индентифициране на подземните води 

На територията на Черноморски район за басейново управление са индентифицирани 

40 подземни водни тела в 7 водоносни хоризонта, както следва: 

 Кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела 

 Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела 

 Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела 

 Горнокреден водоносен хоризонт  –  6 водни тела 

 Долнокреден  водоносен хоризонт –  4 водни тела 

 Малм – валанжински  водоносен хоризонт – 2 водни тела 

 Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.  

При актуализация на ПУРБ са запазени границите и съответните площи на подземните 

водни тела (ПВТ). Промени са извършени на ПВТ с кодове BG2G000000Q003 - Порови води в 

кватернера на р. Провадийска и BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера  на  р. Врана 

като е направено преочертаване и увеличаване площта на водните тела.  

 

Преочертаването е извършено на база геоложката информация и определените 

водоносни хоризонти в България, съответните карти и обяснителни записки и информация от 

конкретните проучвания, във връзка с издаването на разрешителни за водовземане. 

Ползваните карти са: Хидрогеоложка карта на България в М 1: 200 000 и Геоложка карта на 

България в М 1:100 000. 

96% 

4% 

Съотношение на СМВТ в речен басейн Южнобургаски 

реки  

Естествени ВТ -  

Южнобургаски реки 

СМВТ - Южнобургаски 

реки 
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Кватернерните водоносни хоризонти основно се формират в алувиалните отложения 

(терасите на по-големите реки и повърхностно-течащи води) и по рядко в делувиалните и 

пролувиални седименти, като са автономни  за всяка от тях.  

Вертикалната позиция на кватернерните ПВТ е първата  от повърхността . Разкритата 

площо е равна на цялата площ на ПВТ. Водоносните хоризонти са открити и подложени на 

най-силен натиск. За тях ще се прилагат всички тестове.   

Основно подхранването се осъществява от валежните скатови води във водосборните 

области и привлекаеми ресурси от оттока на реките в зависимост от водочерпенето в 

съоръженията.  

На територията на Черноморски район, в кватернерните водоносни хоризонти са 

определени 13 подземни водни тела със следните кодове, местоположение и колектор: 

BG2G00000Q002 - Порови води в кватернера на р. Батова е с местоположение в 

поречието на  Добруджански Черноморски реки. Алувиалните наслаги, изграждащи 

кватернера имат еднотипен строеж и са представени от глини и финни глинести пясъци и по-

рядко от заглинени чакъли.  

BG2G00000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска е с местоположение в 

поречието на р. Провадийска и с колектор от чакъли, пясъци и глини; 

BG2G00000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана е с местоположение в 

пиоречието на р. Врана, р. Камчия и с колектор от чакъли, пясъци и глини; 

BG2G00000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия е в поречието на р. Камчия,  

Дерета Приселци –Черноморец и е с  колектор от чакъли, пясъци, гравий и глини; 

BG2G00000Q006 - Порови води в кватернера на р. Хаджийска е с местоположение в  

поречието на Северно-бургаски реки и с колектор от пясъци, гравий и глини; 

BG2G00000Q007 - Порови води в кватернер на р. Луда Камчия с местоположение в 

поречието на  р. Камчия, Мандренски реки  и с колектор от чакъли, пясъци, гравий и глини; 

BG2G00000Q008 - Порови води в кватернера на р. Айтоска с местоположение в 

поречието на  Северно Бургаски реки и с с колектор от варовици, чакъли, гравий, пясъци и 

глини; 

BG2G00000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра с 

местоположение в поречието на Мандренски реки и с колектор от глини, чакъли и пясъци; 

BG2G00000Q010 - Порови води в кватернера на р. Ропотамо с местоположение в 

поречието на Южно-Бургаски реки и с колектор от чакъли, гравий и пясъци прослоени от 

глини; 

BG2G00000Q011 - Порови води в кватернера на р. Дяволска с местоположение в 

поречието на Южно Бургаски реки и с колектор от пясъци, чакъли, гравий и глини; 

BG2G00000Q012 - Порови води в кватернера на р. Велека с местоположение в Южно 

Бургаски реки  и с колектор от чакъли и пясъци и глини; 

BG2G00000Q013 - Порови води в кватернера  на р. Резовска с местоположение в 

поречието на р.Резовска и  с колектор от чакъли, пясъци и глини; 

BG2G00000Q014 - Порови води в кватернера  на р. Двойница и с местоположение в 

поречието на Северно Бургаски реки и с колектор от чакъли, пясъци и глини. 

