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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

БДЧР – Басейнова дирекция “Черноморски район” 

БПК5 – биологична потребност от кислород за пет дни 

БЕК – биологичен елемент за качество 

ДВ – държавен вестник 

ЗВ – Закон за водите 

ИВТ – изкуствено водно тяло 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

к-г – къмпинг 

МЗБ – макрозообентос 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология 

ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУРБ – План за управление на речните басейни 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

РРМ – разширение, реконструкция и модернизация 

РДВ – Рамкова Директива за водите 

СКОС – стандарти за качество на околната среда 

СМВТ – силно модифицирано водно тяло 

ФХЕК – физико-химични елементи за качество 

ХПК – химична потребност от кислород 

ХБМ – хидробиологичен мониторинг 

ЧРБУ – Черноморски район за басейново управление 

ТК- тръбен кладенец 

ШК -  шахтов кладенец 

СК – сондажен кладенец 

ПС – прагова стойност 

СК – стандарт за качество 
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УВОД 

 

 

 

Системата за мониторинг на водите цели осигуряване на нужните данни за оценка на 

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

установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване и 

ограничаване на вредните последици, и определяне на степента на ефективност на 

изпълняваните мерки за постигане на екологичните цели за водните тела, в съответствие с 

действащия План за управление на водите в Черноморски район за басейново управление.  

 

Настоящият бюлетин за състоянието на водите в Черноморски район за басейново 

управление през 2021 г. се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т. 17  от Закона за водите.  

Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван съгласно Заповеди                    

№ № РД–267/03.04.2020 г. и РД–602/09.06.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, в 

съответствие с програмите за контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 

на РДВ и включени в ПУРБ 2016-2021 г. През 2021 г. е проведен мониторинг на: 

 

Повърхностни води – реки, езера, преходни и крайбрежни морски води 

 

Биологични елементи за качество (БЕК) реки  

 Макрозообентос - 60 пункта в 33 водни тела 

 Макрофити - 64 пункта в 38 водни тела 

 Фитобентос - 55 пункта в 32 водни тела 

 Риби - 27 пункта в 23 водни тела 

 

През годината не са изследвани БЕК в езера и преходни води. 

 

Биологични елементи за качество крайбрежни води 

  Фитопланктон - 37 пункта в 17 водни тела 

 

Физико-химични елементи за качество реки, езера, преходни и крайбрежни води  

 Реки - 92 пункта в 82 водни тела 

 Езера - 14 пункта в 14 водни тела 

 Преходни води - 25 пункта в 16 водни тела 

 Крайбрежни води - 37 пункта в 17 водни тела 

 

Специфични замърсители в реки, езера, преходни и крайбрежни води 

   Реки - 69 пункта в 61 водни тела 

 Езера - 12 пункта в 12 водни тела 

 Преходни води - 15 пункта в 10 водни тела 

 Крайбрежни води - 37 пункта в 17 водни тела 

 

Приоритетни вещества в реки, езера, преходни и крайбрежни води 

   Реки - 50 пункта от 43 водни тела 

 Езера - 9 пункта в 9 водни тела 

 Преходни води - 5 пункта в 4 водни тела 

 Крайбрежни води - 37 пункта в 17 водни тела 

 

Подземни води 

Химично състояние 

 144 пункта в 38 водни тела   
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Количествено състояние 

 75 пункта в 34 водни тела 

 

 

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ включва: 

 

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

следните речни басейни: 

 Черноморски Добруджански реки - река Батова, Шабленско езеро и Дуранкулашко 

блато; 

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

 Река Камчия;  

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

р. Айтоска, р. Сънърдере и Чакърлийска, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско 

езеро; 

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

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

 Южнобургаски реки, включващи р. Отманли, р. Маринка, р. Дяволска,                       

р. Зеленковска, р. Мехмедженска, р. Ропотамо, р. Караагач и Лисово дере; 

 Река Велека; 

 Река Резовска и Силистар. 

 

В съответствие с принципите на РДВ в повърхностните води са определени 205 водни 

тела (188 във вътрешните води и 17 в крйбрежните морски води), а в подземните - 40 водни 

тела. 

 

Категориите на повърхностните водни тела на територията на БДЧР са  „река”, „езеро”, и 

„преходни води”. Основните типове са два: речни и езерни (язовирни) типове като и в двата 

типа попадат водни обекти от категория "преходни води" (речни лимани и крайбрежни езера) и 

от категория "река" (реки и силномодифицирани реки - язовири). 

 

В съответствие с изискванията на РДВ, екологичното състояние на повърхностните водни 

тела в Черноморски район за басейново управление се оценява съобразно разработените при 

изготвянето на ПУРБ типово специфични референтни условия и класификационна система за 

биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни физико-химични елементи за 

качество за всяка от категориите повърхностни води – реки, езера, преходни води и крайбрежни 

морски води. За силномодифицираните и изкуствените водни тела се определя екологичен 

потенциал.  

 

2. Подземни води - представени с 40 водни тела от 7 водоносни хоризонта.  
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1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  
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Екологичното състояние на повърхностните водни тела е оценено съобразно общия 

подход за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните 

водни тела в Р България и класификационната система и стандарти за качество (СКОС) за 

специфични замърсители, посочени в Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води.  

При оценката на екологичното състояние е приложен общият подход за оценка на 

екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела в Р 

Българияподхода, разработен в съответствие с раздел 2 на ръководство № 13 на ЕК „Общ 

подход за  класификация на екологичното състояние и екологичния потенциал“ към РДВ. 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се определя в съответствие с 

националната методика за оценка на химичното състояние на повърхностни води, която е 

съобразена с изискванията, посочени в Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на Рамкова директива за водите 2000/60/ЕО, и 

Директива 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за 

водите, транспонирана в българското законодателство с Наредба за стандарти за качество на 

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

Химичното състояние се определя на база данните за матрици вода и биота. То се оценява в два 

класа - добро и непостигащо добро. При „добро химично състояние” не се установяват 

превишения на СКОС, посочени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители. В случаите, в които са налице превишения 

на съответните СКОС, състоянието се определя като непостигащо добро. 

 Поради липса на разработена методика, оценка на състоянието по хидроморфологични 

елементи за качество все още не се извършва,  
 

За целите на хидрометричния мониторинг, на територията на Басейнова дирекция 

Черноморски район функционират 15 хидрометрични станции (ХМС) стопанисвани от НИМХ-

БАН, от които девет оперативни и шест режимни. Обобщени данни за оттока са налични в 

приложение към настоящия доклад. 

1.1. РЕКИ, ЕЗЕРА И ПРЕХОДНИ ВОДИ 

1.1.1. Типове повърхностни води 

Повърхностните води в Черноморския район за басейново управление са типологизирани 

в съответствие със система “Б”, съгласно РДВ.  

Вътрешните повърхностни води са представени от: 

- категория “реки” - 8 типа, 143 водни тела 

- категория “езера” - 4 типа, 17 водни тела 

- категория “преходни води” - 5 типа, 28 водни тела 

 

Границите на преходните води от тип R16 са определени и отразени в актуализирания 

ПУРБ 2016-2021 г. на база проведени проучвания и натрупани данни в резултат изпълнението 

на 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”  

Подробна информация относно критериите и подхода на извършената типологизация на 

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

съпътстващите приложения, на интернет страницата на БДЧР на адрес: 

http://www.bsbd.bg/bg/index_bg_5493788.html. 

 

 

 

http://www.bsbd.bg/bg/index_bg_5493788.html
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Табл. 1 Типове повърхностни водни тела  в Черноморски район за басейново управление 

 

№ Име на типа 
Код на 

типа 

Брой 

водни тела 

РЕКИ 

1 Планински тип реки в 

екорегион 12 
R 2 11 

2 Полупланински тип реки в 

екорегион 12 
R 4 54 

3 Големи черноморски реки R 10 6 

4 Малки и средни 

черноморски реки 
R 11 69 

5 Карстови извори R 15 3 

ЕЗЕРА 

1 Равнинни и полупланиски 

езера и блата 
L 4 1 

2 Големи дълбоки язовири L 11 3 

3 Малки и средни 

полупланински язовири 
L 12 6 

4 Малки и средни равнинни 

язовири 
L 16 6 

5 Крайречни езера  L 5 1 

ПРЕХОДНИ ВОДИ 

1 Черноморски речни лимани R 16 13 

2 Черноморски сладководни 

езера и блата 
L 7 3 

3 Черноморски слабосолени 

езера и блата 
L 8 4 

4 Черноморски средносолени 

езера и блата 
L 9 6 

5 Черноморски свръхсолени 

езера 
L 10 2 

КРАЙБРЕЖНИ ВОДИ 

Крайбрежни води CW 17 

 

1.1.2. Екологично състояние 

Състоянието на вътрешните повърхностни води – реки и езера е оценено на база 

проведения мониторинг по биологични, физико-химични елементи за качество и специфични 

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

г. за мониторинг на водите, се определя състоянието по всеки от наблюдаваните елементи за 

качество - биологични (БЕК), физико-химични (ФХЕК) и специфични замърсители (СЗ). Най-

лошото от определените по БЕК, ФХЕК и СЗ състояния, формира екологичното състояние на 

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

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

Екологично състояние 

Реки 

БЕК 

Макрозообентос 

Макрофити 

Фитобентос 

Риби 

Физико-химични 

елементи за качество 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

Езера  

БЕК 

Макрозообентос 

Фитопланктон 

Макрофити 

Риби 

Физико-химични 

елементи за качество 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

Преходни 

води 

БЕК 

Макрозообентос 

Фитопланктон 

Макрофити 

Риби 

Физико-химични 

елементи за качество 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

Крайбрежни 

води 

БЕК 

Макрозообентос 

Фитопланктон 

Фитобентос 

Физико-химични 

елементи за качество 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

 

 

1.1.3 Химично състояние 

Химичното състояние се определя на база данните от мониторинга на приоритетни 

вещества в матрици вода и биота. То се оценява в два класа – добро и непостигащо добро. При 

„добро химично състояние” не се установяват превишения на СКОС, посочени в Наредбата за 

стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. В 

случаите, в които са налице превишения на съответните СКОС, състоянието се определя като 

непостигащо добро. Интерпретацията на получените резултати отчита разпоредбите на 

Директива 2009/90/ЕС, специфицираща изискванията към химичния анализ и мониторинга на 

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

 

1.1.4 Резултати 

 

Обобщена информация за 2021 г. за екологичното и химичното състояние на 

повърхностните водни тела, и средна, минимална и максимална годишна стойност на оттока по 

пунктове за оперативен мониторинг, е представена в приложение  към настоящия доклад.  

 

 

Речен басейн “Черноморски Добруджански реки”  

 
Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

 Подобряване на състоянието за: 

 водно тяло (ВТ) с код BG2DO700L017 и наименование Дуранкулашко езеро преминава 

от  много лошо в добро състояние; 

 Влошаване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2DO800R001 и наименование р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно 

море преминавап от добро в умерено състояние по БЕК - макрозообентос и макрофити; 

 ВТ с код BG2DO800R002 и наименование р. Екренска - от извора до понирането й след 

с.Кранево преминава от добро в умерено екологичното състояние по БЕК – макрозообентос; 
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 ВТ с код BG2DO800R006 и наименование р. Изворска - от извора до вливане в р. 

Батова преминава от добро в умерено състояние по ФХЕК - азот нитратен; 

 

Останалите водни тела от речния басейн, които са наблюдавани, запазват определеното в 

ПУРБ 2016-2021 състояние.  

 

Промени в химичното състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.:   

Подобряване на състоянието за: 

 водно тяло с код BG2DO800R001 и наименование р. Батова - от с. Батово до вливане в 

Черно море преминава от непостигащо добро в добро състояние; 

Останалите водни тела от речния басейн не са изследвани, съответно химичното им 

състояние не е определяно.  

 

 

 Речен басейн “река Провадийска”  
 

Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

 Подобряване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2PR600R1013 и наименование р. Крива - от след с. Лиси връх до гр. Нови 

Пазар преминава от лошо в добро състояние; 

 ВТ с код BG2PR500R008 и наименование р. Златина - от  2,6 km след с. Белоградец до 

вливане в р. Провадийска преминава от умерено в добро състояние; 

 ВТ с код BG2PR345R1207 и наименование I участък: р. Провадийска - от вливане на р. 

Главница до вливане на шламоотвал Падина II участък: р.Манастирска - от извора до вливане в 

р.Провадийска преминава от лошо в умерено екологично състояние; 

 ВТ с код BG2PR567R011 и наименование р. Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша 

преминава от лош в умерен екологичен потенциал; 

 ВТ с код BG2PR600R1012 и наименование р.Крива - от  Нови Пазар до вливане в 

р.Провадийска променя потенциала си от много лош в умерен; 

 ВТ с код BG2PR345R1307 и наименование р. Провадийска - след вливането на 

шламоотвал Падина до Белославско езеро променя потенциала си от много лош в добър; 

 ВТ с код BG2PR100L002 и наименование Канал, свързващ Белославско езеро с 

Варненско езеро (канал 2) променя потенциала си от много лош в умерен; 

 ВТ с код BG2PR100L001 и наименование Варненско езеро променя потенциала си от 

много лош в умерен; 

 ВТ с код BG2PR900L019 и наименование Стар канал между Варненско езеро и Черно 

море от много лошо до умерено екологично състояние; 

 ВТ с код BG2PR900L020 и наименование Канал 1 (нов) между Варненско езеро и 

Черно море променя потенциала си от много лош в добър; 

 ВТ с код BG2PR100L003 и наименование Белославско езеро променя потенциала си от 

много лош в умерен; 

  

 Влошаване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2PR600R014 и наименование р. Крива - от  извора до след с. Лиси връх 

променя състоянието си от добро в умерено по ФХЕК – азот нитратен; 

 ВТ с код BG2PR345R1007 и наименование р. Главница - от извора до вливане на                   

р. Аннадере променя състоянието си от добро в умерено по ФХЕК азот амониев и общ азот. 

 

 Останалите водни тела от речен басейн “река Провадийска” запазват определеното в 

ПУРБ 2016-2021 г. екологичното състояние или в тях не е провеждан мониторинг. 
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Химично състояние  

За ВТ с кодове BG2PR100L001 и наименование Варненско езеро (пункт Варненско езеро 

център), BG2PR100L002 и наименование Канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро 

(пункт канал между Белославско и Варненско езеро) и BG2PR900L020  и наименование Канал 1 

(нов) между Варненско езеро и Черно море (пункт Варненско езеро нов канал), през годината е 

определено непостигащо добро химично състояние по показател трибутилкалаени съединения. 

Цитираните водни тела са с неизвестно състояние в ПУРБ 2016-2021г. 

ВТ с код BG2PR100L003 и наименование Белославско езеро (пункт Белославско езеро - 

запад) е определено в непостигащо добро химично състояние също по показател 

трибутилкалаени съединения. За водното тяло е определено непостигащо добро състояние и в 

ПУРБ 2016-2021г.  

За останалите водни тела в речния басейн не е провеждан мониторинг на приоритетни 

вещества и съответно химично състояние не е определяно.  

 

 

Речен басейн “река Камчия” 
 

Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

 Подобряване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2KA400R1042 и наименование р. Котленска до вливане на р. Нейковска от 

умерено в добро; 

 ВТ с код BG2KA400R012 и наименование р. Казандере (Каменяшка) от извор до 

вливане в р. Луда Камчия от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2KA400R015 и наименование р. Потамишка(Ведровска) до вливане в            

р. Луда Камчия от умерено в отлично; 

 ВТ с код BG2KA900R035 и наименование р. Драгановска от извор до вливане в              

яз. "Тича" от много лошо в умерено; 

 ВТ с код BG2KA800R1131 и наименование р I участък: р. Врана от гр. Търговище до 

вливане на р. Керизбунар (Андере), II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. Врана, III 

участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. Врана от много лошо в умерено; 

 ВТ с код BG2KA800R030 и наименование р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир 

"Съединение" от лошо до умерено; 

 ВТ с код BG2KA700R016 и наименование Стара река (Текедере) - от извор до вливане в 

р. Камчия от много лошо в лошо; 

 ВТ с код BG2KA900R1019 и наименование р. Камчия - от преди гр. В. Преслав 

(Омуртагов мост) до вливане на р. Врана от лош до умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2KA578R1003 и наименование I участък: р. Камчия - от вливане на река 

Врана до вливане на р. Поройна/Боклуджадере, II участък: Р. Врана от вливане на р. 

Керизбунар до вливане в р. Камчия от лош до умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2KA578R1203 и наименование I участък: р. Камчия - от вливане на  р. 

Поройна / Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна II участък : 

Аркотински пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до 

въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани от лош до умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2KA800L027 и наименование яз. "Фисек" от лош до умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2KA400L044 и наименование яз. Скала 1 от лош до умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2KA800R028 и наименование р. Керизбунар от язовир "Съединение" от 

лош до умерен потенциал. 

 

 Влошаване на състоянието за: 

   ВТ с код BG2KA900R1139 и наименование р. Герила от извор до преди гр. Върбица от 

добро до умерено по ФХЕК – азот амониев, общ азот, общ фосфор; 
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   ВТ с код BG2KA500R010 и наименование р. Токат дере от извор до вливане в р. Камчия 

от добро до умерено по БЕК - риби; 

    ВТ с код BG2KA200R005 и наименование р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в 

р. Камчия от добро до умерено по ФХЕК - общ фосфор; 

   ВТ с код BG2KA400L008 и наименование яз. "Цонево" от добър до умерен по БЕК риби 

и ФХЕК – БПК5, азот нитритен, общ азот, общ фосфор; 

 ВТ с код BG2KA400R1140 и наименование р. Садовска от с. Садово до вливане в р. 

Луда Камчия от умерено до добро по ФХЕК - общ азот. 

 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество (СГС-СКОС) за 

разтворен алуминий е регистрирано в 2 водни тела с код BG2KA578R1003 и наименование I 

участък: р. Камчия - от вливане на река Врана до вливане на р. Поройна/ Боклуджадере II 

участък: Р. Врана от вливане на р. Керизбунар до вливане в р. Камчия (пункт р.Врана - при 

с.Кочово) и BG2KA578R1203 и наименование I участък: р. Камчия - от вливане на  р. Поройна / 

Боклуджадере до вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна II участък : Аркотински 

пролом, р. Камчия – от вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна до въжен мост от 

с. Камен дял за Гара Партизани (пункт р. Г. Камчия - с. Кълново). 

 

 За останалите водни тела от речен басейн “река Камчия” през годината не е установена 

промяна на екологичното състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 или мониторинг 

не е провеждан. 

 

Химично състояние:   
Превишаване на СГС-СКОС за C10-13 хлоралкани е регистрирано в едно водно тяло: 

BG2KA900R1019 и наименование р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) до 

вливане на р. Врана (пункт р. Камчия - с. Миланово), поради което същото е определено в 

непостигащо добро състояние. 

Останалите тела в речния басейн са в добро химично състояние или не е провеждан 

мониторинг.  
 

 

Речен басейн “ Севернобургаски реки”  
 

Екологично състояние: 

 

Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

Подобряване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2SE200R1001 и наименование р. Фъндъклийска - от извора до граница на 

преходни води от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2SE500R012 и наименование р. Дращела - от извора до вливане в Черно 

море при ВС "Елените" от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2SE600R015 и наименование р. Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица  до 

яз."Порой" от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2SE900R1030 и наименование І участък: р.Айтоска - от вливане на 

р.Славеева до вливане на р. Съдиевска ІІ участък: р. Славеева - от извора до вливане в р. 

Айтоска от много лошо до умерено; 

 ВТ с код BG2SE400R1106 и наименование р. Двойница - от граница на преходни води до 

вливане в Черно море от умерено в добро екологично състояние; 

 ВТ с код BG2SE600R1010 и наименование I участък - р. Хаджийска - от яз. Порой до 

устие II участък - р. Бяла река - от след с. Гюльовца до вливане в р. Хаджийска от умерен в 

добър потенциал; 
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 ВТ с код BG2SE900R036 и наименование І участък: р.Айтоска - от вливането на р. 

Съдиевска до след гр. Камено ІІ участък: р. Айтоска - от след гр. Камено до вливане в Бургаско 

езеро от лош в умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2SE600L016 и наименование яз. Порой от лош до умерен потенциал; 

 ВТ с код BG2SE800L018 и наименование яз. Ахелой от лош до умерен екологичен 

потенциал; 

 ВТ с код BG2SE900L037 и наименование Бургаско езеро от много лош до умерен 

потенциал. 