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1. - Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

Неогенските водоносни хоризонти се формират в кримокавказки тип седименти, 

основно в североизточната част на БДЧР и като отделни локални комплекси югоизточно от 

Стара планина. Неогенските водоносни хоризонти изграждат комплекс с локални водоносни 

серии в отложенията на миоцена (предимно чокрака), долния и горен сармат. В миоценските 

несвързани или слабосвързани пясъци, напукани пясъчници и окарстени варовици са се 

формирали пукнатинни, пукнатинно-карстови до порово-пукнатинно-карстови по тип, 

предимно ненапорни до напорни по характер подземни води. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.1-%20Първоначална%20и%20допълнителна%20характеристика%20на%20ПВТ.xls
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Вертикалната позиция на неогенските  ПВТ е първата от повърхността  за ПВТ 

BG2G00000N022 - Порови води в неоген-сармат Средец. На останалите 7 ПВТ на 

повърхността се разкрива около 50% от площа им и близо такава част ще бъде подложена на 

значим натиск. За тази уязвима площ ще се приложат всички тестове. 

Областта на подхранване на подземните води почти съвпада с площното 

разпространение на миоценските седименти. Подхранването се извършва изключително от 

инфилтрация на валежни и повърхностни води, улеснено от спокойните геоморфоложки и 

тектонски условия, от климатичните особености на района и от значителното окарстяване и 

напукване на седиментите. 

Дренирането на неогенските води се извършва от речно-овражната система, от 

подруслови потоци на по-големите дерета в крайбрежната част на района, от многобройни 

низходящи извори и групи. Значителна част от миоценските води се излива “подземно” в 

приморската ивица – в езерото “Дуранкулак”, езерния комплекс “Шабла-Езерец”, Шабленска 

тузла, около с. Ваклино, около устието на р. Батова, както и в акваторията на Черно море.  

На територията на Черноморски район, в неогенските водоносни хоризонти са 

определени  9 подземни водни тела със следните кодове, местоположение и колектор. 

BG2G000000N044 - Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа в 

поречието на Добруджански Черноморски реки и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, 

глини; 

BG2G000000N018 - Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово 

с местоположение в поречието на Добруджански Черноморски реки, р. Провадийска и с 

колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини; 

BG2G000000N019 - Порови води в неоген-миоцен Галата-Долен чифлик с 

местоположение в поречието на р. Провадийска, р. Камчия, Дерета- Приселци с колектор от 

пясъци, варовици, пясъчници; 

BG2G00000N020 - Порови води в неоген-сармат Руен-Несебър с местоположение в 

Северно-Бургаски реки и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини; 

BG2G000000N021 - Порови води в неоген-сармат Айтос и с местоположение в 

поречието на  Северно Бургаски реки и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини и 

конгломерати; 

BG2G00000N022 - Порови води в неоген-сармат Средец и с колектор от варовици, 

пясъци, пясъчници, глини; 

BG2G000000N023 - Порови води в неоген-сармат Созопол с местоположение в 

поречието на Южно Бургаски реки и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини; 

BG2G000000N024 - Порови води в неоген-сармат Приморско в поречието на Южно 

Бургаски реки и  с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини; 

BG2G000000N025 - Порови води в неоген Бургас с местоположение в поречието на 

Северно Бургаски реки  и с колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини. 

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1-Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.1-%20Първоначална%20и%20допълнителна%20характеристика%20на%20ПВТ.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.1-%20Първоначална%20и%20допълнителна%20характеристика%20на%20ПВТ.xls


                               План за управление на речните басейни 

в Черноморски район за басейново управление на водите (2016-2021 г.) 
 

54 

 Басейнова дирекция „Черноморски  район”  

Палеогенските водоносни хоризонти се формират предимно в долно и 

средноеоценските отложения с порово-пукнатинен колектор. Водоносните хоризонти са 

издържани в СИ България и залягат на дълбочина от 20 до към 600 метра. В останалите 

райони на ЧРБУ, те са представени като повърхностен комплекс или маломощни хоризонти с 

локално подхранване. В СИ България той е напорен, като в останалите места предимно е 

грунтов  до полунапорен.   

Вертикалната позиция на палеогенските ПВТ е 50% от повърхността за ПВТ 

BG2G0000РG027 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия. На останалите  3 ПВТ 

на повърхността се разкрива около 32% от площа им и близо такава част ще бъде подложена 

на значим натиск.  

Подхранването им се осъществява основно от валежите в зоните, където се  рaзкриват 

на повърхността, а в дълбочина - от водите, формирани на повърхността или 

взаимодействието му с другите хоризонти.  

 На територията на ЧРБУ в палеогенскте водоносни хоризонти са определени 4 

подземни водни тела със следните кодове , местоположение и колектор: 

BG2G00000PG026 - Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла с местоположение в 

поречия: Черноморски Добруджански реки, р. Провадийска и Дерета Приселци-Черноморец и 

с колектор от пясъци, пясъчници, варовици; 

BG2G00000PG027 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Провадия с 

местоположение в поречия р. Провадийска и р. Камчия и с колектор от пясъци, пясъчници, 

варовици, глини, мергели и конгломерати; 

BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла с 

месдтоположение с поречия: р. Камчия и Северно Бургаски реки и с колектор от флиш-

конгломерати, пясъчници, варовици, мергели; 

BG2G00000PG029 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас и с 

местоположение в поречия: Севернобургаски реки и Мандренски реки и с колектор от 

конгломерати, пясъчници, варовици, глини, мергели 

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1. - Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

Горнокредните водоносни хоризонти или по-точно комплекси, се формират в 

повърхностните отложения (афльоримента на геолого-литоложките формации). Пъстрият 

литолого-стратиграфски състав на колектора се обуславя от седиментогенен теригенно-

карстов и ефузивно-интрузивен състав на скалите. Водите, които се формират в него са 

предимно грунтови и отчасти полунапорни. По тип са карстови, карстово-пукнатинни или 

порово-пукнатинни. Има локално представяне в определените водни тела. В отделни случаи 

формират общ комплекс с кватернерните, неогенските или палеогенските водоносни 

хоризонти, като се подхранват  или  подхранват  някой от тях.  

 Вертикалната позиция на горнокредните ПВТ е първата от повърхността за ПВТ 

BG2G0000К2030 - Карстови води в  горна креда-мастрихт Шуменско плато. На останалите  5 

ПВТ на повърхността се разкрива от 30 до 50% от площа им и близо такава част ще бъде 

подложена на значим натиск.  

Подхранването на горнокредните водоносни хоризонти е основно от валежите и 

взаимодействието с горецитираните водоносни хоризонти. 

На територията на ЧРБУ, в горнокредните водоносни хоризонти са определени 5 

подземни водни тела със следните кодове, местоположение и колектор: 

BG2G00000К2030 - Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато с 

местоположение в поречие р. Камчия и с колектор от варовици; 

BG2G00000К2031 - Карстови води в горна креда, турон-мастрихт Каспичан с 

местоположение в поречие р. Провадийска и с колетор от мергели, пясъчници, песъчливи 

варовици; 
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BG2G00000К2032 - Карстови води в горна креда, турон-мастрихт Провадийска 

синклинала  с местоположение в поречия: р. Камчия и р. Провадийска и с колектор от 

теригенно-карбонатни отложения; 

BG2G00000К2033 - Карстови води в горна креда, плюс юра-триас Котелски карстов 

басейн с местоположение в поречия : р. Камчия и р. Тунджа и с  колектор от теригенно-

карбонатни отложения; 