 

     Влошаване на състоянието: 

 ВТ с код BG2SE400R1006 и наименование р.Двойница - 2 км след с.Дюлино до граница 

на преходни води - от добро в умерено, на база отчетени резултати по ФХЕК азот нитритен, 

общ, общ фосфор; 

 ВТ с код BG2SE600R1009 и наименование р.Бяла река - от извора до след с. Гюльовца – 

от умерено в лошо на база отчетени влошени резултати ФХЕК - азот нитритен, общ азот, общ 

фосфор; 

 ВТ с код BG2SE900R025 и наименование р. Курбар дере - от извора до вливане в 

Атанасовско езеро – от умерено в лошо на база отчетени влошени резултати по БЕК 

макрозообентос, макрофити, фитобентос и ФХЕК - азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ 

фосфор; 

 ВТ с код BG2SE900R024 и наименование р. Съдиевска - от извора до вливане в р. 

Айтоска – от умерено в лошо на база отчетени влошени резултати по БЕК риби. 

 

 При останалите водни тела от речен басейн “Севернобургаски реки” през годината не е 

установена промяна на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2016-2021 или не е провеждан 

мониторинг. 

 

Химично състояние:   
Превишаване на СГС-СКОС за C10-13 хлоралкани е регистрирано за две водни тела с 

кодове BG2SE400R1106 и наименование р. Двойница (пункт р. Двойница - преди вливане в 

Черно море) и BG2SE500R012 р. Дращела - от извора до вливане в Черно море при ВС 

"Елените" (пункт р. Дращела - устие), поради което същите са определени в непостигащо добро 

състояние. 

Останалите тела в речен басейн „Севернобургаски реки“ са в добро химично състояние 

или не е провеждан мониторинг.  

 

 

Речен басейн “Мандренски реки”  
 

Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

Подобряване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2MA900R1020 и наименование р. Средецка  от извор до град Средец от 

лошо в умерено; 

 ВТ с код BG2MA200R011 и наименование р. Изворска – от извор до с. Извор от умерено 

до добро; 

 ВТ с код BG2MA200R003 и наименование р. Изворска - от с. Извор до устие от умерен 

до добър потенциал; 

 ВТ с код BG2MA107L002 и наименование яз. Мандра от много лош в добър потенциал; 

 ВТ с код BG2MA100L001 и наименование ез. Мандра от много лош в умерен потенциал. 

 

 Влошаване на състоянието в следните водни тела: 



14 

 ВТ с код BG2MA600R015 и наименование р. Русокастренска – от извор до язовир 

“Крушово”  от добро в умерено на база отчетени влошени резултати ФХЕК азот нитратен, общ 

азот; 

 ВТ с код BG2MA600R014 и наименование р.Барганска – от извора до вливане в                  

р. Русокастренска от добро в умерено на база отчетени влошени резултати ФХЕК азот 

нитратен, общ азот; 

 ВТ с код BG2MA600R013 и наименование р. Хаджиларска – от извор до вливане в               

р. Русокастренска от добро в умерено на база отчетени влошени резултати ФХЕК азот 

нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор; 

 ВТ с код BG2MA900R1120 и наименование р. Тагаревска – от извор до вливане в               

р. Средецка от добро в умерено на база отчетени влошени резултати БЕК фитобентос; 

 ВТ с код BG2MA400R1008 и наименование р. Факийска- от вливане на р. Сарпасан до 

вливане на р. Малката река от добро в умерено на база отчетени влошени резултати ФХЕК 

разтворен кислород, азот нитритен и общ азот; 

 ВТ с код BG2MA400R010 и наименование р. Даръдере – от извор до вливане в                   

р. Факийска от добро в умерено на база отчетени влошени резултати ФХЕК общ азот; 

 

 При останалите водни тела от речен басейн “Мандренски реки” през годината не е 

установена промяна на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2016-2021 или не е провеждан 

мониторинг. 

 

Химично състояние:   
През 2021 г. не са установени превишения на СГС-СКОС за приоритетни вещества в 

пунктовете в речен басейн „Мандренски реки”. 

Останалите тела в речен басейн „Мандренски реки“ са в добро химично състояние или не 

е провеждан мониторинг.  

 

 

Речен басейн “ Южнобургаски реки” 

 
Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

Подобряване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2IU100R003 и наименование р.Маринка - от извор до вливане в Черно море 

от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2IU200R1106 и наименование р. Ропотамо - от извор до вливане на                 

р. Староселска река от умерено в добро екологично състояние; 

 ВТ с код BG2IU200R1105 и наименование р. Ропотамо- от вливане на р. Мехмедженска 

до граница на преходни води  от добро в отлично; 

 ВТ с код BG2IU200R004 и наименование р. Мехмедженска - от извор до вливане в             

р. Ропотамо от лошо в добро; 

 ВТ с код BG2IU600R1113 и наименование р. Узунчаирска - от вливане на р. Дряновица 

до границата на преходните води от добро в отлично; 

 ВТ с код BG2IU800R1015 и наименование р. Лисово дере - от извор до границата на 

преходните води от добро в отлично; 

 ВТ с код BG2IU200L019 и наименование ез. Аркутино от лошо в умерено; 

 ВТ с код BG2IU200L017 и наименование ез. Алепу от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2IU200L007 и наименование ез. Стамополу от много лошо в добро; 

 ВТ с код BG2IU400R1108 и наименование р. Дяволска от граница на преходни води до 

вливане в Черно море от умерено в добро; 

 ВТ с код BG2IU600R1013 и наименование р. Караагач от границата на преходните води 

до вливане в Черно море от лошо в умерено; 
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 Влошаване на състоянието:  

 ВТ с код BG2IU400R012 и наименование р. Зеленковска  - от извор до вливане  в 

р.Дяволска от отлично в добро; 

 ВТ с код BG2IU600R1513 и наименование р. Караагач - от извор до вливане на р. Илиева 

река от добро в умерено на база отчетени влошени резултати по ФХЕК БПК5; 

 ВТс код BG2IU600R1313 и наименование р. Трионска от извор да вливане на р. 

Тисовица от добро в умерено на база отчетени влошени резултати по ФХЕК БПК5. 

 

 При останалите водни тела от речен басейн “Южнобургаски реки” през годината не е 

установена промяна на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2016-2021 или не е провеждан 

мониторинг. 

 

Химично състояние:   
Превишаване на СГС-СКОС за C10-13 хлоралкани е регистрирано в едно водно тяло: 

BG2IU400L011 и наименование яз. Ясна поляна (пункт яз. Ясна поляна), поради което същото е 

определено в непостигащо добро състояние. 

Останалите тела в речнен басейн “Южнобургаски реки” са в добро химично състояние или 

не е провеждан мониторинг.  

 

 

Речен басейн “река Велека” 
 

Промени в екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ 2016-2021 г.  

Подобряване на състоянието за: 

 ВТ с код BG2VE106R1201 и наименование I Участък: р. Велека – от вливане на р. 

Айдере до с. Кости IІ Участък: р. Дяволски дол – от извор до вливане в р. Велека IІІ Участък: р. 

Трашка – от извор до вливане в р. Велека от добро в отлично; 

 ВТ с код BG2VE106R1301 и наименование р. Велека – от мост на с. Кости до 7 km след    

с. Бродилово  от добро в отлично. 

 

 При останалите водни тела от речен басейн “река Велека” през годината не е установена 

промяна на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2016-2021 или не е провеждан мониторинг. 

 

Химично състояние:   

От анализираните приоритетни вещества през 2021 г., съгласно действащата програма за 

мониторинг, няма установени превишения на СГС-СКОС в пунктовете в речен басейн                 

“река Велека”.  

 

 

Речен басейн “река Резовска” 
 

Екологично състояние: 

 

 При водните тела от речен басейн “река Резовска” през годината не е установена промяна 

на екологичното състояние спрямо ПУРБ 2016-2021 или не е провеждан мониторинг. 

 

Химично състояние:  

Не е провеждан мониторинг на приоритетни вещества във водните тела от речния  басейн. 
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1.1.5. Заключения 
 

Извършената оценка на състоянието на водните тела през 2021 г., не сочи 

съществено изменение в състоянието по наблюдаваните елементи за качество в 

сравнение с ПУРБ 2016-2021 г.  

 Наблюдава се тенденция, свързана с намаляване броя на водните тела  определени в 

ПУРБ 2016-2021 г. в много лошо екологично състояние. Същото се дължи на реализирани 

мерки, свързани с изграждане на ПСОВ и подобрените контрол и взаимодействие между 

институциите.  

Установява се значително намаляване на броя на водните тела, за които в ПУРБ 

2016-2021 г. не е определено химично състояние. 

 Влошаването на състоянието по анализираните елементи за качество на водите е 

обусловено от следните фактори: 

    - непостоянен речен отток на реките, пресъхващи реки или участъци от тях, 

вследствие изграждането на язовири; 

    - замърсяване от населени места и индустриални източници; 

 - замърсяване с азот- и фосфорсъдържащи неорганични съединения от дифузни 

източници (земеделски практики). 

 

 

1.2. КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ 

1.2.1. Типове крайбрежни морски води 

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

границите на една морска миля от брега. 

При разработването на втория План за управление на речните басейни на Черноморски 

басейнов район (ПУРБ на ЧРБУ) за периода 2016 – 2021 г., в крайбрежните морски води са 

обособени 9 типа водни тела, в съответствие със система “Б” на РДВ. Към типове CW3 и CW5 

има определени и подтипове. На база актуализираната типология и резултатите от анализа на 

антропогенното въздействие, границите на водните тела са прецизирани и броят им е увеличен 

от 13 в първия ПУРБ, на 17 във втория.  

 

Типове водни тела в крайбрежните морски води 

Черноморски басейнов район 

№ Водно тяло Код на ВТ 
Код на 

типа 
Характеристики на типа 

1 от Дуранкулак до н. Шабла BG2BS000C001 CW3 
силно изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък) 

2 от н. Шабла до Камен бряг BG2BS000C002 CW1N силно изложен, плитък; пясък 

3 от  Камен бряг до н. Калиакра BG2BS000C1003 CW1N силно изложен, плитък; пясък 

4 от н. Каликра до Каварна BG2BS000C1004 CW8 защитен; плитък; тиня 

5 от Каварна до н. Галата BG2BS000C1013 CW2N умерено изложен; плитък; тиня 

6 Варненски залив BG2BS000C005 CW5 
умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, тиня) 
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№ Водно тяло Код на ВТ 
Код на 

типа 
Характеристики на типа 

7 от н. Галата до к.к. Камчия BG2BS000C1113 CW3 
силно изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък, тиня) 

8 от к.к. Камчия до Шкорпиловци BG2BS000C1006 CW3 
силно изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък) 

9 от Шкорпиловци до н. Емине BG2BS000C1007 CW3 
силно изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък) 

10 от н. Емине до Свети Влас BG2BS000C1008 CW4N защитен; плитък; пясък 

11 от Св. Влас до Поморие BG2BS000C1108 CW5 
умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, тиня) 

12 от Поморие до Сарафово BG2BS000C1208 CW9 
защитен; плитък; смесен (скала, 

пясък) 

13 Южен Бургаски залив <30м BG2BS000C1308 CW2N умерено изложен; плитък; тиня 

14 Бургаски залив > 30м BG2BS000C1010 CW6N силно изложен; междинен; тиня 

15 от н. Акин до н. Маслен нос BG2BS000C1011 CW5 

умерено изложен; плитък; 

смесен (скала, пясък, твърди 

седименти) 

16 
от н. Маслен нос до устието на 

р. Резовска < 30 m 
BG2BS000C1012 CW3 

силно изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък, твърди седименти) 

17 
от н. Маслен нос до устието на 

р. Резовска > 30 m 
BG2BS000C1112 CW7 

силно изложен; междинен; 

смесен (скала, пясък, твърди 

седименти) 

 

Подробна информация относно критериите и подхода на извършената типологизация на 

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

съпътстващите приложения, на интернет страницата на БДЧР на адрес: 

http://www.bsbd.bg/v2/bg/purb_razdel_1.html. 

 

1.2.2. Екологично състояние на крайбрежните морски води  

Мониторингът и оценката на екологичното състояние на крайбрежните морски води за 

2021 г., са извършени от Институт по океанология – БАН, съгласно Споразумения №№ Д-33-

25/10.09.2020 г. и Д-31-6/12.04.2021 г. между МОСВ и Института, в изпълнение на чл. 171, ал. 

2, т. 3 от Закона за водите. 

Проведени са две експедиции за пробонабиране на БЕК, ФХЕК и специфични 

замърсители през месеците март - април (зима) и юни - юли (пролет). 

Биологични елементи за качество: 

 фитопланктон (вкл. хлорофил „а“) - 2 експедиции в 37 пункта (контролен мониторинг) 

от 17 водни тела; 

Физико-химични елементи за качество и специфични замърсители: 

 2 експедиции в 37 пункта от 17 водни тела (контролен мониторинг) 

http://www.bsbd.bg/v2/bg/purb_razdel_1.html
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Наблюдавани са следните физико – химични елементи за качество: наситеност с кислород 

(OS%, mg/l повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична потребност от 

кислород (БПК5, mg/l), съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), нитритен азот (N-NO2, µg/l), 

нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l). 

            Специфични замърсители: 

 4 експедиции (две през 2020 г. и две през 2021 г.) в 37 пункта от 17 водни тела; 

            Наблюдавани са следните специфични замърсители: нефтопродукти, етилбензен, 

бисфенол А, цинк, мед, арсен, алуминий, хром шествалентен, ксилени, полихлоробифенили, 

диетилхексилфталат, дибутилфталат. 

            Резултатите за изследваните специфични замърсители са анализирани и съпоставени със 

стандартите за качество на околната среда (МДК- и СГС-СКОС), посочени в Наредба Н-4 от 

14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (посл. изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 

2021г.).  

Екологичното състояние на водните тела е определено на база резултатите по 

наблюдаваните биологични и физико-химични елементи за качество, и специфични 

замърсители, в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ.  

Резултатите от проведените изследвания и интерпретацията на резултатите са представени 

по-долу (раздел 1.2.4.). 

1.2.3.  Химично състояние на крайбрежните морски води 

В съответствие със Споразумения №№ Д-33-25/10.09.2020 г. и Д-31-6/12.04.2021 г. от юли 

2020 г. до юни 2021 г. включително, са проведени 12 експедиции. Извършен е мониторинг на 

приоритетни вещества във води в 17 крайбрежни водни тела, в 37 пункта (контролен 

мониторинг) по вещества от Наредбата за СКОС с №№ 9в, 3, 1, 8, 9, 9а, 13, 14, 18, 19, 29, 33, 34, 

36, 38, 39,  40, 41, 42, 45, 2, 15, 22, 28, 4, 6а, 10, 11, 29а, 29b,31, 32, 5, 6, 20, 21, 23, 7, 12, 14, 25, 

16, 26, 17, 30, 35, 27,43, 44, в биота в 12 крайбрежни водни тела, в 15 пункта, по показатели с № 

№ 5, 15, 16, 17, 21, 28, 30, 34, 35, 37, 43, 44 и в седимени в 6 водни тела, в 6 пункта, по 

показатели с №№ 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43, 40. 

Изпитването на пробите е извършено от акредитирани лаборатории в чужбина. 

Химичното състояние се определя на база данните за матрици вода и биота. Оценката за 

крайбрежните води е извършена съгласно националната методика за оценка на химичното 

състояние на повърхностни води, която е съобразена с изискванията, посочени в Директива 

2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на Рамкова 

директива за водите 2000/60/ЕО, и Директива 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните 

вещества в областта на политиката за водите, транспонирана в българското законодателство с 

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители (ДВ, бр. № 88/2010 г. Състоянието на водното тяло се класифицира като добро, 

когато изчисленият горен доверителен интервал за всяко от изследваните приоритетни 

вещества за всяка от изследваните матрици е по-малък от съответния СКОС. Ако за някое от 

изследваните вещества горепосоченото условие не е изпълнено, химичното състояние се 

определя като непостигащо добро.  

Резултатите от проведените изследвания са представени по-долу (раздел 1.2.4.). 

  

1.2.4. Резултати 
 

По - долу е представена оценката на химичното и екологичното състояние по отделните 

елементи за качество за всяко водно тяло, както и информация за състоянието за периода 2010 - 

2020 г. 
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Крайбрежно водно тяло „от Дуранкулак до н. Шабла“ с код BG2BS000C001 
 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

оценка на екологичното 

състояние  
оценка на химичното състояние  

умерено непостигащо добро 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО (БЕК) 

 ФИТОПЛАНКТОН 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и състояние на водното тяло  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

През зимния  период участие на няколко дребноразмерни вида от Pyramimonadophyceae 

(33,7%), видът Pyramimonas sp. (32,4%), Cryptophyceae (23,4%), видовете Hemiselmis sp. (11,8%), 

Plagioselmis sp. (10,1%) и микрофлагеати (24,4%), обуславят дисбаланса в структурата на 

фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в категория лошо). Представителите на 

диатомеите и динофлагелатите са с изключително ограничен дял в общото обилие (4,6% и 

1,6%), от диатомеите с незначително присъствие са Cyclotella choctawhatcheeana (2,3%) и 

Thalassiosira sp. (1,4%). Биомасата е доминарана от едри хетеротрофни динофлагелати – 

rotoperidinium pallidium (26,6%), Protoperidinium pellucidium (17,5%), Protoperidinium depressum 

Водно тяло Код на станция 
Станция-

име 

TRIX SD, m TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C001 

BG2BS00000MS001 Крапец 4,7         6     5,5      2,5 

BG2BS00000MS102 Шабла 4,2         6     5,8      2,5 

Станция IBI TRIX състояние на ВТ BG2BS000C001 

Крапец 0,67 5,1 
добро 

Шабла 0,70 5,0 
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(10,8%), Protoperidinium conicum (6,7% - станция Крапец) и Plagioselmis sp. (8,1% - станция 

Шабла). Пропорцията на диатомеи и динофлагелати в биомаса е 3,3% към 76%. 

През пролетния сезон (юли) доминант в числеността е коколитофоридата Emiliana huxleyi 

(29,7%), ц кодоминант Actinastrum hantzschii (8,4% - станци  Крапец) и микрофлагелати 

(22,7%). Високото процентно участие на дребноразмерните видове обуславя дисбаланса в 

структурата и на пролетните фитопланктонни асоциации (индекс на Sheldon в категория лошо). 

Диатомеите и динофлагелатите са с ограничен дял в общото обилие(7,4% и 2,2%). През 

пролетта биомасата е доминирана от разнороден фитопланктонен комплекс, съставен основно 

от динофлагелатните видове. Поради доминирането на видове с дребни размери в числеността, 

в биомасата процентното им участие е закономерно по-ниско. 

 

   БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

   БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

В таблицата по-долу е посочено състоянието по наблюдаваните ФХЕК в двата пункта. 

Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Крапец BG2BS00000MS001 добро добро 
добро 

Шабла BG2BS00000MS102 добро добро 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (СЗ)  

 

През годината във водното тяло са изследвани полихлорирани бифинили (PCBs), 

петролни въглеводороди и металите Fe, Zn, Cu, As, Al, Cr (Ⅲ), Cr (Ⅵ). Не са констатирани 

превишения на СКОС за нито един от наблюдаваните замърсители. На база получените 

резултати, състоянието на водното тяло е оценено като добро по специфични замърсители. 

 

 

Екологично състояние на ВТ BG2BS000C001 по БЕК, ФХЕК и СЗ  
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество  

и състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

специфични 

замърсители 

BG2BS000C001 добро добро добро добро 

 

 

             Тенденции в изменението на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BG2BS000C001 умерено лошо 
Много 

лошо 
лошо 

умерен

о 

умерен
о 

умерен

о 

умерен

о 

умерен

о 
добро 

Уме 

рено 

не е 

изслед

вано 

    

добро             
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 ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

            Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS001 Крапец и BG2BS00000MS102 Шабла 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВОДИ 

   Концентрациите на повечето изследвани приоритетни вещества са под границата на 

определяне на използваните аналитични методи. Над тези граници са стойностите за 

бензо(a)пирен – 0,00012 µg/l на станция BG2BS00000MS102 през септември и на станция 

BG2BS00000MS001 през ноември (0,00011 µg/l). И на двете станции през целия период са 

измерени концентрации на хексахлороциклохексан и перфлуороктанова киселина (PFOA) + 

перфлуороктансулфонова киселина (PFOS). Стойностите за хексахлороциклохексан варират 

между 0,0003 и 0,0020 µg/l, като най-високата стойност (която не надвишава МДК-СКОС)  е 

измерена на станция BG2BS00000MS102 през април 2021 г.. Статистически получената 

средногодишна концентрация на PFOA+PFOS на станция BG2BS00000MS001 е 0,00195 µg/l, 

която значително превишава СГС-СКОС от 0,00013 µg/l. От металите единствено резултатът за 

кадмий в станция BG2BS00000MS001 за август е над границата на определяне на метода (ГО) -  

0,15 µg/l. 

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

            Биота е изследвана в пункт BG2BS00000MS102 Шабла. Открити са следните 

приоритетни вещества: живак и сумата от полихлорирани дибензодиоксини, полихлорирани 

дибензофурани и диоксиноподобни полихлоробифенили (PCDD/PCDF, DL-PCBs) и PCBs. 

Установени са превишения на СКОС за живак в карагьоз (44 µg/kg w.w) и калкан (76 µg/kg 

w.w.).  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

     През годината във водното тяло не е извършван мониторинг на седименти. 

 

             Предвид установените превишения на СКОС по показател PFOA+PFOS във води и 

живак в биота, химично състояние е определено като непостигащо добро. 

 Химично състояние: непостигащо добро.  
         

Зони за къпане в обхвата на крайбрежното тяло: 
Във водното тяло попадат 4 зони за къпане: 

o „Дуранкулак - Север 1“ с код  BG3322924102008001; 

o „Дуранкулак - Север 2“ с код BG3322924102008002; 

o „Крапец – Север“ с код BG3322939493008003; 

o „Къмпинг „Добруджа“ с код BG3322983017008004. 

 
Заложени мерки (ПУРБ 2016-2021): 

1. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища 

2. Контрол по изпълнението на условията и при необходимост преразглеждане на 

издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води , по реда на ЗВ. 

3. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

4. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 
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Крайбрежно водно тяло „от н. Шабла до Камен бряг“ с код  BG2BS000C002 
 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Оценка на екологичното 

състояние  
Оценка на химичното състояние  

умерено добро* 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и състояние на водното тяло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Характеристиките на фитопланктона в това водно тяло са много сходни с тези на водно 

тяло BG2BS000C001, като доминантна структура, респективно непараметрични индекси, но с 

по-високи количествени характеристики по численост и хлорофил-а. През март числеността е 

доминирана от дребноразмерните видове от Pyramimonadophyceae (27,6%), Cryptophyceae 

(28,6%) и микрофлагелати (26,6%), които запазват относително същите пропорции. През юни 

таксономичният профил на фитопланктона по численост е доминиран от същите таксономични 

групи, като делът на Prymnesiophyceae (25,8% от общата численост) и  микрофлагелатите 

(22,7%) намалява, за сметка на съществения принос на кодоминанта Actinastrum hantzschii, 

нараства до 21,4% от общата численост.  

         Дисбаланс в структурата на фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в категория 

лошо) се регистрира и в двата сезона. Представителите на диатомеите и динофлагелатите са с 

изключително ограничен дял в общото обилие през март (2,6% и 1,4%). През юни пропорцията 

на диатомеите в числеността слабо се увеличава (10,2%). Процентното участие на диатомеите в 

Водно тяло Код на станция 
Станция-

име 

TRIX SD, m TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C002 

BG2BS00000MS113 Тюленово 2,8         6     5,6      3 

BG2BS00000MS127 
Камен 

бряг 
5,1         6     6,4      3 

Станция IBI TRIX състояние на ВТ BG2BS000C002 

Тюленово 0,65 4,2 
добро 

Камен бряг 0,65 5,75 
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биомасата се запазва изключително ниско през зимата (4,6%) и се повишава през пролетта 

(19,9%), докато биомасата на динофлагелатите намалява и през двата сезона (59%-42%). В 

биомасата доминират динофлагелатите (зима 59%, пролет 42%) с едроразмерните видове - 

Protoperidinium depressum (14,7%), Protoperidinium pellucidum (12,7%), Protoperidinium pallidum 

(9,3%), Tripos furca (5,7%) и представители на Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 12,3%, 

Hemiselmis sp. – 6,2%). Стойностите на интегрирания индекс съответстват на категория добро. 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мотниторинг по този БЕК. 

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

          През годината не е извършван мотниторинг по този БЕК. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

В таблицата по-долу е посочено състоянието по наблюдаваните ФХЕК в двата пункта. 

Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Тюленово BG2BS00000MS113 добро добро 

добро 
Камен 

бряг 
BG2BS00000MS127 добро добро 

 

           

СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

 

          Във водното тяло са изследвани Fe, Zn, Cu, As, Cr (Ⅲ), Cr (Ⅵ). Не са констатирани 

превишения на СКОС за нито един от наблюдаваните замърсители. Единствените измерени 

концентрации са за Cr (Ⅵ) на станция Тюленово, но стойностите са значително по-ниски от 

СГС-СКОС. Състоянието на тялото е оценено като добро. 

 

 
Екологично състояние на  ВТ BG2BS000C002 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C002 добро добро добро добро 

 

 

 

                      Тенденции в изменението на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C002 умерено лошо 
умере-

но 
лошо 

умере

но 
лошо 

умере

но 
умерено умерено добро добро добро 

не е 

изслед

вано 

 

добро 

 

 



24 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS113 Тюленово и BG2BS00000MS127 Камен 

бряг 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

Повечето стойности за приоритетни вещества са под границите на определяне на 

съответните аналитични методи. По-високи концентрации са измерени на бензо(a)пирен и на 

двете станции през ноември, съответно (0,00009 и 0,00007 µg/l). Резултатите за 

хексахлороциклохексан варират от 0,0006 до 0,0019 µg/l за целия период на изследване на 

станция BG2BS00000MS113. На станция BG2BS00000MS127, през ноември, е измерена 

концентрация на хептахлор и хептахлорепоксид от 0,00007 µg/l. Средногодишната 

концентрация на PFOS+PFOS от 0,00179 µg/l надхвърля СГС-СКОС. Другото приоритетно 

вещество, за което е измерена концентрация, е кадмий. През август негови стойности са 

измерени и на двете станции, съответно 0,14 µg/l и 0,26 µg/l, както и на станция 

BG2BS00000MS113 през октомври – 0,13 µg/l и на станция BG2BS00000MS127 през ноември – 

0,10 µg/l. 

 

  ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

През годината не е извършван мониторинг на приоритетни вещества в биота.  

 

  ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

     Химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни вещества във води е 

непостигащо добро, поради отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS.  

Химично състояние: непостигащо добро 
 

Зони за къпане в обхвата на крайбрежното тяло: 
  Във водното тяло не са определени зони за къпане. 

  
 Заложени мерки: 

1. Изграждане на нова ПСОВ Шабла; 

2. Доизграждане канализацията на гр. Шабла; 

3. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища; 

4. Контрол по изпълнението на условията и при необходимост преразглеждане на 

издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ; 

5. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини; 

6. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от Камен бряг до н. Калиакра“  с код 

BG2BS000C1003 
* предишeн код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: BG2BS000C003 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 
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Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

умерено неизвестно 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и състояние на водното тяло за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Таксонимичната структура на фитопланктонните съобщества носи характеристиките на 

предходните две водни тела, със сходни количествени параметри с водно тяло BG2BS000C002 

Шабла-Камен бряг по биомаса, но с по-висока обща численост и стойности на хлорофил-а през 

юли.през зимата интегрирания индекс съответства на категория добро, а през пролетта е в 

умерено състояние. 

         През март диатомеите и динофлагелатите участват с изключително нисък процент в 

числеността и в давата пункта (1,4-0,9%). Сравнително високата обща численост се дължи на 

развитието на сходен с предходните водни тела таксономичен комплекс от дребноразмерните 

видове Pyramimonadophyceae (Pyramimonas sp. 35,41%), микрофлагелати (32,6%) и 

Cryptophyceae (21,67%, от които Hemiselmis sp. – 15,9%). В биомасата процентно доминират 

динофлагелатите (50,1%), но стойностите на биомасата са относително ниски за сезона, 

формирана от Protoperidinium pallidum (21,5%), Protoperidinium pellucidum (14,6%), Goniodoma 

sphaericum (10,8%) и Gymnodinium rubrum (6,8%). Типичните за сезона диатомеи отсъстват, с 

изключително ниска обща биомаса. Стойностите на интегрирания индекс съответстват на 

категория  добро и в двата пункта. 

През юни комплексът, който формира около 68% от числеността в този пункт, е с 

увеличен дял от общата численост – Primnesiophyceae (35,8%), Bacillariophyceae (14,2%) и 

микрофлагелати (18,2%), за разлика от приносът на Trebouxiophyceae (намалява значително, 

Водно тяло Код на станция 
Станция-

име 

TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1003 

BG2BS00000MS002 Русалка 4,7       3,5     5,9      2,5 

BG2BS00000MS114 Калиакра 1  4,9        4     6,2     3 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1003 

Русалка 0,67 5,3 
добро 

Калиакра 1 0,67 5,55 
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особено в пункт Калиакра 1. В биомасата и в двата пункта най-съществен е делът ха 

динофлагелатите (около 58% ), за сметка на по-ниския процент на диатомеи (16,6% ), следван 

от този на Primnesiophyceae (13,1%). От динофлагелатите няколко доминантни вида формират 

около 43% от биомасата. В състава на доминантните комплекси по биомаса влизат още 

коколитофоридата Emiliania huxleyi (10,3% ) и диатомеята Thalassiosira minima (10,1% ). Всички 

количествени метрики са в категория отлично-добро. 

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  
 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Русалка BG2BS00000MS002 добро добро 
добро 

Калиакра 1 BG2BS00000MS114 добро добро 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

 

Изследвани са металите Fe, Mn, Zn, Cu, Al, като Al е анализиран само на ст. Калиакра 1. 

Не са констатирани превишения на СГС-СКОС  и МДК-СКОС за нито един от наблюдаваните 

замърсители. На база получените разултати, състоянието на водното тяло се оценява като 

добро.  

 

            Екологично състояние на  ВТ BG2BS000C1003 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1003 добро добро добро добро 

 

                         Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро  
 

                          Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1003 добро 
Много 

лошо 

Умере 

но 

умере

но 

умере

но 

умере

но 

умере

но 
умерено умерено 

Не е 

изслед

вано 

Не е 

изслед

вано 

добро 
умере

но 

 

добро 
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       ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

       Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS002 Русалка и BG2BS00000MS114 Калиакра 1 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВОДИ 

            Почти всички приоритетни вещества са под границата на определяне на методите за 

изпитване. Приоритетните веществата с концентрации над границите на определяне са: 

бензо(a)пирен на станция BG2BS00000MS114 през септември, октомври и ноември, съответно 

0,00008, 0,00006 и 0,00007 µg/l, PFOA+PFOS на същата станция – средногодишна концентрация 

0,00287 µg/l и кадмий в двете изследвани станции, през октомври, съответно 0,17 и 0,06 µg/l. 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

            Мониторинг на приоритетни вещества в биота е извършен в пункт Русалка 

BG2BS00000MS102. Открити са следните приоритетни вещества: живак и сумата от 

полихлорирани дибензодиоксини, полихлорирани дибензофурани и диоксиноподобни 

полихлоробифенили (PCDD/PCDF, DL-PCBs), и PCBs. Превишения на СКОС са установени за 

живак в биота (97 µg/kg w.w.). 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

 Не са изследвани през годината. 

             

    Предвид констатираните превишения на СКОС за PFOA+PFOS във води и Hg в биота, 

химичното състояние е определено като непостигащо добро.  

 

Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане: 
Във водното тяло попадат 3 зони за къпане: 

o „Русалка - голям плаж“ с код  BG3321765543008005; 

o „Русалка - централен плаж“ с код BG3321765543008006; 

o „Болата“ с код BG3321707257008007. 

 

Заложени мерки: 
1. РРМ на ПСОВ KK "Русалка" 

2. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

3. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 
Водно тяло „от н. Каликра до Каварна” с код BG2BS000C1004 

 
 

* предишeн код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: BG2BS000C004 

 
Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 
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Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

умерено неизвестно 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и състояние на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Характеристиките на фитопланктона в това водно тяло са много сходни с тези на водно 

тяло BG2BS000C002 като доминантна структура, респективно непараметрични индекси, но с 

малко по-ниски количествени характеристики по численост и по-високи по хлорофил-а през 

зимата. През зимата интегрирания индекс съответства на категория добро, докато през пролетта 

е в умерено състояние.  

           През март числеността е доминирана от дребноразмерните видове от 

Pyramimonadophyceae (32,7%), Cryptophyceae (29,1%) и микрофлагелати (28,6%), които запазват 

относително същите пропорции. През юни таксономичния профил на фитопланктона по 

численост е доминиран от същите таксономични групи, като делът на Prymnesiophyceae се 

увеличава (36,1% от общата численост), а на микрофлагелатите слабо намалява (18,7%).  

           Дисбаланс в структурата на фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в категория 

лошо) се регистрира и в двата сезона. Представителите на диатомеите и динофлагелатите са с 

изключително ограничен дял в общото обилие през март (1,7% и 1,8%). През юни пропорцията 

на диатомеите в числеността значително се увеличава (18,5%), като това е максималната 

регистрирана стойност за всички водни тела.  

           Процентното участие на диатомеите в биомасата се запазва изключително ниско през 

зимата (5%) и се повишава през пролетта (23,4%), докато биомасата на динофлагелатите е със 

Водно тяло Код на станция 
Станция-

име 

TRIX SD, m TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1004 

BG2BS00000MS115 Калиакра 2 3,4        4     5,6      3 

BG2BS00000MS003 Каварна  5,2       5     6,1      3 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1004 

Калиакра 2 0,66 4,5 
добро 

Каварна 0,66 5,65 
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сходно значение през зимата (68,1%) и намалява през пролетта (47,3%). Биомасата на 

диатомеите се определя от присъствието на Ethmodiscus punctiger през март (5,3%) и 

Thalassiosira minima през юни (14,1%).  

            В биомасата доминират динофлагелатите и през двата сезона (зима 68,1%, пролет 47,3%). 

През март в доминантните комплекси са включени едроразмерните видове – Protoperidinium 

pallidum (24,3%), Gymnodinium rubrum (22,5%) Protoperidinium depressum (20,2%). През 

пролетта биомасата е доминирана от разнороден фитопланктонен комплекс, съставен основно 

от динофлагелатните видове Tripos furca (10,1%), Lingulodinium polyedra (7,1%), Prorocentrum 

micans (6,4%), Pyxidicula compressa var. compressa (6,3%) и със съществен принос на диатомеята 

Thalassiosira minima (14,1%) и Emiliania huxleyi (10.7%). Стойностите на интегрирания индекс 

съответстват на категория добро през зимата и на умерено през пролетта. 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните физико-химични елементи за качество: наситеност с кислород 

(OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична потребност от кислород 

(БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), нитритен азот (N-NO2, µg/l), 

нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по сезони. 

Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Калиакра 2 BG2BS00000MS115 добро добро 
добро 

Каварна BG2BS00000MS003 добро добро 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

 

          Изследвани са металите Zn, Cu, Al. Нито един от изброените не надвишава съответните 

СГС-СКОС и МДК-СКОС. На база получените разултати, състоянието на повърхностните 

крайбрежни води на водното тяло се оценява като добро. 

 

                          Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1004 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1004 добро добро добро добро 

 

                         Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро  
 

                          Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 
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BG2BS000C1004 лошо  лошо 
Умере 

но 

умере

но 

умере

но 

Не е 

изслед

вано 

Не е 

изсле

двано 

 умерено 
умере

но 

умере 

но 
добро 

Не е 

изслед

вано 

 

добро 

 

 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS115 Калиакра 2 и BG2BS00000MS003 

Каварна 

 

     ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВОДИ 

 

            Резултатите за повечето изследвани приоритетни вещества са под границата на 

определяне (ГО) на съответните аналитични методи. Концентрации над ГО са измерени за 

веществата бензо(a)пирен, PFOA+PFOS и Cd. Бензо(a)пирен над ГО е установен на станция 

BG2BS00000MS115 през септември (0,00024 µg/l) и на станция BG2BS00000MS003 през 

октомври – 0,00010 µg/l. PFOA+PFOS над ГО са измерени на станция BG2BS00000MS003 през 

целия изследван период, с максимална концентрация през юли – 0,01553 µg/l. Стойности на Cd 

над ГО са измерени и на двете станции през ноември, съответно 0,13 и 0,09 µg/, както и 0,09 

µg/l на станция BG2BS00000MS003 през май 2021 г. 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

Биота е изследвана в пункт Каварна BG2BS00000MS003. Открити са следните 

приоритетни вещества: живак и сумата от полихлорирани дибензодиоксини, полихлорирани 

дибензофурани и диоксиноподобни полихлоробифенили (PCDD/PCDF, DL-PCBs), PCBs и 

PFOA+PFOS. Превишения на СКОС са установени за живак в биота (30 µg/kg w.w.).  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

Изследван е седимент от станция BG2BS00000MS003 Каварна. Същият е определен като 

песъчлива тиня. Делът на фракция <0,63 µm e 66,1 %, а съдържанието на общ органичен 

въглерод е 1,9 % - най – висок на тази станция и на Албена. По отношение съдържанието на 

метали, станцията заема трето място, второ място по PCBs и първо по PCDD/F. Това е 

станцията с най-висок процент тиня в състава на седимента. Нито едно от веществата не 

надхвърля праговете в ERL. 

Предвид установените превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS във води и живак в 

биота, химичното състояние на водното тяло е класифицирано като непостигащо добро.  
          Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане: 
Във водното тяло попада 1 зона за къпане: 

o „Каварна – Централен“ с код BG3321735064008008. 

 

  Заложени мерки: 
1. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища 

2. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

3. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 
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Водно тяло „от Каварна до н. Галата“ с код BG2BS000C1013 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: „кк. Албена до 

н. Иланджик”, BG2BS000C013  

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние 

умерено  непостигащо добро 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и състояние на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, m TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1013 

BG2BS00000MS104 Балчик 4,1        5     5,6      4 

BG2BS00000MS105 Албена 4,7        4      4,3      4 

BG2BS00000MS116 
Златнилатни 

пясъци            
3,8        4      4,8      4 

BG2BS00000MS004 Галата 7,1        3,5      5,4       4,5 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1013 

Балчик 0,63 4,85 

добро 
Албена 0,62         4,5 

Зл.пясъци 0,65         4,3 

Галата 0,62         6,25 
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         Четирите станции имат сходна таксономична структура на останалите водни тела, с леки 

вариации в стойностите на количествената представеност на таксономчните групи, респективно 

общите количествени параметри на фитоланктонните съобщества и през двата сезона. 

          Микрофлагелатите запазват сходно процентно участие в числеността на всички станции 

през двата периода на изследване, докато останалите таксономични групи имат хетерогенно 

разпределение. Това водно тяло се характеризира с по-високи числености на Prymnesiophyceae 

(51,5%, Emiliania huxleyi (44,9%) през пролетта. Chlorophyceae е с висок принос в числеността 

(около три пъти – 7,7%) на пункт Златни пясъци през зимата, в сравнение с останалите 

пунктове. През пролетта най-високо обилие на Chlorophyceae се регистрира на пункт Балчиик 

(6,3%), като стойностите са сходни с останалите три пункта. В същия период на пункт Балчик, с 

най-високи стойности на числеността са представени Cryptophyceae (7,3%) и 

Nephroselmidophyceae (3,9%). През пролетта Cyanophyceae е с високо обилие на пункт Златни 

пясъци (3,3%), като стойностите на останалите пунктове са незначителни. През зимата 

Cyanophyceae е с високо обилие на пункт Балчиик (3,0%), като стойностите на останалите 

пунктове варират в диапазона 0,7-2,4%. През зимата интегрирания индекс за четирите пункта 

съответства на категория добро, докато през пролетта отговаря на умерено състояние. 

         През двата сезона числеността е доминирана от представители на таксономичните класове 

„други“. Дисбаланс в структурата на фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в 

категория лошо) се отчита на всички пунктове за целия период на изследване. През март 

числеността е доминирана от Pyramimonas sp. (32,2%) и микрофлагелати (30,1%), а през юни от  

коколитофоридата Emiliania huxleyi (44,9%) и микрофлагелати (20,9%). Представителите на 

диатомеите и динофлагелатите са с изключително ограничен дял в общото обилие, от 

диатомеите с незначително присъствие са Cyclotella choctawhatcheeana (зима – 2,16%; пролет – 

2,24%) и Thalassiosira minima (пролет – 1,9%). 

         През зимата биомасата е доминирана от едри хетеротрофни диноглагелати – 

Protoperidinium pellucidum (10,2%), Protoperidinium depressum (8,8%), Protoperidinium pallidum 

(7,6%), дребноразмерните видове от Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 13,1%, Hemiselmis sp. – 

7,8%), от Pyramimonadophyceae (Pyramimonas sp. – 6,4%) и с ниско процентно съотношение 

едрите диатомейни видове (Ethmodiscus punctiger – 3,5%, Pseudosolenia calcar-avis – 2,7%). 