BG2G00000К2034 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона, северно и 

западно от Бургас с местоположение в поречия: Северно-Бургаски реки, р. Провадийска, 

Мандренски реки, р. Тунджа, и с колектор от андезити, вулкански скали и седименти; 

BG2G00000К2035 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона, южно от 

Бургас с местоположение в Мандренски реки, Южно-Бургаски реки,Северно-Бургаски реки  и 

с колектор от базалти, андезити, вулкански скали и седименти 

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1. - Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

Долнокредният водоносен комплекс е формиран в повърхностните отложения  на 

стратиграфските комплекси валанж, хотрив, барем, апт и алб. Пъстрият литоложки състав, 

представен от мергели, глинести варовици и пясъчници представлява неиздържан колектор на 

локалните води в него. Водите са предимно грунтови и рядко полунапорни. По тип е 

пукнатинен, карстово-пукнатинен или порово-пукнатинен. Този комплекс е слабо изучен, 

като недостатъчни данни са представени в окончателния хидрогеоложки доклад за район 

Търговище – запад. От него се водоснабдява западната част на БДЧР в землищата на 

Шуменска и Търговишка област. Водовземните съоръжения предимно са каптажи и шахтови 

кладенци. Понякога формира общ комплекс с кватернерния и палеогенски водоностни 

хоризонти.   

На повърхността се разкрива от 30 до 50% от площа на долнокредните – хотрив- барем 

ПВТ и близо такава част ще бъде подложена на значим натиск.  

Подхранването му се осъществява основно от валежите и взаимодействието с 

горецитираните водоносни хоризонти.  

На територията на ЧРБУ, в долнокредния водоносен хоризонт – хотрив – барем, са 

определени 4 подземни водни тела със следните кодове , местоположение и колектор: 

BG2G000К1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, Крушари 

с местоположение в поречие р. Провадийска и с колектор от мергели, пясъчници, варовици и 

глини; 

BG2G000К1HB037 - Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Шумен-Търговище с 

местоположение в поречие на р. Провадийска и с колектор от мергели, пясъчници, варовици и 

глини; 

BG2G000К1HBb038 - Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан-Конево с 

местоположение в поречие на р. Камчия и с колектор от мергели, пясъчници, варовици и 

глини; 

BG2G000К1HBhb039 - Пукнатинни води във валанж-хотрив Предбалкан-Риш с 

местоположение в поречието на р. Камчия и с колектор от мергели, пясъчници, варовици и 

глини  

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1. - Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

Малм - валанжският водоносен хоризонт е повсеместно разпространен в северната 

част от Черноморски  район за басейново управление (северно от линията Преслав, Смядово, 

Дългопол, Бяла).  

В зависимост от морфологията и пространственото си положение, част от  ресурсите 

му се причисляват към минералните води с температура над 20°С.  
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В районите на Девня, Златина, Суворово и Разделна в следствие на пликативната и 

дизюнктивна тектоника излиза на повърхността във вид на възходящи извори. 

Литоложки отдолу нагоре е представен от доломити, доломитизирани варовици и 

варовици неравномерно напукани и окарстени. Изгражда пукнатинно-карстов колектор със 

слоеста структура. Идеализира се като еднороден водоносен хоризонт. Горната и долната част 

на малм-валанжския карбонатен комплекс са с ниска проводимост, докато средната част е 

високопроницаема зона (с мощност от 200 до около 400 м). Откритата порестост за целия 

комплекс е средно от 8 до 15%, като в проницаемата пукнатино-карстова част достига до 38%.  

Вертикалната позиция на малм валанжа е почти изцяло в по долните хоризонти.  

Директното подхранване на хоризонта се осъществява в района на Северобългарското 

сводово издигане, а индиректно по крупни тектонски нарушения или в пряк контакт (при 

липса на водоупор) с отгорезалягащите водоносни хоризонти на долно и горнокредните, 

палеогенските и неогенските отложения.  