Пропорцията на диатомеи и динофлагелати в биомасата е 9,7% към 47,8%. 

         През пролетта биомасата е доминирана от разнороден фитопланктонен комплекс, съставен 

основно от динофлагелатните видове (44%) – Pyxidicula compressa var. compressa (16,3%), 

Prorocentrum micans (14,6%), Tripos furca (13,1%), със съществен принос на Prymnesiophyceae 

(19,7%), вида Emiliania huxleyi  (14,7%). Пропорцията на диатомеи и динофлагелати в биомасата 

е 7,3% към 64,8%. 

         Отклонение от типичната структура на зимните и пролетните съобщества е ниският брой 

видове диатомеи, липса на типичните представители от р. Chaetoceros, нищожен дял в общата 

численост (1,9-7,2%) и изключително ниската биомаса (5,8-13,4%). През зимата интегрирания 

индекс съответства на категория добро, докато през пролетта е в умерено състояние. Пунктове 

Балчик и Златни пясъци се категоризират в добро състояние, докато пунктове Албена и Галата 

са в умерено. 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 
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 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК пролет зима 

Балчик BG2BS00000MS104 добро добро 

добро 
Албена BG2BS00000MS105 добро добро 

Златни 

пясъци 
BG2BS00000MS116 добро добро 

Галата BG2BS00000MS004 добро добро 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

 

          Изследвани са металите желязо, манган, цинк, мед и алуминий. На станция Галата са 

изследвани и полихлорирани бифинили и арсен. През февруари са измерени концентрации на 

манган, мед и алуминий над границата на определяне на метода.. По-висока стойност на манган 

е измерена на ст. Галата, а на алуминий- на ст. Албена. Концентрациите на изброените 

замърсители не надвишава СГС-СКОС  и МДК-СКОС, посочени в Наредба Н-4/14.09.2012г. На 

база получените разултати, състоянието на повърхностните крайбрежни води на водното тяло 

за целия изследван период се оценява като добро по специфични замърсители.  

 

                           Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1013 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1013 добро добро добро добро 

 

                         Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро  
 

 

                           Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1013 добро 

  

много

лошо 

лошо лошо 
умере

но 

умере

но 
умере

но 
 умерено 

Не е 

изслед

вано 

Не е 

изслед

вано 

умерено 

Не е 

изсле

двано 

 

добро 

 

 

 
ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS104 Балчик, BG2BS00000MS105 Албена, 

BG2BS00000MS116 Златни пясъци и  BG2BS00000MS004 Галата 
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    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

   Водното тяло BG2BS000C1013 е най-голямо и е представено от четири станции. 

Повечето приоритетни вещества са под границата на определяне на използваните аналитични 

методи. Приоритетните веществата, за които са регистрирани резултати по време на 

мониторинга са: Anthracene – 0,003 µg/l, Benzo(a)pyrene 0,00005-0,00018 µg/l, Fluoranthene 

0,001-0,003 µg/l, Heptachlorand Heptachlorepoxide на станция BG2BS00000MS116 през месец 

ноември – 0,00002 µg/l, PFOA+PFOS за целия период на изследване на станции 

BG2BS00000MS104 и BG2BS00000MS116 и Cd 0,07-21,6 µg/l. Кадмият надхвърля МДК – СКОС 

на станция BG2BS00000MS104 през август 2020 г. 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

            Мониторинг на приоритетни вещества в биота в крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1013 е извършен на пункт Албена BG2BS00000MS105. Вещества, за които има 

получени резултати са: живак, PFOA + PFOS, PCDD/PCDF, DL PCBs, сумата 

PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. Сумата от PFOA + PFOS е малко над допустимия СКОС за 

барбунята уловена край Албена. Приоритетно вещество превишаващо СКОС е живак - 35µg/kg 

w.w.  

 

  ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

Станцията, в която са анализирани приоритетни вещества е BG2BS00000MS105 – Албена. 

Седиментът е определен като песъчлива тиня. Фракция <0,63µm е почти 70%, а органичният 

въглерод – 1,9%. Седиментите са с най – високо съдържание на кадмий. Нито една субстанция 

не надхвърля праговата на ERL. 

    Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

В биота е констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното 

състояние на водното тяло е непостигащо добро.  

Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане: 
Във водното тяло попадат 21 зони за къпане: 

o „Тузлата“ с код BG3320302508008012; 

o „Робинзон - 2“ с код BG3320302508008013; 

o „Балчик-Централен“ с код BG3320302508008014; 

o „Нов плаж“ с код BG3320302508008015; 

o „Балчик – Двореца“ с код BG3320302508008016; 

o „Кранево – Централен“ с код BG3320339459008020; 

o „Кранево – Юг“ с код BG3320339459008021; 

o „Фиш – Фиш“ с код BG3320353120008018; 

o „Албена“ с код BG3320353120008019; 

o „Божурец – Топола“ с код BG3321705009008009; 

o „Иканталъка“ с код BG3321772693008010; 

o „СБА“ с код BG3321772693008011; 

o „Златни пясъци – ПСОВ“ с код BG3310610135003001; 

o „Златни пясъци - Морско казино“ с код BG3310610135003002; 

o „Златни пясъци – Ривиера“ с код BG3310610135003003; 

o „Кабакум – Централен“ с код BG3310610135003004; 

o „Слънчев ден - хотел "Марина" с код BG3310610135003005; 

o „Св. Св. Константин и Елена - Голям плаж“ с код BG3310610135003006; 
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o „Св. Св. Константин и Елена - до минерален басейн“ с код  BG3310610135003007; 

o „Св. Св. Константин и Елена - Малка Ривиера“ с код BG3310610135003008; 

o „Св. Св. Константин и Елена - Сент Елиас“ с код BG3310610135003009. 

 

 

Заложени мерки: 

1. Изграждане на нова ПСОВ КК "Златни пясъци"; 

2. Рехабилитация на ПСОВ к.к. "Албена"; 

3. Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ к.к. "Албена"; 

4. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища; 

5. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките; 

6. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне веднъж годишно на крайбрежната зона до 2 km във вътрешността, извън плажните 

ивици; 

7. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини; 

8. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

 
Крайбрежно водно тяло „Варненски залив” с код BG2BS000C005 

 
Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

лошо непостигащо добро 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло Код на станция 
Станция-

име 

TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C005 

BG2BS00000MS005 
Варненски 

залив-север 
3,8        4     5,0      4 

BG2BS00000MS006 
Варненски 

залив-юг 
6,6       1,5     4,6      3,5 
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Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Водното тяло Варненски залив е едно от най-проблемните по българското крайбрежие, 

където е най-осезателно локалното антропогенно въздействие и поддържа стабилно категория 

„лошо – умерено“.  

Според интегрирания индекс и през двата сезона пункт Варна залив юг е в категория 

умерено, докато Варна залив север, през зимата е в добро, а през пролетта в умерено. В 

сравнение с предходни изследвания, според които водното тяло, често е регистрирано с 

максимуми в    параметрите, за изследвания период стойностите на числеността и биомасата на 

фитопланктона в двата пункта не достигат максимално измерените нива от мониторинговата 

мрежа. През зимата пункт Варна залив юг е на трето място по численост. През пролетта 

биомаса е на второ място. 

И през двата сезона двата пункта за наблюдение на водно тяло Варненски залив се 

разграничават по количествени параметри. През март числеността на пункт Варна-залив юг е 

около два пъти по-висока (2 124 368 cell/l) от Варна-залив север (1 303 680 cell/l). През юни 

числеността на пункт Варна-залив север е сходна със стойностите през зимата (1 334 377 cell/l), 

но надвишава числеността на Варна-залив юг (865 188 cell/l). Същата зависимост се отчита и по 

стойности на концентрацията на хлорофил „а“. Биомасата на пункт Варна-залив юг е по-висока 

и през двата сезона (зима - 345 mg/m3, пролет - 470 mg/m3). 

Доминантният компклекс в таксономичната структура по численост през двата сезона е 

представен от видове на таксономичните класове „други“. Дисбаланс в структурата на 

фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в категория лошо) се отчита на двата пункта за 

изследвания период. През март числеността е доминирана от микрофлагелати (34,8%) и 

Pyramimonas sp. (31,6%), а през юни от коколитофоридата Emiliania huxleyi (37,9%) и 

микрофлагелати (19,3%). Представителите на диатомеите и динофлагелатите са с изключително 

ограничен дял в общото обилие (зима - 1,93%; пролет – 7,9%), от диатомеите с незначително 

присъствие е Cyclotella choctawhatcheeana (зима – 1,3%; пролет – 2,2%). 

През зимата биомасата е доминирана от разнороден фитопланктонен комплекс, съставен 

от дребноразмерни видове от Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 13,1%, Hemiselmis sp. – 8,1%), 

Pyramimonadophyceae (Pyramimonas sp. – 7,5%), диатомеята Ethmodiscus punctiger – 9,6% и 

динофлагелати – Kryptoperidinium triquetrum (6,1%), Protoperidinium pellucidum (5,3%). 

Пропорцията на диатомеи и динофлагелати в биомасата е 14,7% към 33,6%. 

През пролетта биомасата е доминирана от динофлагелатни видове (45,1%) – 

Protoperidinium compressum (29,4%), Prorocentrum micans (15,7%), с принос на Emiliania huxleyi 

(11,6%) и диатомеята Thalassiosira minima (пролет – 4,1%). Пропорцията на диатомеи и 

динофлагелати в биомасата е 10,8% към 66,7%. 

Отклонение от типичната структура на зимните и пролетните съобщества отново е 

ниският брой видове диатомеи, липса на типичните представители от р. Chaetoceros, нисък дял 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C005 
Варненски залив-

север 
0,60 4,4 

умерено 
Варненски залив-

юг 
0,59 5,6 
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в общата численост (1,9-7,4%) и ниската биомаса (10,8-14,7%). Интегрираният индекс на пункт 

Варна залив север през зимата съответства на категория добро, а през пролетта на умерено 

състояние, докато пункт Варна залив юг и през двата сезона е в категория умерено.  

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

 

Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Варненски 

залив-север 
BG2BS00000MS005 добро добро 

добро 
Варненски 

залив-юг 
BG2BS00000MS006 добро добро 

 

      

СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

 

           Във водното тяло са изследвани металите желязо, манган, цинк, мед и алуминий. 

Допълнително на ст. Варна залив-юг, която е една от „горещите точки“ в българската 

черноморска акватория са анализирани индустриалните замърсители – полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs), DEP, DBP, DIBP, полихлорирани бифинили (PCBs), петролни 

въглеводороди, както и допълнителните метали арсен, тривалентен и шествалентен хром. 

Концентрацията на нито един от изследваните замърсители не надвишава МДК-СКОС, 

съгласно Наредба Н-4/14.09.2012. Средногодишните им стойности също не надвишават СКОС. 

Измерените стойности на разтворения манган (1 до 4 µg/l) и на двете станции са значително под 

нормата от за разглеждания период. На ст. Варненски залив-север са измерени еднократни 

концентрации на цинк през ноември 2020 г., мед и алуминий през февруари 2021 г.Състоянието 

на повърхностните крайбрежни води на този пункт, респективно водно тяло, за целия изследван 

период се оценява като добро по специфични замърсители. 

  

    Екологично състояние на ВТ BG2BS000C005 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C005 умерено добро добро умерено 

 

                         Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: умерено  
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                          Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C005 добро 
много 

лошо 
  лошо лошо 

умере

но 

умере

но 
умере

но лошо лошо лошо 
умере 

но 

умере

но 

Не е 

изсле

двано 

умере 

но 

 

 

 

 ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

         Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS005 Варненски залив-север и 

BG2BS00000MS006 Варненски залив-юг  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

  Концентрациите на почти всички приоритетни вещества са под границата на определяне 

на аналитичните методи. Приоритетните веществата, за които имат регистрирани резултати над 

ГО са: Benzo(a)pyrene от 0,00013 µg/l до 0,00025 µg/l, PFOA+PFOS от 0,00099 µg/l до 

0,00608 µg/l и Cd от 0,07 µg/l до 0,41 µg/l. Най-висока измерена концентрация на кадмий е 

регистрирана на станция BG2BS00000MS006 през август 2020 г., която не надвишава МДК – 

СКОС.  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

Мониторингът сочи резултати над ГО за живак, PFOA + PFOS, PCDD/PCDF, DL PCBs, 

сумата PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. Налице е превишение на СКОС за живак (31 µg/kg w.w.).  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

В това водно тяло е изследвана станция BG2BS00000MS006 – Варненски залив – юг. 

Седиментът е черупчест пясък. Фракция <0,63µm е 6,76 %, а органичният въглерод – 0,9%. 

Станцията е на междинно място по концентрации на метали и органични замърсители. Нито 

едно от изследваните вещества не надхвърля праговата на ERL. 

                     Химично състояние: непостигащо добро 

    Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

В биота е констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното 

състояние на водното тяло е непостигащо добро.  

 
 

Зони за къпане: 
Във водното тяло попадат 5 зони за къпане: 

o „Варна - Бриз 3 – буните“ с код BG3310610135003010; 

o „Варна - Офицерски плаж“ с код BG3310610135003011; 

o „Варна - Централен плаж“ с код BG3310610135003012; 

o „Варна - Южен плаж“ с код BG3310610135003013; 

o „Варна - Аспарухово – централен“ с код BG3310610135003014. 

 

 Заложени мерки: 
1. Предприемане на действия за прекратяване на замърсяването на водите за къпане в 

зона за къпане "Офицерски плаж", гр.Варна, чрез преустановяване на заустването в зоната на 
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т.нар. "Шокъров канал" - (Изграждане на дълбоководно заустване в Черно море посредством 

тръбопровод извън зона за къпане); 

2. Изграждане на дълбоководно заустване в Черно море посредством тръбопровод извън 

зона за къпане на колектора за дъждовни води: " "Вълнолом"; 

3. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища; 

4. Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни 

отпадъци 

5. Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид;  

6. Контрол на замърсяването от кораби превозващи течни вещества в наливно състояние; 

7. Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци;  

8. Контрол  на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси; 

9. Реконструкция на Шокъров канал за намаляване на замърсяването на зона за къпане 

"Офицерски плаж" с отпадъци и седименти (обяснение: реконструкция на съществуващото 

терасиране на открития канал, монтиране и регулярна поддръжка на механични решетки за 

задържане на отпадъци и утаяване и обеззаразяване на водите преди вливане в крайбрежните 

води). 

 

 

 
Крайбрежно водно тяло „от н. Галата до к.к. Камчия”  

с код BG2BS000C1113 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: 

част от водни тела BG2BS000C013 (от к.к. Албена - н. Иланджик) и BG2BS000C006 (от н. Иланджик 

до точка 27°53'43"E/ 42°58'17"N) 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

лошо неизвестно 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, m TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1113 

BG2BS00000MS117 Прибой 4,9      5,5     4,9      4 

BG2BS00000MS118 
Защитена 

зона Галата 2 
4,9       1,5     4,6      4,5 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1113 

Прибой 0,66 4,9 
добро Защитена зона 

Галата 2 
0,68 4,75 
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Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Двата пункта се различават по количествените параметри, с по-високи числености, 

биомаси и концентрация на хлорофил „а“ в пункт Защитена зона Галата 2 за целия период на 

изследване. Интегрираният индекс за двата пункта съответства на категория добро през зимата 

и на умерено състояние през пролетта. 

През март числеността е доминирана от дребноразмерните видове от 

Pyramimonadophyceae (42,5%) и микрофлагелати (28,2%). През юни таксономичният профил на 

фитопланктона по численост е доминиран от същите таксономични групи, като делът на 

Prymnesiophyceae се увеличава (51,1% от общата численост), а на микрофлагелатите се запазва 

(18,2%). За разлика от високия принос в северните водни тела, видът Actinastrum hantzschii е 

представен с ниска численост (4,9%). 

Дисбаланс в структурата на фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в категория 

лошо) се регистрира и в двата сезона. Представителите на диатомеите и динофлагелатите са с 

ограничен дял в общото обилие през двата сезона. В биомасата доминират динофлагелатите и 

отново през двата сезона. Процентното участие на диатомеите в биомасата се запазва 

изключително ниско през зимата (4,6%) и се повишава през пролетта (19,2%), докато биомасата 

на динофлагелатите е със сходно значение през зимата (69,3%) и намалява през пролетта 

(44,9%). През март в доминантните комплекси са включени едроразмерните хетеротрофни 

динофлагелати (49,3%) – Protoperidinium pallidum (23,7%), Protoperidinium pellucidum (14,3%), 

Gymnodinium rubrum (11,3%) и дребноразмерни видове от Pyramimonadophyceae (Pyramimonas 

sp. – 6,3%), Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 5,8%). През пролетта биомасата е доминирана от 

разнороден фитопланктонен комплекс, съставен основно от динофлагелатните видове (29,8%) – 

Prorocentrum micans (16,3%), Pyxidicula compressa var. compressa (9%), Tripos furca (4,4%) и със 

съществен принос на диатомеята Thalassiosira minima (11,1%). 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 
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Пункт Код 
състояние на пунктовете по ФХЕК състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Прибой BG2BS00000MS117 добро добро 
добро 

Защитена 

зона Галата 2 
BG2BS00000MS118 добро добро 

 

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

  От специфичните замърсители във водно тяло BG2BS000C1113 са анализирани основно 

метали. На двете станции – Прибой и Защитена зона Галата 2 са изследвани желязо, манган, 

цинк, мед и алуминий. Регистрирани са стойности на манган през август 2020 г. (1 µg/l), 

февруари 2021 г. (1 µg/l) и май (1 µg/l) на ст. Прибой, както и на ст. Защитена зона Галата 2 през 

февруари и май 2021г. (2 µg/l). През месец февруари се наблюдават стойности на мед и на двете 

станции - 2 µg/l на ст. Прибой и 3 µg/l на ст. Защитена зона Галата 2. През целия период на 

изследване са регистрирани концентрации на алуминий и на двете станции със стойности 

между 3 и 54 µg/l. Средните стойности на показател алуминий и на двете станции надвишават 

СГС-СКОС, определени в Наредба № Н-4. През май 2021 г. се наблюдава превишаване на 

МДК-СКОС на алуминий и на двете станции – 40 µg/l на ст. Прибой и 54 µg/l на ст. Защитена 

зона Галата 2. Състоянието на повърхностните крайбрежни води на този пункт, респективно 

водно тяло, за целия изследван период се оценява като умерено по специфични замърсители. 

 

 

                 Екологично състояние на  ВТ BG2BS000C1113 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1113 добро добро 

 

Умерено 

Al 

Умерено Al 

 

Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: умерено 
 

Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 
ПУРБ 

2016-2021 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BG2BS000C1113 лошо умерено умерено умерено добро 
Не е 

изследва

но 
умерено 

 

              ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS117 Прибой и BG2BS00000MS118 Защитена 

зона Галата 2 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 
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 Повечето приоритетни вещества са под границата на определяне на използваните 

аналитичните методи. През периода на наблюдение са констатирани резултати над границата на 

определяне на Benzo(a)pyrene на станция BG2BS00000MS118 през ноември, декември и януари 

– 0,00008 µg/l и на станция BG2BS00000MS117 през ноември – 0,00006 µg/l. Концентрациите на 

PFOA+PFOS на станция BG2BS00000MS118 варират от 0,00087 µg/l до 0,00332 µg/l. През месец 

август на станция BG2BS00000MS117 е измерена единствената стойност на Cd – 0,11 µg/l. 

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

При мониторинг на приоритетни вещества в биота в крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1113, извършен на пункт Прибой BG2BS00000MS117 веществата, за които има 

получени резултати са: живак, PCDD/PCDF, DL PCBs, сумата PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. 

Превишаващо СКОС е живак (67 µg/kg w.w.).  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

В това водно тяло е станция BG2BS00000MS117 – Прибой. Седиментът е определен по 

Фолк като черупчест пясък. Фракция <0,63µm е 4,8%, а органичният въглерод – 0,20%. 

Станцията е с най-ниски концентрации на олово. 

                 
                Химично състояние: непостигащо добро 

    Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

В биота е констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното 

състояние на водното тяло е непостигащо добро.  
 

Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 3 зони за къпане: 

o „Фичоза - хижа „Ветеран“ с код BG3310610135003015; 

o „Хижа „Черноморец“ с код BG3310610135003016; 

o „Паша дере“ с код BG3310610135003017. 

 

Заложени мерки: 
1. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките. 

2. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици 

3. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

4. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от к.к. Камчия до Шкорпиловци“ с код 

BG2BS000C1006 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.:част от водни тела 

BG2BS000C006 (от н. Иланджик до точка 27°53'43"E/ 42°58'17"N) и BG2BS000C007 („от точка с 

координати Е 27°53‘43“,N42°58‘17“ до н. Емине”) 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 
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оценка на екологичното 

състояние  
Оценка на химичното състояние  

лошо неизвестно 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Таксонимичната структура на фитопланктонните съобщества във Водно тяло 

BG2BS000C1006 к.к. Камчия – Шкорпиловци носи характеристиките на предходното Водно 

тяло BG2BS000C1113 Прибой – Защитена зона Галата 2, с аналогична доминантна структура, 

количествени параметри (численост, биомаса и хлорофил „а“), които също съответстват на 

категория отлично, със сходни метрики на непараметричните индекси, определящи състоянието 

в категория лошо по Menhinick и много лошо по Sheldon за двата сезона, но с по-високи 

стойности на пункт Шкорпиловци, където непараметричния индекс за видово разнообразие на 

Menhinick, съответства на категория умерено през двата сезона. 

През зимния сезон комплексът, който формира около 70% от числеността и в този пунк е 

Pyramimonas sp. (36,2%) и микрофлагелати (32%), наред с Cryptophyceae (16,8%) и 

Prymnesiophyceae (3,8%), които запазват еднакъв дял, за разлика от приноса на Chlorophycea 

(6,81%), Cyanophycea (0,3%), чието обилие слабо нараства. През пролетния сезон доминанти по 

численост и в това водно тяло са коколитофоридата Emiliania huxleyi (40,9%) и микрофлагелати 

(19,7%).  

В биомасата доминанатният комплекс не се различава от останалите водни тела. 

Процентното участие на диатомеите е еднакво (Камчия – 6%, Шкорпиловци - 6,1%). Масовите 

видове през зимата са Protoperidinium pallidum (23,1%), Protoperidinium pellucidum (15,4%), 

Gymnodinium rubrum (9,5%), Protoperidinium depressum (7%) и Tripos furca (5,5%). През пролетта 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1006 

BG2BS00000MS007 Камчия 4,7      6     4,2      5 

BG2BS00000MS128 Шкорпиловци 4,9      7     4,7      5 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1006 

Камчия 0,69 4,45 
добро 

Шкорпиловци 0,70 4,8 
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биомасата е доминирана от вече описания разнороден фитопланктонен комплекс, съставен 

основно от коколитофоридата Emiliania huxleyi (20,8%), динофлагелатни видове (33,1%) – 

Pyxidicula compressa var. compressa (13,4%), Prorocentrum micans (8,4%), Tripos furca (7,7%), 

Prorocentrum cordatum (3,5%) и дребноразмерните видове Coccolithus sp. (3,9%), Actinastrum 

hantzschii (3,7%). За отбелязване е относително високото процентно участие на Emiliania huxleyi 

и в биомасата (17,3-24,2%) през пролетта.  

Отклонение от типичната структура на фитопланктонните съобщества, както е описано и 

в предходните водни тела е отново малкият брой диатомеини видове, ниския им дял в общата 

численост (3,5- 1,0%) . 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Камчия BG2BS00000MS007 добро добро 
добро 

Шкорпиловци BG2BS00000MS128 добро добро 

 

      

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

На двете станции във водно тяло BG2BS000C1006 са анализирани специфичните 

замърсители желязо, манган, цинк и мед. На ст. Шкорпиловци допълнително са анализирани 

полихлорирани бифинили (PCBs), арсен и алуминий. . През месец февруари на ст. 

Шкорпиловци са измерени концентрации на манган, цинк, мед и алуминий, съответно 1 µg/l, 

30 µg/l, 2 µg/l и 4 µg/l.  По-висока стойност на алуминий е измерена на същата станция през 

месец август 2020г. - 11 µg/l. Никой от изброените замърсители не надвишава СГС-СКОС и 

МДК-СКОС според Наредба Н-4/14.09.2012 (Таблица 1.2.3-16). Състоянието на повърхностните 

крайбрежни води на този пункт, респективно водно тяло за целия изследван период се оценява 

като добро по специфични замърсители. 

 

                        Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1006 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1006 добро добро добро добро 
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                            Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро 

 

 

             Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 
 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1006 лошо  лошо 
Много 

лошо 

Много 

лошо 

Много 

лошо 
лошо лошо лошо 

умере

но 

Не е 

изслед

вано 

Не е 

изслед

вано 

добро 

Не е 

изслед

вано 

 

добро 

 

 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

         Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS007 Камчия и BG2BS00000MS128 

Шкорпиловци 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

    Повечето приоритетни вещества са под границата на определяне на използваните 

аналитичните методи. Единствените измерени концентрации през целия период на мониторинг 

са за Heptachlor и Heptachlorepoxide – 0,00006 µg/l (станция BG2BS00000MS128 през ноември) 

и PFOA+PFOS със стойности между 0,00083-0,00615 µg/l на същата станция. 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

При мониторинг на приоритетни вещества в биота в крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1006 пункт Камчия BG2BS00000MS128, веществата за които има получени 

резултати са: живак, PCDD/PCDF, DL PCBs, сумата PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. Това 

превишаващо СКОС е живак (23 µg/kg w.w.). 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

 

           През годината не е извършван мониторинг.  

                  

 

 Химично състояние: непостигащо добро 

    Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

В биота е констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното 

състояние на водното тяло е непостигащо добро.  
 

    Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 2 зони за къпане: 

o „Камчия - плаж „Романтика“ с код BG3310104426003018; 

o „Шкорпиловци - Централен плаж“ с код BG3311383404003019. 

 

    Заложени мерки: 
1. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките. 
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2. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 km във вътрешността, извън плажните 

ивици 

3. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

4. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от Шкорпиловци до н. Емине“ с код 

BG2BS000C1007 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: водно тяло BG2BS000C007 

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

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

умерено неизвестно 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и състояние на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1007 

BG2BS00000MS008 Двойница 5,7      7     5,4      4 

BG2BS00000MS129 Иракли 5,5      7     3,8      6 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1007 

Двойница 0,69 5,55 
добро 

Иракли 0,67 4,65 
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и трофичният индекс TRIX, за който ниските нива съответстват на относително ниски 

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

За разлика от предходното тяло видовото богатство на фитопланктона е малко по-ниско 

в давата пункта, особено през зимния сезон. Стойностите на биомасата и в давата пункта 

съответсват на категория отлично. Същото се отнася и за концентрациите на хлорофил „а“ - 

категория отлично. 

Качествената структура на фитопланктона по численост и биомаса не се различава от 

типологията на останалите водни тела в доминирането на типичните дребноразмерни класове, 

но в това водно тяло числеността на основните видове през пролетта е по-ниска - Emiliania 

huxleyi (39,7%) и микрофлагелати (13,4%), докато през зимата числеността на  Pyramimonas sp. 

(24%) е по-ниска, а на микрофлагелатите (39,9%) се увеличава. Закономерно непараметричните 

индекси са в категория лошо. Представители на Cryptophyceae (4,3%) и Pyramimonas sp. (5,8%) 

запазват сходен дял през пролетта, за разлика от приноса на Chlorophycea (3%), чието обилие 

намалява и Trebouxiophyceae (21,14%), чието обилие значително нараства. Диатомеите (зима – 

0,6%; пролет – 4,6%) и динофлагелатите (зима – 2%; пролет – 2,8%) са с незначително участие.  

В биомасата таксономичният профил на съобществата през зимата е хомогенен с 

масовите представители на динофлагелатите. Масовите видове през пролетта са разнороден 

фитопланктонен комплекс, съставен основно от коколитофоридата Emiliania huxleyi (22,8%), 

динофлагелатни видове (28,8%) – Prorocentrum micans (9,9%), Tripos furca (6,2%), Pyxidicula 

compressa var. compressa (5,4%), Prorocentrum cordatum (4,7%) и още няколко дребноразмерни 

вида, представени с по-малко от 3%. 

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Двойница BG2BS00000MS008 добро добро 
добро 

Иракли BG2BS00000MS129 добро добро 

 

      

    СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

На двете станции във водно тяло BG2BS000C1007 са анализирани специфичните 

замърсители полихлорирани бифинили (PCBs), желязо, манган, цинк, мед, арсен и алуминий. 

Получени са единични стойности на манган, мед и алуминий. Никой от изброените 

замърсители не надвишава МДК-СКОС според Наредба Н-4/14.09.2012. Средногодишните им 
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стойности също не надвишават СКОС. Състоянието на повърхностните крайбрежни води на 

този пункт, респективно водно тяло за целия изследван период се оценява като добро по 

специфични замърсители. 

 

                         Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1007 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1007 добро добро добро добро 

 

                               Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро  
 

                         Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1007 добро 
умере

но 

Много 

лошо 
добро 

умере

но 
умерено лошо  

умере

но 

Не е 

изслед

вано 

Не е 

изслед

вано 

добро 
умере

но 

 

добро 

 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторингBG2BS00000MS008 Двойница и BG2BS00000MS129 Иракли 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

 Повечето приоритетни вещества са под границата на определяне на аналитичните методи. 

Приоритетните веществата, които са показали резултати са Benzo(a)pyrene и PFOA+PFOS. 

Измерените концентрации на тези вещества са регистрирани на станция BG2BS00000MS008 

Двойница. Стойностите на Benzo(a)pyrene са съответно 0,00013 µg/l през месец юли и 

0,00007 µg/l през октомври. Стойностите на PFOA+PFOS варират от 0,00093 µg/l до 0,00342 µg/. 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

  ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

 

         Химично състояние: непостигащо добро 

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

Крайната оценка на химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро.  
 

                      

Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 8 зони за къпане: 

„Шкорпиловци - Централен плаж“ с код BG3311383404003019; 

„Бяла - Северен плаж“ с код BG3310507598003020; 
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„Бяла - Централен плаж“ с код BG3310507598003021; 

„Бяла - плаж „Чайка“ с код BG3310507598003022; 

„Бяла - къмпинг „Луна“ с код BG3310507598003023; 

„Плаж "Иракли“ с код BG3411502703002047; 

„Обзор - Централен плаж“ с код BG3411553045002001; 

„Обзор - Южен плаж“ с код BG3411553045002002. 

 

 

Заложени мерки: 
1. Използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови 

заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища 

2. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките. 

3. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици 

4. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

5. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от н. Емине до Свети Влас“ с код BG2BS000C1008 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.:част от водни тела 

„Бургаски залив < 30 m“ с код BG2BS000C008 и ЗМ „Кокетрайс“ с код BG2BS000C009  

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

умерено добро 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло за 

2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, m TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1008 

BG2BS00000MS130 Емине 6,1      7     3,6      7 

BG2BS00000MS119 Елените 5,9      6     4,6      7 
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Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Стойностите на биомасата и концентрацията на хлорофил „а“ и в давата пункта 

съответсват на категория отлично.Таксонимичната структура на фитопланктонните съобщества 

във Водно тяло BG2BS000C1008 н. Емине – Свети Влас носи характеристиките на предходното 

водно тяло BG2BS000C1007 Шкорпиловци - н. Емине, с минимални различия.  

През зимния сезон комплексът, който формира около 63.5% от числеността и в този пунк 

е представен от микрофлагелати (37,5%) и Pyramimonas sp. (26%).  

През пролетния сезон основен доминант по численост е коколитофоридата Emiliania 

huxleyi (60,1%). Във Водно тяло BG2BS000C1008 н. Емине – Свети Влас на пункт Елените е 

регистрирана максималната стойност на числеността на коколитофоридата Emiliania huxleyi  - 

915 973 кл/л (61% от общата численост). Диатомеите и динофлагелатите са с изключително 

ниско обилие, като през зимата почти отсъстват (зима 1%/2%; пролет 3,1%/2,7%), признак за 

дисбаланс в структурата на фитопланктонните асоциации, респективно непараметричните 

индекси са в категория лошо-много лошо. 

Доминанатният комплекс по биомаса е сходен на предходното водно тяло, като 

процентното участие в общата биомаса на динофлагелатите е 60,6%, с масови видове през 

зимата - Protoperidinium pellucidum (19,1%), Protoperidinium depressum (18,9%), Protoperidinium 

pallidum (16,3%) и дребноразмерните представители на Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 6,3%). 

През пролетта биомасата е доминирана от сходен разнороден фитопланктонен комплекс, но със 

значително нарастване приноса на коколитофоридата Emiliania huxleyi (30% от общата биомаса) 

и динофлагелатните видове (31,5%). 

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

  БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1008 

Емине 0,66 4,85 
добро 

Елените 0,65 5,25 
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Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Емине BG2BS00000MS130 добро добро 
добро 

Елените BG2BS00000MS119 добро добро 

 

        

         

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

На двете станции във водно тяло BG2BS000C1008 са анализирани металите желязо, 

манган, цинк и мед. Допълнително на ст. Емине са анализирани полихлорирани бифинили 

(PCBs), арсен и алуминий. Измерени са концентрации на манган на ст. Емине през февруари 

2021 г. (1 µg/l) и на ст. Елените през май 2021г. (1 µg/l). През месеците август 2020г., февруари 

2021 г. и май 2021г на ст. Емине се наблюдават и стойности на алуминий, съответно 5 µg/l, 

10 µg/l и 3 µg/l. Концентрацията на нито един от изследваните замърсители не надвишава МДК-

СКОС, съгласно Наредба Н-4/14.09.2012. Средногодишните им стойности също не надвишават 

СКОС. Състоянието на повърхностните крайбрежни води водно тяло за целия изследван период 

се оценява като добро по специфични замърсители. 

 

                     

                            Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1008 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1008 добро добро добро добро 

 

                          Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро  

 
                          Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1008 лошо  лошо 
умере

но 
лошо лошо 

умере

но 

умере

но 
 

умере

но 
добро добро добро 

Не е 

изслед

вано 

 

добро 

          

 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS130 Емине и BG2BS00000MS119 Елените 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

  Повечето резултати на анализираните приоритетни вещества са под границата на 

определяне на аналитичните методи. Единствените резултати с концентрации над границите са 

на следните вещества: Anthracene – 0,002 µg/l, Benzo(a)pyrene – 0,0005 µg/l, PFOA+PFOS със 

стойности от 0,00096 µg/l до 0,00556 µg/l и Cd – 0,11 µg/l. Всички стойности са измерени на 
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станция BG2BS00000MS119, с изключение на кадмия, чиято концентрация е регистрирана на 

станция BG2BS00000MS130. 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

През годината не е извършван мониторинг.  

        

         Химично състояние: непостигащо добро 

   Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

Крайната оценка на химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро.  

 

 

Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 4 зони за къпане: 

o „в.с. „Елените“ с код BG3411511538002003; 

o „Свети Влас - Централен плаж“ с код BG3411511538002004; 

o „Свети Влас - плаж "Специализирана болница“ с код BG3411511538002005; 

o „Слънчев бряг - хотел "Виктория Палас“ с код BG3411551500002006. 

 

Заложени мерки: 
1. РРМ на ПСОВ на ВС "Елените"  

2. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на 

устието на реките. 

3. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици 

4. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

5. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 
Крайбрежно водно тяло „от Св. Влас до Поморие“ с код BG2BS000C1108 

* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: част от водно тяло 

„Бургаски залив < 30 м“ с код BG2BS000C008 

 
Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

лошо неизвестно 

 

          БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
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Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени 

Таксонимичната структура на фитопланктонните съобщества във Водно тяло 

BG2BS000C1108 Св. Влас-Поморие носи характеристиките на разгледаните водни тела, с 

аналогична доминантна структура, количествени параметри (численост, биомаса и хлорофил 

„а“), които съответстват на категория отлично, със сходни метрики на непараметричните 

индекси. Индексът за видово разнообразие на Menhinick, съответства на категория умерено, 

докато индекса Sheldon съответства на много лошо.  

През зимния сезон комплексът, който формира около 72,9% от числеността и в този пунк е 

представен от микрофлагелати (45,5%) и Pyramimonas sp. (27,4%). Особеностите в 

таксономичната структура са сходни на предходните две водни тела. Представителите на 

диатомеите и динофлагелатите са с изключително ограничен дял в общото обилие (зима 

0,4%/1,1%; пролет 6,8%/2,6%).  

В биомасата доминанатният комплекс не се различава от останалите водни тела, 

процентното участие на динофлагелатите (63,3%) е сходно с предходните водни тела. Масовите 

видове през зимата са Gymnodinium rubrum (20,4%), Tripos furca (15%), Protoperidinium 

pellucidum (14,3%), Protoperidinium depressum (13,6%). През пролетта биомасата е доминирана 

от вече описания разнороден фитопланктонен комплекс, съставен основно от коколитофоридата 

Emiliania huxleyi (25,4%) и описаните динофлагелатни видове (61,8%). За отбелязване е 

относително високото процентно участие на Emiliania huxleyi и, освен в числеността и в 

биомасата (25,1-25,7%) през пролетта.  

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1108 

BG2BS00000MS009 Слънчев бряг 6,8      6     5,6      8 

BG2BS00000MS120 Равда 4,9      7     4,2      8 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1108 

Слънчев бряг 0,64 6,2 
добро 

Равда 0,65 4,55 
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ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Слънчев бряг BG2BS00000MS009 добро добро 

добро 
Равда BG2BS00000MS120 добро добро 

 

        

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

На двете станции във водно тяло BG2BS000C1108 са анализирани металите желязо, 

манган, цинк, мед и алуминий. Допълнително на ст. Равда е анализиран и арсен. Измерени са 

единични ниски концентрации на манган и алуминий и на двете станции. Никой от изброените 

замърсители не надвишава МДК-СКОС според Наредба Н-4/14.09.2012. Средногодишните им 

стойности също не надвишават СКОС. Състоянието на повърхностните крайбрежни води на 

този пункт, респективно водно тяло за целия изследван период се оценява като добро по 

специфични замърсители. 

 

                         Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1108 по БЕК, ФХЕК и СЗ 
 

водно тяло 

Наблюдавани елемнти за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1108 добро         добро добро добро 

 

                     Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро  

 

 
                        Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 
 

      

 

 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS009 Слънчев бряг и BG2BS00000MS120 

Равда 

Водно тяло 
ПУРБ 

2016-2021 
2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

 

2021 

BG2BS000C1108 лошо умерено добро добро добро 

Не е 

изследва

но 

добро 
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   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

   Повечето приоритетни вещества са под ГО на използваните аналитичните методи. 

Единствените измерени концентрации са на следните вещества: Benzo(a)pyrene – 0,00016 µg/l 

на станция BG2BS00000MS009 през ноември, PFOA+PFOS (0,00085 – 0,00634 µg/l) на станция 

BG2BS00000MS120 през целия изследван период и Cd – 0,08 µg/l на станция 

BG2BS00000MS009 през август. 

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

Мониторингът на приоритетни вещества в биота в крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1108, пункт Равда BG2BS00000MS120, сочи резултати над ГО за живак, 

PCDD/PCDF, DL PCBs, сумата PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. Установени са превишения на 

СКОС за живак – 44 µg/kg w.w.  

 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

Седиментът е черупчест пясък на станция BG2BS00000MS120 – Равда. Станцията е с 

най - нисък процент съдържание на тиня -1,4%, а органичен въглерод един от най-ниските – 

0,8 %. Станцията заема една от последните позиции по отношение на метали и органични 

замърсители. 
 

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

В биота е констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното 

състояние на водното тяло е непостигащо добро.  
                     

Химично състояние: непостигащо добро 

 

 

Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 9 зони за къпане: 

o „Слънчев бряг - хотел “Глобус” с код BG3411551500002007; 

o „Слънчев бряг - хотел “Бургас” с код BG3411551500002008; 

o „Несебър - Южен плаж“ с код BG3411551500002009; 

o „Плаж “Академик” с код BG3411561056002010; 

o „Равда - Централен плаж“ с код BG3411561056002011; 

o „Равда - плаж “НДК” с код BG3411561056002012; 

o „Къмпинг “Ахелой” с код BG3411700833002013; 

o „Поморие - Централен плаж“ с код BG3411757491002014; 

o „Поморие - Източен плаж“ с код BG3411757491002015. 

 

 

Заложени мерки: 
1. Използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови 

заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища 

2. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието на 

реките. 