Дренирането му във вид на извори се извършва по Южно-мизиския разлом и Венелин-

Аксаковската дислокация (Девненски и Златински извори). Предполага се, че известна част от 

него се разтоварва по дизюнктивни нарушения в района на Черноморския шелф. 

Хидроизопиезите на хоризонта показват направление на потока в североизточно и северно 

направление към Черно море и река Дунав.  

Филтрационните показатели на хоризонта в различните части на областта и в 

пространствено положение са твърде разнообразни и се отличават с голяма амплитуда. 

Водопроводимостта варира от 10 до 11 000 м
2
/ден, като максималните стойности са 

характерни за района на Девня и Разделна. Температурата се изменя от 15С в зоната на 

подхранване до 55С на дълбочина под 1200 м. 

На територията на ЧРБУ, в долнокредния водоносен хоризонт – малм-валанж, са 

определени 2 подземни водни тела със следните кодове , местоположение и колектор: 

BG2G000J3К1040 - Карстови води в малм-валанж с местоположение в поречията на: р. 

Камчия, Добруджански Черноморски реки, р. Врана, р. Провадийска и с колектор от 

доломитизирани варовици и варовици неравномерно напукани и окарстени 

BG2G000J3К1041- Карстови води в малм-валанж с местоположение в поречията на: 

Добруджански Черноморски реки, р. Провадийска, р. Камчия и с колектор от доломитизирани 

варовици и варовици неравномерно напукани и окарстени. 

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1. - Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

Юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси 
Юрско-триаският водоносен комплекс е представен от пукнатинно-карстови и 

карстови води основно в басейна на Странджанския район. Ресурсите са определени на база 

сумарния дебит на изворите, които го дренират. По-големите количества на водите в 

отделните четири карстови басейна се формират за сметка на голямата площ на подхранване. 

Основно подхранването е за сметка на валежите. 

Вертикалната позиция на  комплекса е преди всичко в първи хоризонт и подлежи на 

значим натиск. 

Палеозойско-протерозойския водоносен комплекс има много голямо площно 

разпространение, но се характеризира с малка водообилност. Колекторът е пукнатинен, като 

оценката за ресурсите е извършена на база изворния отток и маломощните безнапорни 

извори. Водите са пресни като подхранването се извършва от атмосферните валежи. 

В обхвата на БДЧР в долнокредния водоносен хоризонт – малм-валанж, са определени 

2 подземни водни тела със следните кодове, местоположение и колектор: 

BG2G0000JT042 - Карстови води в юра-триас карстово-пукнатинна зона с колектор от 

пясъчници, варовици, мрамори и метаморфозирали техни разновидности; 
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BG2G00PtPz043 - Карстови води в палеозой-протерозойска пукнатинна зона с 

колектор от интрузивни, ефузивни, метаморфни скали. 

Двете подземни водни тела са с местоположение в поречия: Мандренски реки, Южно-

Бургаски реки, р. Велека, р. Резовска. 

Подробна информация е представена в Приложение 1.3.1.- Първоначална и 

допълнителна характеристика на ПВТ. 

 

1.3.2. Първоначално и допълнително характеризиране на подземните водни тела. 

Определяне на подземните водни тела 

За първият ПУРБ при определяне на подземните водни тела основно са ползвани 

указанията, които са посочени в т. 2 на приложение ІІ от РДВ. Подходът включва елементи на 

първоначалното характеризиране на подземните водни тела, съгласно т.2.1. и допълнително 

характеризиране по т. 2.2. и т.2.3. от РДВ. 

За вторият ПУРБ е разработен подход
3
 съгласно изискванията към: 

 първоначалното характеризиране на подземните водни тела, регламентирани в 

чл.21, ал.1 и 2  от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните 

води; 

 допълнителното характеризиране на подземните водни тела съгласно чл.22, ал.1 

и ал.2 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 

В подхода са включени и изисквания от Ръководство 2 – Определяне на водните тела, 

Ръководство 26 – концептуални модели и оценка на риска, Новото ръководство за докладване 

на ЕК.  