56 

3. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици 

4. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

5. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 
Крайбрежно водно тяло „от Поморие до Сарафово“ с код BG2BS000C1208 

* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: част от водно тяло 

„Бургаски залив < 30 м“ с код BG2BS000C008 

 
Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние 

умерено неизвестно 

  

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между Интегриран биотичен индекс (IBI), Трофичен индекс (TRIX) и прозрачност. 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени 

Таксонимичната структура на фитопланктонните съобщества във Водно тяло 

BG2BS000C1208 Поморие – Сарафово носи характеристиките на разгледаните водни тела, с 

аналогична доминантна структура, количествени параметри (численост, биомаса и хлорофил 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1208 BG2BS00000MS121       Поморие 4,9      7     5,1      8 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1208 

Поморие 0,62 5 Умерено 
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„а“), които съответстват на категория отлично, с изключение на концентрацията на хлорофил 

„а“ през пролетта, съответстваща на умерено състояние. Аналогични са стойностите на 

непараметричните индекси, като индексът за видово разнообразие на Menhinick, съответства на 

категория лошо, докато индекса Sheldon съответства на много лошо. Стойностите на 

интегрирания индекс съответстват на категория добро през зимата и умерено през пролетта. 

През зимния сезон комплексът, който формира около 63,3% от числеността и в този пунк е 

представен от Pyramimonas sp. (35,3%) и микрофлагелати (28%). Диатомеите и динофлагелатите 

са изключително ниско представени в числеността, като през зимата почти отсъстват (зима 

2%/1%; пролет 11,9%/2,5%), признак за дисбаланс в структурата на фитопланктонните 

асоциации, респективно непараметричните индекси са в категория лошо-много лошо. 

Доминанатният комплекс по биомасата е сходен на останалите водни тела. Процентното 

участие в общата биомаса на динофлагелатите е 60,2%, с масови видове през зимата - 

Gymnodinium rubrum (21,2%), Protoperidinium pallidum (11,9%), Protoperidinium pellucidum 

(5,5%) и дребноразмерните представители на Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 8%, Hemiselmis 

sp. – 7%), Pyramimonadophyceae (Pyramimonas sp. – 6,6%). 

През пролетта биомасата е доминирана от сходен разнороден фитопланктонен комплекс, 

но със значително намаляване приноса на коколитофоридата Emiliania huxleyi (10,3%) и 

динофлагелатните видове (24,1%), за сметка на повишаване процентното отношение на Octactis 

octonaria (15,8%) от клас Dictyochophyceae и диатомеята Thalassiosira minima (13,9%). 

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: наситеност 

с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична потребност 

от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), нитритен азот (N-

NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

     Поморие BG2BS00000MS121 добро добро добро 

 

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

На ст. Поморие във водно тяло BG2BS000C1208 са анализирани петролни въглеводороди 

и металите желязо, манган, цинк, мед, арсен и алуминий. За целия период на изследване са 

измерени  концентрации на алуминий, съответно 4 µg/l през август 2020 г., 8 µg/l през февруари 

2021г. и 3 µg/l през май 2021г. Никой от изброените замърсители не надвишава СГС-СКОС и 

МДК-СКОС според Наредба Н-4/14.09.2012. Състоянието на повърхностните крайбрежни води 

на този пункт, респективно водно тяло за целия изследван период се оценява като добро по 

специфични замърсители. 
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                        Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1208 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло 
крайно състояние 

БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1208 умерено добро добро умерено 

 

                 Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: умерено 

 

                      Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 
ПУРБ 

2016-2021 
2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

 

2021 

BG2BS000C1208 умерено умерено добро добро добро 

Не е 

изследва

но 

умерено 

 

 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

         Пункт за мониторинг BG2BS00000MS121 Поморие 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

Във водно тяло BG2BS000C1208 е разположена единствено станция BG2BS00000MS121 

Поморие. Повечето приоритетни вещества са под границата на определяне на използваните 

аналитичните методи. Приоритетните веществата, които през периода на наблюдение на тази 

станция, имат регистрирани резултати са: Benzo(a)pyrene 0,00007 µg/l през септември, 

PFOA+PFOS (0,00020 – 0,00599 µg/l) през целия изследван период и Cd – 0,06 µg/l през 

октомври. 

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

Мониторинг на приоритетни вещества в биота в крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1108 пункт Поморие BG2BS00000MS121 веществата, за които има получени 

резултати са: живак, PCDD/PCDF, DL PCBs, сумата PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. Отново 

превишаващо СКОС е живак – 117 µg/kg w.w. 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

 

Мониторинг на приоритетни вещества в седименти в крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1208 не е извършван  

 

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

В биота е констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното 

състояние на водното тяло е непостигащо добро.  

 
          Химично състояние: непостигащо добро 
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Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 2 зони за къпане: 

o „кв. Сарафово - Централен плаж“ с код BG3410407079002017; 

o „Поморие - Южен плаж“ с код BG3411757491002016. 

 

Заложени мерки: 
1. Използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови 

заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища 

2. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките. 

3. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици 

4. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

5. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив < 30 m” с код BG2BS000C1308 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: „Бургаски залив < 

30m”с код BG2BS000C008 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

умерено неизвестно 

 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 
 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1308 

BG2BS00000MS010 Сарафово 5,5      8     3,7      8 

BG2BS00000MS011 Росенец 5,7      3     3,9     6 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1308 

Сарафово 0,65 4,6 
умерено 

Росенец 0,57 4,8 
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Оценката на екологичното състояние по БЕК фитопланктон е извършена въз основа на 

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени 

Водно тяло BG2BS000C1308 Южен Бургаски залив, заедно с Водно тяло BG2BS000C005 

Варненски залив, се характеризира със засилено антропогенно въздействие и поддържат 

стабилно категория „умерено - лошо“. Доминантният компклекс в таксономичната структура по 

численост през двата сезона е представен от видове на таксономичните класове „други“. 

Дисбаланс в структурата на фитопланктонните асоциации (индекс на Sheldon в категория лошо) 

се отчита на двата пункта за изследвания период.  

През март числеността е доминирана от дребноразмерните видове микрофлагелати 

(48,4%) и Pyramimonas sp. (23,3%), а през юни от коколитофоридата Emiliania huxleyi (29,1%), с 

кодоминанти Actinastrum hantzschii (18,3%) и микрофлагелати (17,1%). Представителите на 

диатомеите и динофлагелатите са с изключително ограничен дял в общото обилие (зима - 

2,3%/0,8%; пролет – 6,5%/2,1%). Диатомеите са представени с незначително присъствие от 

Thalassiosira minima (зима – 0,5%; пролет – 4,2%) и Cyclotella choctawhatcheeana (зима – 1,5%; 

пролет – 1,5%). Максимална численост през зимата е регистрирана на пункт Росенец (3 381 449 

кл/л). 

През зимата биомасата е доминирана от разнороден фитопланктонен комплекс, съставен 

основно от динофлагелати (48,4%) – Protoperidinium depressum (14,4%), Gymnodinium rubrum 

(13,9%), Tripos furca (12%), Protoperidinium pellucidum (8,1%) и дребноразмерните 

представители  Plagioselmis sp. (8%), микрофлагелати (9,2%). 

През пролетта биомасата е доминирана от коколитофпоридата Emiliania huxleyi (16%) 

диатомеята Thalassiosira minima (11,4%), Octactis octonaria (9,3%) и динофлагелатни видове 

(34,2%) – Prorocentrum micans (10,2%), Pyxidicula compressa var. compressa (7,7%), Prorocentrum 

cordatum (4,9%). 

Отклонение от типичната структура на зимните и пролетните съобщества отново е 

ниският брой видове диатомеи, липса на типичните представители от диатонмеите, нисък дял 

на диатомеите и динофлагелатите в общата численост.  

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

                През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 
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Сарафово BG2BS00000MS010 добро добро Умерено 
OS, DO, P-PO4, 

Al Росенец BG2BS00000MS011 
Умерено 

OS, DO, P-PO4 
добро 

 

       

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

На двете станции във водно тяло BG2BS000C1308 са анализирани полихлорирани 

бифинили (PCBs), желязо, манган, цинк, мед и алуминий. Имайки впредвид, че ст. Росенец е 

котвена стоянка на пристанище Бургас, допълнително са анализирани полициклични ароматни 

въглеводороди (PAHs), фталати и арсен. За целия период на изследване са измерени 

концентрации на някои метали – манган, цинк, мед и алуминий. Висока концентрация на 

алуминий е измерена на ст. Росенец през месец май 2021г – 340 µg/l, която надхвърля 

значително МДК-СКОС. Средногодишната стойност на алуминий е над осем пъти по-висока от 

СГС-СКОС, което е причина за умереното състояние по специфични замърсители. Състоянието 

на повърхностните крайбрежни води на този пункт, респективно водно тяло, за целия изследван 

период се оценява като умерено по специфични замърсители. 

 

                         Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1308 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло 
крайно състояние 

БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1308 умерено умерено умерено умерено 

 

Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: умерено 

 

 

Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

 

Водно тяло 
ПУРБ 

2016-2021 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BG2BS000C1308 умерено лошо умерено лошо умерено 

Не е 

изследва

но 

умере

но 

 

 

     ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

     Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS010 Сарафово и BG2BS00000MS011 

Росенец 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

Към водно тяло BG2BS000C1308 принадлежат станции BG2BS00000MS010 Сарафово 

и BG2BS00000MS011 Росенец. Повечето приоритетни вещества са под границата на 

определяне на аналитичните методи използвани при анализа им. Изключение правят 

измерените концентрации през периода на мониторинг на следните приоритетните 
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веществата: Benzo(a)pyrene 0,00010 µg/l, измерени на станция BG2BS00000MS010 през 

декември и януари, Hexachlorocyclohexane (0,0005 – 0,0018 µg/l) за целия период на  

мониторинг и PFOA+PFOS (0,00013 – 0,00244 µg/l). 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

                     

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни вещества 

във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. Крайната 

оценка на химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро.  
 

Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане:  
Във водното тяло са определени 4 зони за къпане: 

o „Бургас - Черноморски солници“ с код BG3410407079002018; 

o „Бургас - Северен плаж“ с код BG3410407079002019; 

o „Бургас - Централен плаж“ с код BG3410407079002020; 

o „кв. Крайморие - Централен плаж“ с код BG3410407079002021. 

 

 

Заложени мерки: 
1. Изграждане и/или реконструкция на канализационната мрежа на кв. „Крайморие“, гр. 

Бургас; 

2. Изграждане на ПСОВ / КПС (в т.ч. 2 бр.тласкатели за включване в ПСОВ Бургас)- кв. 

„Крайморие“, гр. Бургас); 

3. Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на водите в акваторията на 

контейнерен терминал Бургас-запад; 

4. Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на водите в акваторията на 

пътнически терминал Бургас; 

5. Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на водите в акваторията на 

пристанището на Бургаски корабостроителници; 

6. Изготвяне на план и извършване на мониторинг за качеството на водите в акваторията на 

КРЗ порт Бургас; 

7. Определяне акваторията на контейнерен терминал Бургас-запад;   

8. Определяне акваторията на пътнически терминал Бургас; 

9. Определяне акваторията на пристанището на Бургаски корабостроителници; 

10. Определяне акваторията на пристанището на КРЗ порт Бургас; 

11. Използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови 

заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища; 

12. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на  

контейнерен терминал Бургас-запад, пътнически терминал Бургас, Бургаски 

корабостроителници, КРЗ порт Бургас; 

13. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при 

товаро-разтоварни дейности за контейнерен терминал Бургас-запад; 
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14. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при 

товаро-разтоварни дейности за пътнически терминал Бургас; 

15. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при 

товаро-разтоварни дейности за пристанището на Бургаски корабостроителници; 

16. Изготвяне на инструкция с мерки за недопускане замърсяване на акваторията при 

товаро-разтоварни дейности за КРЗ порт Бургас; 

17. Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни отпадъчни води; 

18. Контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни 

отпадъци; 

19. Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид;  

20. Контрол на замърсяването от кораби превозващи течни вещества в наливно състояние;  

21. Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци; 

22. Контрол  на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси; 

23. РРМ на съществуващите приемателни съоръжения за отпадъчни води от корабите в 

пристанищата в Бургаски залив; 

24. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките; 

25. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици; 

26. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини; 

27. Осъществяване на контрол по отношение на управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

 

Крайбрежно водно тяло „Бургаски залив > 30 m”с код BG2BS000C1010 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: „Бургаски залив > 

30m”с код BG2BS000C010 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

умерено Добро* 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1010 

BG2BS00000MS012 Бургас 2 6,0      8     4,7      7 

BG2BS00000MS110 Маслен нос 5,1      5     4,7      9 
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Оценката на екологичното състояние по БЕК фитопланктон е извършена въз основа на 

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Характеристиките на фитопланктона в това водно тяло са сходни с тези на описаните 

водни тела като количествени параметри, доминантна структура, респективно непараметрични 

индекси. Индексът за видово разнообразие на Menhinick, съответства на категория лошо, а 

Sheldon съответства на много лошо. През зимата интегрирания индекс съответства на категория 

добро, докато през пролетта е в умерено състояние. 

През зимния сезон фитопланктонният комплекс, формиращ 67,6% от числеността е 

съставен от Pyramimonas sp. (35,3%), микрофлагелати (32,3%) и Hemiselmis sp. (10%). 

През пролетния сезон доминанти по численост са коколитофоридата Emiliania huxleyi 

(39,9%) и микрофлагелати (17,2%). Представителите на диатомеите и динофлагелатите са с 

изключително ограничен дял в общото обилие (зима 0,4%/1%; пролет 7,9%/2,7%).  

Стойностите на биомасата са по-високи на пункт Маслен нос и през двата сезона. 

Масовите видове през зимата включват дребноразмерни представители и богат набор от 

динофлагелати, съставящи 45,8% от общата биомаса. През пролетта биомасата е доминирана 

отново от разнороден фитопланктонен комплекс, съставен основно от коколитофоридата 

Emiliania huxleyi (20,4%), диатомейния вид Thalassiosira minima (7%) и динофлагелатни видове 

(30,5%) – Prorocentrum micans (13,2%), Pyxidicula compressa var. compressa (11%), Prorocentrum 

cordatum (6,3%). За отбелязване е относително високото процентно участие на Emiliania huxleyi 

и в биомасата (19,2-21,6%) през пролетта.  

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1010 

Бургас 2 0,64 5,35 
добро 

Маслен нос 0,64 4,9 
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Бургас 2 BG2BS00000MS012 добро добро 

добро 
Маслен нос BG2BS00000MS110 добро добро 

 

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  

Станция Бургас 2 във водно тяло BG2BS000C1010 се намира на поворотния буй в 

Бургаски залив и е подложена на по-голямо натоварване. На нея са анализирани повече от 

специфичните замърсители, а именно: полициклични ароматни въглеводороди (PAHs), фталати, 

полихлорирани бифинили (PCBs), петролни въглеводороди желязо, арсен и тривалентен и 

шествалентен хром. На ст. Маслен нос допълнително е анализиран манган. На двете станции се 

наблюдават металите цинк, мед и алуминий. За целия период на изследване и на двете станции 

са измерени концентрации на алуминий, които варират между 3 и 24 µg/l. Концентрациите на 

шествалентен хром на ст. Бургас 2 се изменят от 0.11 до 0.27 µg/l. Никой от изброените 

замърсители не надвишава СГС-СКОС и МДК-СКОС, съгласно Наредба Н-4/14.09.2012. На 

база получените резултати състоянието на повърхностните крайбрежни води на тези пунктове, 

респективно водно тяло, за целия изследван период се оценява като добро по специфични 

замърсители. 

                      Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1010 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1010 добро добро добро Добро 

 

                              Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро 

                           Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1010 лошо 
умере

но 
лошо лошо 

умере

но 

умере

но 
умере

но 
умерено умерено 

умере

но 

добро 

 

добро 

 

умере

но 
 

добро 

 

 

     ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

     Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS012 Бургас 2 и BG2BS00000MS110 Маслен 

нос 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

Повечето приоритетни вещества са под границата на определяне на аналитичните 

методи използвани при анализа им. Приоритетните веществата, които имат резултати над 

границата на определяне са: Benzo(a)pyrene 0,0001 µg/l, измерена на станция 

BG2BS00000MS110 през юли, Hexachlorocyclohexane (0,0003 – 0,0016 µg/l) на станция 
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BG2BS00000MS012 за целия период на мониторинг и PFOA+PFOS (0,00013 – 0,00191 µg/l) на 

същата станция. 

 

  ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

 

  ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

Станция BG2BS00000MS012– Бургас 2. Седиментът е определен като песъчлива тиня. 

Процентното съдържание на тиня - фракция <0,63µm е 53,2% а органичният въглерод – 1, 6%. 

Станцията е с най-високи резултати по всички изследвани параметри. 

                     

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

Крайната оценка на химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро.  
 

Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане: няма определени. Тялото граничи с крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1012 и не граничи със сушата. 
 

Заложени мерки: 
1. Контрол на дейностите по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци; 

2. Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид; 

3. Контрол  на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси. 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от н. Акин до н. Маслен нос“ с код BG2BS000C1011 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: “от н. Акин до н. 

Коракя” с код BG2BS000C011 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

Обща оценка на екологичното 

състояние  
Оценка на химичното състояние  

лошо неизвестно 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1011 BG2BS00000MS111 Созопол 6,0      5     4,9      6 
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Оценката на екологичното състояние по БЕК фитопланктон е извършена въз основа на 

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени. 

Подобно на предходното водно тяло, през зимния и пролетния сезон биомасата на 

фитопланктона и концентрацията на хлорофил „а“ са относително ниски и в двата пункта. 

Количествените метрики съответсват на категория отлично. Интегрираният индекс през зимата 

съответства на категория добро, докато през пролетта е в умерено състояние. 

Таксономичният профил на фитопланктонните асоциации през зимата е доминиран от 

микрофлагелати (36,3%), Pyramimonadophyceae (34,2%), докато през пролетта подобно на 

описаните водни тела, доминира Emiliania huxleyi (36,5%), с кодоминант Actinastrum hantzschii 

(8,4%). 

Биомасата през зимата е доминирана от обичайния комплекс динофлагелати - 

Protoperidinium depressum (16,8%), Tripos furca (12,4%), Protoperidinium pellucidum (12,2%), 

микрофлагелати (19,3%) и дребноразмерни видове от Cryptophyceae (Plagioselmis sp. - 6%), 

Pyramimonadophyceae (Pyramimonas sp. – 5,8%). През пролетта Emiliania huxleyi е със 

значителна пропорция и в биомасата (25,8%), заедно с динофлагелатни видове (27,6%) 

(Prorocentrum micans – 10,2%), Pyxidicula compressa var. compressa (7,4%), Tripos furca - 6%, 

Prorocentrum cordatum - 4%) и Cryptophyceae (Hemiselmis sp. – 3,4%). 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

                През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

                През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Созопол BG2BS00000MS111 добро добро добро 

BG2BS00000MS122 Ропотамо 1 5,1      5     3,6      8 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1011 

Созопол 0,63 5,45 
добро 

Ропотамо 1 0,65 4,35 
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Ропотамо 1 BG2BS00000MS122 добро добро 

 

        

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

От специфичните замърсители във водно тяло BG2BS000C1011 са анализирани основно 

метали. За целия период на изследване и на двете станции са измерени еденични концентрации 

на манган и алуминий. Никой от тях не надвишава СГС-СКОС и МДК-СКОС според Наредба 

Н-4/14.09.2012. На база полечуните резултати състоянието на повърхностните крайбрежни води 

на тези пунктове, респективно водно тяло за целия изследван период се оценява като Добро по 

специфични замърсители. 

 

                         Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1011 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1011 добро добро добро Добро 

                                       Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро 

 

Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1011 умерено лошо 
умере

но 

умере

но 
лошо 

 не е 

изслед

вано 

не е 

изследва

но 

лошо 
умере

но 

добро 

 

добро 

 

умере

но 

Не е 

изследвано 
 

добро 

 
 

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS111 Созопол и BG2BS00000MS122 Ропотамо 1 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

   Повечето приоритетни вещества, анализирани на двете станции са под границата на 

определяне на аналитичните методи използвани при анализа им. Изключение правят 

приоритетните веществата Benzo(a)pyrene, с измерена концентрация 0,0001 µg/l на станция 

BG2BS00000MS122 през септември и PFOA+PFOS (0,00107 – 0,00510 µg/l) на станция 

BG2BS00000MS122 за целия период на изследване. 

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

При мониторинг на приоритетни вещества в биота в пункт Созопол  BG2BS00000MS111 

веществата, за които има получени резултати са: живак, PCDD/PCDF, DL PCBs, сумата 
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PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs. Приоритетно вещество превишаващо СКОС е живак – 46 µg/kg 

w.w. 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

             През годината не е извършван мониторинг.  

              

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни вещества 

във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. В биота е 

констатирано превишение на СКОС по показател Hg. Крайната оценка на химичното състояние 

на водното тяло е непостигащо добро.  
 

Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане:  
Във водното тяло попадат 10 зони за къпане: 

o „Къмпинг “Златна рибка” с код BG3412167800002025; 

o „Созопол - Централен плаж“ с код  BG3412167800002026; 

o „Созопол - плаж “Харманите” с код BG3412167800002027; 

o „Къмпинг “Смокини” с код BG3412167800002028; 

o „в.с. “Дюни” с код BG3412167800002029; 

o „в.с. “Дюни – Юг” с код BG3412167800002030; 

o „Плаж “Аркутино” с код BG3412167800002031; 

o „Черноморец - Централен плаж” с код BG3412181178002022; 

o „Черноморец - Южен плаж“ с код BG3412181178002023; 

o „Къмпинг “Градина” с код BG3412181178002024. 

 

 

Заложени мерки: 
1. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища; 

2. Закриване и рекултивация на общинско депо с. Равадиново; 

3. Провеждане на ежегодни кампании (пролетен и есенен сезон) за почистване на устието 

на реките; 

4. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне 1 път годишно на крайбрежната зона до 2 км във вътрешността, извън плажните 

ивици; 

5. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в 

районите на рибарските селища на територията на крайбрежните общини; 

6. Изграждане на канализация на гр.Черноморец. 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от н. Маслен нос до устието на р. Резовска < 30m“ с 

код BG2BS000C1012 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: част от “н. Коракя – до 

устието на р. Резовска” с код  BG2BS000C012 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 
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Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

добро неизвестно 

 

БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 

 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени 

Таксонимичната структура на фитопланктонните съобщества във водното тяло носи 

характеристиките на разгледаните водни тела, със сходна доминантна структура, количествени 

параметри (численост, биомаса и хлорофил „а“), които съответстват на категория отлично, с 

изключение на концентрацията на хлорофил „а“ през пролетта, съответстваща на умерено 

състояние на пункт Приморско 1. Индексът за видово разнообразие на Menhinick, съответства 

на категория лошо на всички пунктове, а индекса Sheldon - много лошо. Стойностите на 

интегрирания индекс съответстват на категория добро през зимата и умерено през пролетта. 

И през двата сезона е характерен хомогенен комплекс от дребноразмерните  таксономични 

групи, с основени доминанти през зимата, представители на микрофлагелатите (32,8%) и 

кодоминант Pyramimonas sp. (25,2%), докато през пролетта основен доминант в това водно тяло 

е Actinastrum hantzschii (30%), с кодоминанти Emiliania huxleyi (22%) и микрофлагелати (12%). 

Диатомеите и динофлагелатите са изключително ниско представени в числеността, като през 

зимата почти отсъстват (зима 1%/0,8%; пролет 1,9%/1,4%), признак за дисбаланс в структурата 

на фитопланктонните асоциации. 

  През зимата биомасата е доминирана от разнороден фитопланктонен комплекс от 8 вида, 

съставен преобладаващо от динофлагелати (34,1) – Protoperidinium pellucidum (13%), 

Protoperidinium depressum (12,3%), Tripos furca (8,5%), Protoperidinium pallidum (4,9%), 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1012 

BG2BS00000MS123 Приморско 1 5,2       6     5,7      8 

BG2BS00000MS125 Царево 1 5,2       8     5,9      7 

BG2BS00000MS126 Велека 1 5,1       8     4,8      8 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1012 

Приморско 1 0,61 5,45 

добро Царево 1 0,65 5,55 

Велека 1 0,66 4,95 
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Gonyaulax scrippsae (3,9%) и дребноразмерни представители - Plagioselmis sp. (10%), Hemiselmis 

sp. (3,7%) и микрофлагелати (4,7%). 

Стойностите на числеността на трите пункта във водното тяло през зимата варират от 

680 039 кл/л (пункт Царево 1) до 1 442 145 кл/л (Приморско 1) и през пролетта се повишават до 

1 670 097 кл/л (пункт Царево 1) - 2 064 464 кл/л (Приморско 1). 

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Приморско 1 BG2BS00000MS123 добро добро 

добро Царево 1 BG2BS00000MS125 добро добро 

Велека 1 BG2BS00000MS126 добро добро 

 

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

За целия период на изследване и на двете станции са измерени единични концентрации на 

манган, цинк и алуминий. По-висока концентрация на цинк е измерена на ст. Царево 1 през май 

2021 г. – 50 µg/l. Най-високата концентрация на алуминий е измерена на ст. Велека 1 през 

февруари 2021г. Нито един от резултатите не надвишава СГС-СКОС и МДК-СКОС, посочени в  

Наредба Н-4/14.09.2012. На база получените резултати състоянието на повърхностните 

крайбрежни води в тези пунктове, респективно водно тяло, за целия изследван период се 

оценява като добро по специфични замърсители. 

                             Екологично състояние на ВТ BG2BS000C1012 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1012 добро добро добро добро 

 

                                  Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: добро 
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                   Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 

ПУРБ 

2010-

2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПУРБ 

2016-

2021 

2016 2017 2018 2019 

 

2020 

  

2021 

BG2BS000C1012 добро добро 
умере

но 
лошо добро 

умере

но 
умере

но 
добро добро 

не е 

изслед

вано 

 

не е 

изслед

вано 

 

добро 
умере

но 

 

добро 

 

 

 

     ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

      Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS123 Приморско 1,  BG2BS00000MS125 

Царево 1 и BG2BS00000MS126 Велека 1 

  

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

Към водно тяло BG2BS000C1012 принадлежат станции BG2BS00000MS123 Приморско 1, 

BG2BS00000MS125 Царево 1 и BG2BS00000MS126 Велека 1. Повечето приоритетни вещества 

са под границата на определяне на аналитичните методи използвани за анализа им. 

Приоритетните веществата, за които има получени резултати през периода на наблюдение на 

тези станции са: Benzo(a)pyrene, Fluoranthene, Hexachlorocyclohexane, Tetrachloroethylene и 

PFOA+PFOS. Стойности на Benzo(a)pyrene са измерени на станции BG2BS00000MS123 през 

юли и декември (съответно 0,0003 µg/l и 0,00019 µg/l) и BG2BS00000MS125 през юли – 

0,00014 µg/l. По-висока концентрация на Fluoranthene (0,002 µg/l) се наблюдават на станция 

BG2BS00000MS123 през юли, септември и март. На станция BG2BS00000MS126 за целия 

период на наблюдение измерените стойности на Hexachlorocyclohexane варират от 0.0006 µg/l 

до 0,0016 µg/l. Tetrachloroethylene е измерен на станция BG2BS00000MS126 през месец 

октомври, а концентрациите на PFOA+PFOS на станция BG2BS00000MS125 за целия период на 

изследване се движат между 0,00019 µg/l и 0,00223 µg/l. 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

При мониторинг на приоритетни вещества в биота в пункт BG2BS00000MS125 Царево 

веществата, за които има получени резултати са: живак, PFOA + PFOS, PCDD/PCDF, DL PCBs, 

сумата PCDD/PCDF+DLPCB и PCBs.  

 

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

 

      Химично състояние: непостигащо добро 

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни вещества 

във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. Крайната 

оценка на химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро.  

 
 

Зони за къпане:  
Във водното тяло попадат 15 зони за къпане: 
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o „Ахтопол - Централен плаж” с код BG3411300878002043; 

o “Лозенец - Централен плаж” с код BG3411344094002037; 

o “Къмпинг ”Юг“ с код BG3411344094002046; 

o “Къмпинг “Оазис“ с код BG3411348619002038; 

o “Плаж “Арапя“ с код BG3411348619002039; 

o “Попски плаж с код BG3411348619002040; 

o “Царево - Централен плаж” с код BG3411348619002041; 

o “Къмпинг “Нестинарка“ с код BG3411348619002042; 

o “Плаж “Бутамята“ с код BG3411366528002044; 

o “Силистар” с код BG3411366528002045; 

o “Китен - Северен плаж” с код BG3412737023002035; 

o “Китен - Южен плаж” с код BG3412737023002036; 

o “Приморско - Северен плаж” с код BG3412758356002032; 

o “Приморско - Южен плаж” с код BG3412758356002033; 

o “Международен младежки център” с код BG3412758356002034. 

 

Заложени мерки: 
1. Доизграждане на канализация на гр. Ахтопол; 

2. Изграждане на ПСОВ Ахтопол; 

3. Изграждане на дълбоководно заустване на ПСОВ Ахтопол; 

4. РРМ на ПСОВ с. Лозенец; 

5. Доизграждане на канализация с. Варвара; 

6. Изграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване -  с. Синеморец; 

7. осигуряване на подходящо пречистване -  с. Варвара; 

8. Използване на подходящо оборудване при инцидентни нефтени разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.) за ограничаване на замърсяването на морските води в акваторията на 

рибарските пристанища; 

9. Почистване и премахване на нерегламентирани сметища по крайбрежието (годишни, с 

честота поне веднъж годишно на крайбрежната зона до 2 km във вътрешността, извън плажните 

ивици; 

10. Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид;  

11. Осигуряване на сметосъбиращи съдове и регулярно извозване на отпадъците в районите 

на рибарските селища на територията на крайбрежните общини. 

 

 

 

Крайбрежно водно тяло „от н. Маслен нос до устието на р. Резовска > 30m“ с 

код BG2BS000C1112 
* предишно наименование и код на водното тяло в ПУРБ 2010 – 2015 г.: част от “н. Коракя – 

до устието на р. Резовска” с код  BG2BS000C012 

 

Оценка на екологичното и химичното състояние на крайбрежното водно тяло в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 

(ПУРБ) 2016 – 2021 г. 

 

Оценка на екологичното 

състояние 
Оценка на химичното състояние  

добро неизвестно 
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БИОЛОГИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 БЕК ФИТОПЛАНКТОН 
 
 

Стойности на метриките по БЕК фитопланктон и категоризация на водното тяло  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

интегрираната оценка IBI, като се отчитат и следните индекси: 

- Индекс на видово разнообразие на Menhinick (1964); 

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

- Индекс на Шaнън – Уивър (Shannon – Weaver, H'). 

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

стойности на хлорофил „а” и биогени 

Стойностите на биомасата и концентрацията на хлорофил „а“ и в давата пункта 

съответсват на категория отлично, с изключение на концентрацията на хлорофил „а“ през 

пролетта на пункт Приморско 2.  

През зимния сезон комплексът, който формира около 63,5% от числеността и в този пунк е 

представен от микрофлагелати (37,5%) и Pyramimonas sp. (26%).  През пролетния сезон основен 

доминант по численост е коколитофоридата Emiliania huxleyi (60,1%). Диатомеите и 

динофлагелатите са с изключително ниско обилие, като през зимата почти отсъстват (зима 

1%/2%; пролет 3,1%/2,7%), признак за дисбаланс в структурата на фитопланктонните 

асоциации, респективно непараметричните индекси са в категория лошо-много лошо. 

Доминанатният комплекс по биомаса е сходен на предходното водно тяло, като 

процентното участие в общата биомаса на динофлагелатите е 60,6%, с масови видове през 

зимата - Protoperidinium pellucidum (19,1%), Protoperidinium depressum (18,9%), Protoperidinium 

pallidum (16,3%) и дребноразмерните представители на Cryptophyceae (Plagioselmis sp. – 6,3%). 

През пролетта биомасата е доминирана от сходен разнороден фитопланктонен комплекс, но със 

значително нарастване приноса на коколитофоридата Emiliania huxleyi (30% от общата биомаса) 

и динофлагелатните видове (31,5%) (Prorocentrum micans – 15,1%, Pyxidicula compressa var. 

compressa – 9,7%, Prorocentrum cordatum (6,7%). 

 

 БЕК МАКРОФИТОБЕНТОС 

През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 БЕК МАКРОЗООБЕНТОС 

Водно тяло Код на станция Станция-име 
TRIX SD, м TRIX SD 

март март юни юни 

BG2BS000C1112 

BG2BS00000MS124 Приморско 2 5,3       6     5,5      8 

BG2BS00000MS112 Царево 2 5,4       8     4,1      7 

BG2BS00000MS013 Велека 2 4,8       9     5,1      8 

Станция IBI TRIX 
състояние на ВТ 

BG2BS000C1112 

Приморско 2 0,62 5,4 

добро Царево 2 0,65 4,75 

Велека 2 0,65 4,95 
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През годината не е извършван мониторинг по този БЕК.  

 

 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО 

 Наблюдават се следните задължителни физико-химични елементи за качество: 

наситеност с кислород (OS%, повърхност и дъно), разтворен кислород (DO, mg/l); биохимична 

потребност от кислород (БПК5) (BOD5; mg/l) съдържание на амониев азот (N-NH4, µg/l), 

нитритен азот (N-NO2, µg/l), нитратен азот (N-NO3, µg/l) и фосфатен фосфор (P-PO4, µg/l) по 

сезони. 

Пункт Код 

състояние на пунктовете по 

ФХЕК 
състояние на 

водното тяло 

по ФХЕК Пролет Зима 

Приморско 2 BG2BS00000MS124 умерено OS умерено OS 

Умерено 

OS, DO, Al 
Царево 2 BG2BS00000MS112 умерено OS 

умерено 

OS ,DO 

Велека 2 BG2BS00000MS013 
умерено 

OS ,DO 
умерено OS 

 

         СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  
 

От специфичните замърсители във водно тяло BG2BS000C1112 са анализирани предимно 

метали. За целия период на изследване и на двете станции са измерени единични концентрации 

на желязо, мед и алуминий. По-висока концентрация на желязо е измерена на ст. Царево 2 през 

февруари 2021г. – 60 µg/l. На същата станция е измерена и висока концентрация на алуминий – 

49 µg/l. Тази стойност надвишава почти два пъти МДК-СКОС. Средногодишната концентрация 

на алуминий също надвишава СГС-СКОС според Наредба Н-4/14.09.2012. На база получените 

резултати състоянието на повърхностните крайбрежни води на водното тяло за целия изследван 

период се оценява като умерено по специфични замърсители. 

 

           Екологично състояние на ВТ  BG2BS000C1112 по БЕК, ФХЕК и СЗ 

 

водно тяло 

Наблюдавани елементи за качество и 

състояние  на водното тяло екологично 

състояние БЕК 

Фитопланктон 
ФХЕК 

Специфични 

замърсители 

BG2BS000C1112 добро     умерено   умерено умерено 

                                                
                                        Екологично състояние по БЕК, ФХЕК и СЗ: умерено 

 

               Тенденции в изменение на екологичното състояние на ВТ 

 

Водно тяло 
ПУРБ 

2016-2021 
2016 2017 2018 2019 

 

   2020 

 

 

    2021 

BG2BS000C1112 добро умерено 
не е 

изследвано 

не е 

изследвано 
умерено 

не е 

изследва

но 

умерено 
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ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Пунктове за мониторинг BG2BS00000MS124 Приморско 2,  BG2BS00000MS112 

Царево 2 и BG2BS00000MS013 Велека 2 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В МОРСКИ ВОДИ 

Към водно тяло BG2BS000C1112 принадлежат станции BG2BS00000MS124 Приморско 2, 

BG2BS00000MS112 Царево 2 и BG2BS00000MS013 Велека 2. Повечето приоритетни вещества 

са под границата на определяне на аналитичните методи използвани за анализа им. 

Приоритетните веществата, за които има получени резултати през периода на наблюдение в 

това водно тяло са: Anthracene – 0.001, Benzo(a)pyrene (0,00007 – 0,00042 µg/l), 

Hexachlorocyclohexane (0,0006 – 0,0017 µg/l), PFOA+PFOS (0,00004 – 0,00429 µg/l), Pb – 0,4 µg/l 

и Hg – 0,02 µg/l. 

 

   ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В БИОТА 

През годината не е извършван мониторинг.  

 

    ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА В СЕДИМЕНТИ 

През годината не е извършван мониторинг.  

     

Оценката на химичното състояние на водното тяло по изследваните приоритетни 

вещества във води е непостигащо добро – отчетени превишения на СГС-СКОС за PFOA+PFOS. 

Крайната оценка на химичното състояние на водното тяло е непостигащо добро 

Химично състояние: непостигащо добро 

 

Зони за къпане: няма определени. Тялото граничи с крайбрежно водно тяло 

BG2BS000C1012 и не граничи със сушата. 

 
Заложени мерки: 
1. Контрол на замърсяването от кораби превозващи вредни вещества в опакован вид; 

2. Контрол на дейности по предаване и транспортиране на нефтосъдържащи отпадъци; 

3. Контрол  на замърсяването с нефт и/или нефтоводни смеси. 

 

 

1.2.5. Заключения 
 

 

Обобщена информация за измененията в екологичното състояние на крайбрежните 

морски води в периода 2009 - 2021 г. е представена в таблицата по-долу. 

Сравнение на състоянието спрямо предходната 2020 г.: от определените в умерено 

състояние 5 водни тела, през 2021 г. едно запазва състоянието си, а другите 4 го подобряват от 

умерено през 2020 г. в добро. Останалите 12 водни тела, за които през 2020 г. не е провеждан 

мониторинг, респективно извършвана оценка за 2020 г., са оценени в добро екологично 

състояние. 

 За по-голямата част от крайбрежните водни тела определеното в ПУРБ 2016-2021 г. 

състояние се подобрява. 

Вземайки предвид факта, че през последните години не се мониторират всички 

релевантни БЕК (макрозообентос, макрофитобентос и фитопланктон), достоверността на 

оценката за 2021 г. е ниска. 
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    Обобщено: през 2021 г. 12 водни тела постигат добро екологично състояние, 5 са 

определени в умерено състояние. Само едно от определените в умерено състояние тела 

BG2BS000C1308 - Южен Бургаски залив <30 m, е определено в такова състояние по БЕК 

(фитопланктон - численост, биомаса и хлорофил-а), ФХЕК (OS, DO, P-PO4) и специфични 

замърсители (Al).  От останалите четири ВТ, две са определени в умерено състояние по 

специфични замърсители ( превишения по алуминий) и две по БЕК. 

             Нито едно водно тяло не е определено в лошо и много лошо екологично състояние. 
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  Тенденции в изменението на екологичното състояние на крайбрежните водни тела (ВТ) 

Водно тяло 
ПУРБ 

2010-2015 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 ПУРБ 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BG2BS000C001 умерено лошо 
много 

лошо 
лошо умерено умерено умерено BG2BS000C001 умерено умерено добро умерено 

не е 

изследвано 
добро 

BG2BS000C002 умерено лошо умерено лошо умерено лошо умерено BG2BS000C002 умерено добро добро добро 
не е 

изследвано 
добро 

BG2BS000C003 добро 
много 

лошо 
умерено умерено умерено умерено умерено BG2BS000C1003 умерено 

не е 

изследвано 

не е 

изследвано 
добро умерено добро 

BG2BS000C004 лошо лошо умерено умерено умерено   BG2BS000C1004 умерено умерено умерено добро 
не е 

изследвано 
добро 

BG2BS000C013 добро 
много 

лошо 
лошо лошо умерено умерено умерено BG2BS000C1013 умерено 

не е  

изследвано 

не е  

изследвано 
умерено умерено добро 

BG2BS000C005 добро 
много 

лошо 
 лошо лошо умерено умерено умерено BG2BS000C005 лошо лошо умерено умерено 

не е 

изследвано 
умерено 

        BG2BS000C1113 умерено умерено умерено добро 
не е 

изследвано 
умерено 

BG2BS000C006 лошо лошо 
много 

лошо 

много 

лошо 

много 

лошо 
лошо лошо BG2BS000C1006 умерено умерено умерено добро 

не е 

изследвано 
добро 

BG2BS000C007 добро умерено 
много 

лошо 
добро умерено умерено лошо BG2BS000C1007 умерено 

не е  

изследвано 

не е  

изследвано 
добро умерено добро 

BG2BS000C008 лошо лошо умерено лошо лошо умерено умерено        

        BG2BS000C1008 умерено добро добро добро 
не е 

изследвано 
добро 

        BG2BS000C1108 умерено добро добро добро 
не е 

изследвано 
добро 

        BG2BS000C1208 умерено добро добро добро 
не е 

изследвано 
умерено 

        BG2BS000C1308 лошо умерено лошо умерено 
не е 

изследвано 
умерено 

BG2BS000C009 добро умерено умерено лошо умерено          

BG2BS000C010 лошо умерено лошо лошо умерено умерено умерено BG2BS000C1010 умерено умерено добро добро умерено добро 

BG2BS000C011 умерено лошо умерено умерено лошо   BG2BS000C1011 умерено добро добро умерено 
не е 

изследвано 
добро 

BG2BS000C012 добро добро умерено лошо добро умерено умерено BG2BS000C1012 добро 
не е  

изследвано 

н е  

изследвано 
добро умерено добро 

        BG2BS000C1112 умерено 
не е  

изследвано 

не е  

изследвано 
умерено 

не е 

изследвано 
умерено 
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ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

Оценка на химичното състояние на водните тела за 2021 г. 