 

1.3.2.1. Първоначално характеризиране на подземните водни тела 

Първоначалното характеризиране е извършeно за всички определени подземни водни 

тела за оценка на: 

 -  начина на ползването и степента им на изученост; 

-  риска да не постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156 а, ал.1, т.2 от 

Закона за водите. 

 Първоначалното характеризиране се извършва въз основа на нова информация за 

хидрогеоложките условия, геоложкия строеж, данни за земеползването, отвеждането на 

замърсители в подземните води, водовземането от подземни води и др. като се определят: 

Местоположението и границите на подземните водни тела. Установени са по 

поречие и населени места.  

При очертаване на ПВТ са отразени геоложките граници на пластове, слоеве или 

скали, съгласно Геоложката карта на България в М 1:100 000. 

С цел визуализация на ПВТ на европейско ниво, местоположението на водното тяло е 

установено във вертикална посока, т.е определени са хоризонти (1,2,3).  

Въздействие от човешката дейност върху подземните водни тела, вкл. въздействие 

от: 

Точкови и дифузни източници. За определяне на натиска и въздействието върху 

химичното състояние, като изходни данни за анализа са използвани шейп-файловете с 

актуализираните граници на подземните водни тела и шейп-файловете с обработените данни 

за различните видове източници на натиск – точкови и дифузни. На тази база е очертана 

площта на потенциалното влияние на всеки източник на замърсяване върху разкритата площ 

                                                           
3
 http://www5.moew.government.bg/wp-

content/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270716/GW_harakterizirane_final.pdf 
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на водните тела по подход, разработен по Туининг проекта „Институционално укрепване на 

органите за басейново управление в България при прилагането на Рамковата директива за 

водите на ЕС в басейна на река Дунав” (TwinningProject “WFD-Danube-Bulgaria” 

BG2003/IB/EN/02)“. Шейп - файловете с обработените данни за различните видове източници 

на натиск са изготвени на база събрана информация с точно местоположение, изразено чрез 

координати и структурирани в база данни " Информация за обекти - потенциални източници 

на замърсяване на подземните води по ПВТ" подкрепящ документ. 

Райони със значим натиск от водовземане. На база на резултати от приложен 

одобрен подход “Натиск и въздействие върху количественото състояние на подземните води 

и подход за оценка на риска ПВТ да не постигнат  добро количествено състояние” са 

определени райони (системи) със значим натиск - с експлоатационен индекс >40%. 

Определените със значим натиск са общо 23 бр. системи (райони) в 10 бр. подземни водни 

тела. 

 Общия характер и литоложки строеж на геоложките пластове, покриващи 

подземните водни тела в зоната на подхранване са актуализирани с данни от издадените 

разрешителни за водовземане. 

 

Идентифициране на ПВТ, които зависят пряко от: 

- сухоземни и водни екосистеми. За целта е изготвен списък на всички 

екосистеми, попадащи на територията на БД “Черноморски район” с координати на 

центроида на всяка една зона, код и площ на местообитанието. (Вж. Приложение 1.3.2). На 

база на резултати от приложен подход “ Критерии и подходи за определяне на зони за защита 

на водите и техните цели, свързани с воднозависими видове и местообитания” и определените 

защитени зони по Натура 2000 и шейп файлове в ГИС са идентифицирани по подземни водни 

тела всички сухоземни екоситеми, воднозависими екосистеми и е определен консервационния 

статус на всяка екосистема. Покривността и представителността на екосистемите, е 

определена  съгласно “стандартен Натура формуляр”. (Вж. Приложение 1.3.3). Данните се 

прилагат при тестването на значим количествен и химичен натиск; 

-  от повърхностните водни тела – общо са определени 4 бр подземни водни 

тела с участъци по реките  Провадийска, Камчия. 

Подземни водни тела в риск. За определяне на риск оценка са използвани и 

резултатите от проведен тест „Обща оценка на  качеството на подземните води ” по резултати 

от мониторинга 2010-2013г. Резултатите показват 17 ПВТ в риск. Като източник на 

замърсяването са предимно дифузни източници -селско стопанство, населени места без 

канализации , дренажи от градове.  

1.3.2.2. Допълнително характеризиране на подземните водни тела 

 Допълнително характеризиране е извършено за всички подземни водни тела или групи 

водни тела, за които: 

- при първоначалното характеризиране е установено, че съществува риск да не 

постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите    

- е необходимо да се извърши точна оценка на риска и да се определят конкретни мерки 

за възстановяване и опазване на подземните води. 

За първия ПУРБ са идентифицирани 17 подземни водни тела в риск, за които са 

определени по-малко строги цели за опазване на околната среда. 

За втория ПУРБ при първоначалното характеризиране по т. 1.3.2.1. са определени в 

риск по количество 6 ПВТ и по химия  17 подземни водни тела с кодове и наименование както 

следва: 

 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.2-Списък%20зони%20за%20защита.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.3-%20Свързани%20с%20ПВТ%20с%20сухоземни%20и%20водни%20екосистеми.xls
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Таблица 15. Подземни водни тела в риск 

Код на ПВТ  Наименование на ПВТ 

В риск по количество 

BG2G000000Q005 Порови води в кватернера на р. Камчия 

BG2G000000Q006 Порови води в кватернера на р. Хаджийска 

BG2G000000Q014 Порови води в кватернера  на р.Двойница 

BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас 

BG2G00000PG026 Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла 

BG2G000000N044 
Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна  

Добруджа 

В риск по химия 

BG2G000000Q002 Порови води в кватернера на р.Батова 

BG2G000000Q003 Порови води в р.Провадийска 

BG2G000000Q004 Порови води в р.Врана 

BG2G000000Q005 Порови води в кватернера на р. Камчия 

BG2G000000Q008 Порови в кватернера на р. Айтоска 

BG2G00000Q009 Порови води в кватернера на р.Средецка -Мандра 

BG2G000000Q014 Порови води в кватернера  на р.Двойница 

BG2G000000N018 
Карстово- Порови води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-

Варна -Ботево-Батово безнапорен 

BG2G000000N025 Порови води в неоген - Бургас 

BG2G000000N044 
Порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна  

Добруджа 

BG2G00000PG026 Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла 

BG2G00000PG027 Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия 

BG2G00000PG029 Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас 

BG2G00000К2032 
Карстови води в Горна креда турон - мастрихт- Провадийска  

синклинала 

BG2G00000К2034 
Пукнатинно-карстови води в ВК2tcn-st Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас 

BG2G000К1HB036 Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан. 

BG2G000К1HB037 Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Шумен Търговище 

 

Допълнителното характеризиране включва следната допълнителна информация за 

телата в риск: 

 Геоложка характеристика: геоложка формация, в която е обособен водоносния 

хоризонт, литоложки строеж на ПВТ и тектонски структури; 

 Хидрогеоложка характеристика на ПВТ: тип на водоносния хоризонт, дебелина на 

ПВТ, коефициент на филтрация, водопроводимост, тип на ПВТ, според хидрогеоложките 

условия по горнището му, пористост, инфилтрация; 

 Характеристика на отложенията покриващи и почвите, покриващи водното тяло в 
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зоната на подхранване; 

 Характеристика на типа на водоносния хоризонт; 

 Идентифициране на свързаните водни и сухоземни екосистеми и взаимодействие с 

повърхностните води; 

 Надморска височина на ВН при ненарушено от черпене филтрационно поле и 

надморска височина на допустимото понижение на водното ниво и др.. 

 

Ползвани  източници: Чешитев Г. 1994 г. Геоложка карта М 1:100 000 , Хидрогеоложка карта 

на България в М 1:200 000, извършените геоложки и хидрогеоложки проучвания във връзка с 

издаване на разрешителни за водовземане за периода 2010-2014г., която информация е 

структурирана по ПВТ в Приложение 2.3.3.1.Натиск от водовземане от подземни води, което 

е приложено в Раздел 2. 

 Идентифициране на свързани с подземни водни тела сухоземни и водни 

екосистеми. Информацията е подробно описана в първоначалното характеризиране и 

детайлизирана в Приложение 1.3.2 и Приложение 1.3.3. 

 Зависими повърхностни водни тела. Оценката за взаимодействие между 

повърхностните и подземните води е извършен, съгласно представената методика в подхода 

"Първоначално и допълнително характеризиране", като е ползвана информация от „Карта на 

прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води на НР България, 1981, 

както и съставените хидрогеоложки карти в М 1:25 000  и 1: 200 000. 

 Натиск и въздействие върху количественото състояние на ПВ Резултатите са от 

извършената оценката по одобрен подход “Подход за оценка на риска на ПВТ да не постигнат 

добро количествано състояние” Определени са системи /райони със значим натиск от 

водовземане с експлоатационене индекс >40% на база разполагаемия ресурс за системата и 

разрешеното вадавземане. Надморска височина на понижението на ВН в центъра на системата 

е определена  по наличния в БД “Черноморски район“ височинен модел на терена минус 

определеното понижение в центъра на системата.  

 Надморска височина на ВН при ненарушено от черпене филтрационно поле и 

надморска височина на допустимото понижение на водното ниво.  

 Ползвани  източници: ползвана е информация за пунктовете за мониторинг от 

Справочника за количествените характеристики на подземните води за периода 1980-1996 г., 

издаден от МОСВ и НИМХ през 1999 г. и са извършени изчисления съгласно одобрения 

подход "Подход за определяне на надморската височина на водно ниво при ненарушено от 

черпене филтрационно поле и надморска височина на допустимото понижение на водното 

ниво"  

 Оценката на химичното състояние на подземните води, преглед и  преизчисляване 

на  фоновите, праговите и базовите стойности и тенденциите са извършени по "Подход за  

оценка на химичното състояние на подземните водни тела, вкл. определяне на праговите 

стойности; Оценка на химичното състояние; Оценка на тенденциите". За целта са използвани 

данни от проведения по Заповед № 182от 26.02.2013г. на Министъра на ОСВ мониторинг за 

периода 2010 - 2014г. 

Естествените характеристики на ПВТ по водоносни хоризонти са представени в  

следните приложения: Приложение 1.3.4-Карта на естествените характеристики на 

кватернерния водоносен хоризонт; Приложение 1.3.5-Карта на естествените характеристики 

на неогенския водоносен хоризонт; Приложение 1.3.6-Карта на естествените характеристики 

на палеогенския водоносен хоризонт; Приложение 1.3.7-Карта на естествените 

характеристики на горнокредния водоносен хоризонт; Приложение 1.3.8-Карта на 

естествените характеристики на долнокридния-хотрив, барем водоносен хоризонт; 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/Razdel%202/Приложение%202.3.3.1.натиск%20от%20разрешено%20водовземане.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.2-Списък%20зони%20за%20защита.xlsx
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.3-%20Свързани%20с%20ПВТ%20с%20сухоземни%20и%20водни%20екосистеми.xls
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.4-Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20кватернерния%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.4-Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20кватернерния%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.5.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20неогенския%20водоносен%20хоризонт%20(2).jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.5.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20неогенския%20водоносен%20хоризонт%20(2).jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.6.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20палеогенския%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.6.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20палеогенския%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.7.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20горнокредния%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.7.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20горнокредния%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.8.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20долнокридния-хотрив,%20барем%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.8.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20долнокридния-хотрив,%20барем%20водоносен%20хоризонт.jpg
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Приложение 1.3.9-Карта на естествените характеристики на мал валанжинския водоносен 

хоризонт; Приложение 1.3.10-Карта на естествените характеристики на триас-юра, 

протерозой-палеозой водоносен хоризонт. 
 

file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.9.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20мал%20валанжинския%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.9.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20мал%20валанжинския%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.10.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20триас-юра,%20протерозой-палеозой%20водоносен%20хоризонт.jpg
file://Bdvarna/planove/Aktualizacia_PURB/2015/PURB/Приложение%201.3.10.Карта%20на%20естествените%20характеристики%20на%20триас-юра,%20протерозой-палеозой%20водоносен%20хоризонт.jpg