 

Водно тяло 
Мониторингова 

станция 
Станция 

Оценка по 
химични 
елементи 

Оценка по 
органични 

замърсители 
Биота 

Оценка на 
водно тяло 

BG2BS000C001 

BG2BS00000MS001 Крапец Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS102 Шабла Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C002 

BG2BS00000MS113 Тюленово Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS127 Камен бряг Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1003 

BG2BS00000MS002 Русалка Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg и 
PCDD/PCDF+DLPCB 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS114 Калиакра 1 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1004 

BG2BS00000MS115 Калиакра 2 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS003 Каварна Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1013 

BG2BS00000MS104 Балчик 
Непостигащо 

добро 
състояние Cd 

Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS105 Албена Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg и PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS116 
Златни 

пясъци 
Добро 

Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS004 Галата Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C005 

BG2BS00000MS005 
Варна залив 

север 
Добро 

Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS006 
Варна залив 
юг 

Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1113 

BG2BS00000MS117 Прибой Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS118 
Защитена 

зона Галата 2 
Добро 

Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1006 

BG2BS00000MS007 Камчия Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS128 Шкорпиловци Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1007 

BG2BS00000MS008 Двойница Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS129 Иракли Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1008 

BG2BS00000MS130 Емине Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS119 Елените Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1108 BG2BS00000MS009 Слънчев бряг Добро Непостигащо 
добро състояние 

 
Непостигащо 
добро състояние 
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PFOA+PFOS 

BG2BS00000MS120 Равда Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1208 BG2BS00000MS121 Поморие Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1308 

BG2BS00000MS010 Сарафово Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS011 Росенец Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1010 

BG2BS00000MS012 
Бургаски 
залив 

Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS110 Маслен нос Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1011 

BG2BS00000MS111 Созопол Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Непостигащо 
добро състояние 
Hg 

Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS122 Ропотамо 1 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1012 

BG2BS00000MS123 Приморско 1 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS125 Царево 1 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

Добро 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS126 Велека 1 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS000C1112 

BG2BS00000MS124 Приморско 2 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS112 Царево 2 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

BG2BS00000MS013 Велека 2 Добро 
Непостигащо 
добро състояние 
PFOA+PFOS 

 
Непостигащо 
добро състояние 

 

 

  

На база проведения мониторинг по приоритетни вещества, е установено, че всички 17 

изследвани водни тела не постигат добро състояние през периода. Установени са превишения 

за кадмий в матрица вода във водно тяло BG2BS000C1013 и по конкретно пункт 

BG2BS00000MS104-Балчик. По отношение на органичните замърсители сумата от PFOA+PFOS 

е причина за непостигащото добро състояние във всички пунктове, респективно водни тела. 

В оценката на химичното състояние за 12 водни тела е включена и оценка за 

приоритетни вещества в биота. В 11 от тях не е постигнато добро състояние, като причина за 

това е живакът, като в две от водните тела се прибавят съответно и сумата от PFOA+PFOS 

(BG2BS000C1013) и сумата от PCDD/PCDF+DLPCB (BG2BS000C1003). В добро състояние за 

матрица биота е единствено водно тяло BG2BS000C1012, защото нормализираната стойност на 

живака е равна на определения СКОС 20 µg/kg.



1.2.6. Хидроморфологичен мониторинг на крайбрежни води  
  

Хидроморфологичният мониторинг включва  повърхностните наслаги на морското дъно, 

площно батиметрично заснимане с многолъчев ехолот и специализиран софтуер, течение и 

вълнение. 

 

 

  ПОВЪРХНОСТНИ НАСЛАГИ НА МОРСКОТО ДЪНО 

 

Анализът съдържа методология на теренни изследвания и седиментоложки анализи и 

съвременна карта на структурата и субстрат на дъното, базирайки се мониторинговите 

заснемания с многолъчева сонарна система и пробонабиране на дънни наслаги, проведен през 

2021г. в крайбрежните води на Република България, в съответствие с Рамковата директива за 

водите (РДВ). 

В РДВ съставът на субстратите е включен като един от избираемите елементи, които да 

спомогнат анализа на биологичното състояние на водните тела. Според директивата субстратите 

се разделят на твърди, пясъчно-чакълести, тинести и смесен. Ако в границите на едно водно тяло 

се срещат различни типове субстрат, следва да се определи преобладаващия тип.  Критериите за 

оценка състоянието на водите стъпват върху качествените елементи, един от които 

“морфологични условия”. За постигането на „отлично състояние за бреговата морфология е 

важно „Разликите в дълбочината, структурата, и субстрата на морското дъно да отговарят 

напълно или почти напълно на непроменените условия, като „не съществуват никакви или 

съществуват само незначителни антропогенни изменения на хидроморфологичните качествени 

елементи. Станциите за пробонабиране са разделени на 3 класа – брегови, плитководни и 

дълбоководни в зависимост от предполагаемата дълбочина на мястото. Дълбочината на 

станцията за пробонабиране определя метода, по който се осъществява пробонабирането. 

Анализите от пробите са направени в Лаборатория по литодинамика и седиментология към 

секция „Динамика на бреговата зона“ в Институт по океанология - БАН. 

 

                     Крайбрежно водно тяло „от Дуранкулак до н. Шабла“  

с код BG2BS000C001 

 
Водното тяло обхваща акваторията между Българо-Румънската граница и нос Шабла. 

Дължината на бреговата линия е малко над 27,25 km, изключвайки от нея естакадата на нос 

Шабла. В рамките на водно тяло BG2BS000C001 през 2021 г. са пробонабрани 18 станции.  

Структура и субстрат на дъното: Основна роля при създаването на съвременния 

морфоложки облик на подводния релеф има геоложкия строеж. В плитководната част пред нос 

Сиврибурун, нос Карталбурун и нос Крапец дъното представлява мозайка от окарстени 

варовици, на места препокрити от дребно до среднозърнест пясък. В дълбочина са установени 

структурни морфоложки тераси изградени от окарстени варовици и се наблюдават на различни 6, 

8, 11–12 и 14–16 m. Именно на този полегат скален склон се дължи и относително малките 

наклони на морското дъно в цялото водно тяло, вариращ от 0.4° до 0.65°. Съществена част от 

скалните структури са покрити с мидести (черупчести) полета и разхвърлени скални блокове и 

валуни с чакълести и натрошени черупчести седименти, отложени в понижените части. Пясъците 

са представени от среднозърнести, дребнозърнести и прахово-дребнозърнести отложения, 

простиращи се до 1350 m от бреговата линия, като тинестите отложения се разкриват след 1500– 

2000 m от брега. Акумулативният склон е изграден предимно от среднозърнести и 

дребнозърнести пясъци с мощност ~1–1.5 m, разположени ивичесто успоредно на бреговата 
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линия. Биогенната компонента (CaCO3) е основен седиментообразуващ елемент, като на плажа 

достига 90%, а към дълбоководието намалява до 50%. 

Брегови съоръжения: Брегозащитна дамба (к-г Космос – н. Карталбурун), вълноотбойна 

стена (с. Крапец); брегозащитна дамба с напречна буна (северно от н. Шабла), скална маса ломен 

камък в основата на естакада „Шабла“. 

 

                        Крайбрежно водно тяло „от н. Шабла до Камен бряг“  

с код BG2BS000C002 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района южно от Шабла и Тюленово. 

Дължината на бреговата линия е 13,2 km. В рамките на водното тяло са пробонабрани 10 

станции.  

 

Структура и субстрат на дъното: До 50–100 m от бреговата линия подводния склон е 

изграден от органогенни варовици, покрити с валуни и чакъли. Следва полегат склон на 

бреговата зона с наклон 1.21°, покрит с пясъчни, песъчливо тинести и тинесто песъчливи 

отложения. Дребнозърнестите пясъци с D50 ~ 146 μm и съдържание на биогенна компонента до 

~30% се простират до 1000–1500 m от брега. Към дълбоководието следват песъчливо-тинести и 

тинести песъчливи отложения. 

Брегови съоръжения: Липсват 

 

                     Крайбрежно водно тяло „от Камен бряг до н. Калиакра“ с код  

с код BG2BS000C1003 

 
Водното тяло обхваща акваториалните води в района южно от Тюленово до нос Калиакра. 

Площта му е оценена на 33 km2. Дължината на бреговата линия е 18,7 km. През 2021 г. са 

пробонабрани 11 станции. 

  

Структура и субстрат на дъното: Брегът в рамките на водното тяло е изграден от 

червеникави окислени карстифицирани варовици, податливи на абразионната дейност на 

морските вълни. В резултат на което, почти по целия бряг се наблюдава скално дъно с 

разпръснати скални късове. Изключение прави пясъчното дъно пред К.К. Русалка (село Св. 

Никола). В дълбочина след 6-7 метра скалния субстрат преминава в чист пясък без тинести 

примеси с D50 ~ 146 μm. При 25-метровата изобата повсеместно пясъците преминават в 

песъчлива тиня. 

Брегови съоръжения: Пристан Болата и малък яхтен пристан при к.к. Русалка 

 

            Водно тяло „от н. Каликра до Каварна” с код BG2BS000C1004 
 

 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между нос Калиакра и Пристанище 

Каварна. Площта му е оценена на 47,5 km2. Дължината на бреговата линия е 15,8 km. В рамките 

на водното тяло са пробонабрани.  

Структура и субстрат на дъното: Влиянието на нос Калиакра върху хидродинамичния 

режим е основополагащ фактор за характера на дънния субстрат. Скалното дъно е разположено 
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изключително и само около бреговата линия, като абразионните структурни скални склонове се 

простират на разстояние до 250 m и дълбочина до 8 метра. Среднозърнестите пясъци са запазени 

в същите граници, като гравелестата компонента в състава им не надвишава 3%. В дълбочина 

тинестия пясък преминава в песъчлива тиня.  

Брегови съоръжения: Пристанище Каварна 

 

         Водно тяло „от Каварна до н. Галата“ с код BG2BS000C1013 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между Пристанище Каварна и нос 

Галата. Площта му е оценена на 148,45 km2. Дължината на бреговата линия е 60,1 km. В рамките 

на водно тяло BG2BS000C1013 през 2021 г. са пробонабрани 42 станции.  

Структура и субстрат на дъното: По протежението на водната линия се наблюдава 

скален структурен склон, оголени от вълновите процеси и достигащи до дълбочина 6-7 m. Няма 

промяна в ясно обособения пояс от пясъчен субстрат, проследяващ се непосредствено след 

бреговите скали. Изключение правят участъците с акумулативна геоморфология Плаж Албена-

Кранево, Плаж Златни пясъци и плажовете в К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, където пясъците 

са представени до водната линия. Във водното тяло като морфоложка единица се отделя скална 

банка „Аладжа банка“ в рамките на която са представени различни по размер субстратни 

разновидности – едри и смесени, които покриват банката.  

Брегови съоръжения: Пристанище Балчик, Буни при нос Екрене, Пристанище Златни 

пясъци, Пристанище Слънчев Ден, Хидротехнически и брегоукрепителни съоръжения при К.К. 

„Св. Св. Константин и Елена“, Пристан и буни при Резиденция Евксиноград. 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло са идентифицирани 

следните райони с повлияни хидродинамични условия: Пристанище Балчик, Буни при нос 

Екрене, Пристанище Златни пясъци, Пристанище Слънчев Ден, Хидротехнически и 

брегоукрепителни съоръжения при К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, Пристан и буни при 

Резиденция Евксиноград. През настоящата мониторингова кампания са установени значителни 

промени в характера на морското дъно в плитководните части на водното тяло. 

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и доизграждане на хидротехнически съоръжения и 

естествено натрупване на плаж - 35 427 m2.  

 

             Крайбрежно водно тяло „Варненски залив” с код BG2BS000C005 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между Г-буна под кв. Траката на 

север и нос Галата на юго-изток. Площта му е оценена на 15,10 km2. Дължината на бреговата 

линия е 21,70 km. В рамките на водно тяло BG2BS000C005 през 2021 г. са пробонабрани 19 

станции. 

Структура и субстрат на дъното: Характерната за северната част на Варненския залив 

морфоложка особеност е добре изразените структурни стъпала, разкриващи се на дълбочина 3 и 

5 m със средната ширина до 200 m, представляващи слабо наклонено скално дъно. Структурните 

стъпала се наблюдават и на дълбочини 7–8 m, 9–10 m, и 13–14 m, простиращи се от 650 до 1000 

m от бреговата линия. На тях се дължи и слабия наклон на подводния склон на бреговата зона ~ 
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0.16°. При абразионния тип бряг скалните субстрати са разпространени от брега до около 200 m, 

докато при акумулативния – скалното дъно се разкрива средно на разстояние от 200 до 600 m от 

брега. Пясъчните отложения са разпространени до 950 m от бреговата линия при абразионния 

тип бряг и до 1200 m при акумулативния. Преобладават кварцовите среднозърнести пясъци 

(D50~0.3 mm) с незначително съдържание на биогенната компонента (от 8 до 14%). Песъчливите 

тини и тини са разпространени след 1100–1200 m от брега. 

В литоложки състав на дълбоководните седименти се наблюдават изменение в част от 

фракциите, което има отношение към границите на субстратите. В следващите мониторингови 

кампании следва да се пробонаберат дълбоките станции за потвърждение на резултатите. 

Брегови съоръжения: Г-буна при местност Траката, Градски плаж на Варна - 3 бр. T-

буни, брегозащитна стена (вълнолом) на Пристанище Варна и Пристанище „Карантината“. 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло са идентифицирани 

следните райони с повлияни хидродинамични условия: Г-буна при местност Траката, Градски 

плаж на Варна - 3 бр. T-буни, брегозащитна стена (вълнолом) на Пристанище Варна и 

Пристанище „Карантината“. 

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и доизграждане на хидротехнически съоръжения и 

естествено натрупване на пясък – 27 000 m2. Липсват изследвания за определяне в промените в 

характера на субстрата тъй като районът не е изследван в периода 2013-2021 г.  

 

                     Крайбрежно водно тяло „от н. Галата до к.к. Камчия”  

с код BG2BS000C1113 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между нос Галата и нос Палеца на 

юг от нос.Площта му е оценена на 16 km2. Дължината на бреговата линия е 16,2 km. В рамките на 

водно тяло BG2BS000C1113 през 2021 г. са пробонабрани 26 станции.  

Структура и субстрат на дъното. В рамките на водното тяло се наблюдава широка 

палитра от седименти, като в плитководието субстратната обстановка е доминирана от бреговите 

коренни скали, оголени пред абразионните носове. Пред акумулативните части на лиманните 

области седиментите са от смесен тип, в който има значителна част пясъци, на места примесен 

със средно- до дребнозърнест гравел. 

В литоложки състав на дълбоководните седименти се наблюдават изменение в част от 

фракциите, което има отношение към границите на субстратите. В следващите мониторингови 

кампании следва да се пробонаберат дълбоките станции за потвърждение на резултатите. 

Брегови съоръжения: Липсват 

 

            Крайбрежно водно тяло „от к.к. Камчия до Шкорпиловци“ с код 

BG2BS000C1006 

 
Водното тяло обхваща акваториалните води в района между нос Палеца до Шкорпиловци 

на юг. Площта му е оценена на 20,79 km2. Дължината на бреговата линия е 10,2 km. В рамките на 

водното тяло са пробонабрани 15 станции.  
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Структура и субстрат на дъното: В плитководната част е отделена ивица от смесени 

седименти със слабо уедряване в южно направление. След 4 m доминират средно- и дребно 

зърнести пясъци.  

Брегови съоръжения: Липсват 

 

          Крайбрежно водно тяло „от Шкорпиловци до н. Емине“ с код 

BG2BS000C1007 

 
Водното тяло обхваща акваториалните води в района между нос Карабурун до нос Емине 

на юг. Площта му е оценена на 60,07 km2. Дължината на бреговата линия е 31,4 km. През 2021 г. 

са пробонабрани 41 станции.  

Структура и субстрат на дъното: Пред абразионния тип бряг скалното дъно се простира 

до 200 m от бреговата линия, а пред акумулативния – между 500–1000 m. Наблюдават се скални 

банки с относителна височина от 2 до 4 m над дънния релеф. Пясъчните отложения се простират 

до 950–2000 m от брега. Преобладават кварцовите средно- и дребнозърнести пясъци, 

Съдържанието на биогенната компонента се променя в границите от 10–15% до 30% след 1000 m 

от бреговата линия. 

Брегови съоръжения: Пристанище Бяла 

Промяна на типа субстрат: В акваторията на Пристанище Бяла е установено загуба на 

пясъчно морско дъно с площ 7 000 m2 поради естествено акумулиране и разширяване на плажа. 

 

      Крайбрежно водно тяло „от н. Емине до Свети Влас“ с код 

BG2BS000C1008 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между нос Емине и северната част 

на к.к. „Слънчев бряг“. Площта му е оценена на 51,9 km2. Дължината на бреговата линия е 19,086 

km. Пробонабрани 29 станции.  

Структура и субстрат на дъното: Между н. Емине и Несебърския полуостров скалното 

дъно се разкрива средно до 300 m от брега, а пред н. Несебър до 2000 m. Пясъчните отложения се 

простират до 1300 m от брега, а пред носовете Емине и Несебър до 2500 m. В плитководната зона 

между н. Емине и Козлука до дълбочина 1–2 m се наблюдават локални разкрития на коренни 

скали, чиито понижени части са запълнени с пясък. С увеличаване на дълбочината следват 

дребнозърнести пясъци, преминаващи в тинести отложения. До 20 m дълбочина пред н. Емине 

преобладава дребнозърнестия пясък, формиращ Еминския подводен вал. В останалата част на 

района между н. Емине и Несебърския полуостров среднозърнестите пясъци, отложени в близост 

до бреговата линия, преминават в дребнозърнести до дълбочини ~12 m и слабопесъчливи 

тинести отложения до 20 m дълбочина. Между к.к. Слънчев бряг и н. Несебър среднозърнести, 

едрозърнести и чакълести пясъци преминават между 10 и 15 m дълбочина в дребнозърнести и 

прахово дребнозърнести.. 

В централната част на Несебърския залив са разпространени тинести субстрати. От пясъчните 

субстрати преобладават среднозърнести с D50 ~0.40 mm и съдържание на биогенната компонента 

~21%. 
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Като отделна морфоложка единица е отделена Банка Кокетрайс. Тя е разположена на 5000 m 

южно от н. Емине. Ориентирана е в посока североизток – югозапад с дължина 4000 m и 

максималната ширина до 2500 m. Минималната й дълбочина достига до 15 m. Банката е 

изградена основно от литифицирани варовити пясъци. В понижените й части се акумулира 

детритусов пясък, като по-значителни натрупвания се наблюдават в централната и югоизточната 

части на банката. По гранулометричен състав пясъците са от дребнозърнести на места силно 

заглинени до едрозърнести, добре промити. Максималната дълбочина на разпространение на 

пясъчните седименти достига 30–35 m изобата. Пясъците са предимно кварцови с добра 

сортираност. 

Брегови съоръжения: Пристанище при к.к. „Св. Влас“ 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло, като район с повлияни 

хидродинамични условия са дефинирани северните части на водното тяло около курортни 

комплекс „Св. Влас“.  

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и доизграждане на хидротехнически съоръжения и 

естествено натрупване на пясък – 57 570 m2.  

 

             Крайбрежно водно тяло „от Св. Влас до Поморие“ с код 

BG2BS000C1108 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води между северната част на к.к. „Слънчев бряг“ 

и Поморие. Площта му е оценена на 159,65 km2. Дължината на бреговата линия е 37,2 km. В 

рамките на водно тяло BG2BS000C1108 през 2021 г. са пробонабрани 42 станции.  

Между носовете Несебър и Поморие скалното дъно се разкрива до 200 m пред абразионния тип 

бряг и от 600 до 2000 m пред акумулативния. Пясъчните субстрати са разпространени до 1700 - 

2000 m от брега, след което преминават в тинести. Преобладават среднозърнести пясъчни 

отложения с D50 ~0.4mm, а с увеличаване на дълбочината има уедряване на пясъците за сметка на 

черупчестата фракция, като биогенната компонента нараства от 12 до 28.5%. В участъка между 

носовете Несебър и Равда скалите се разкриват непосредственно пред носовете Акротирия и 

Равда, следвани от пясъчни отложения, като преобладават среднезърнести пясъци. 

Пред Поморийска коса дребнозърнестите пясъци с D50 от 0.14 до 0.25 mm се простират до 1100 m 

от бреговата линия, а на юг към плаж Поморие – Север до 300 - 350 m от брега. Следват 

среднозърнести пясъци силно обогатени с цели и натрошени черупки. На разстояние 1400–1500 

m от водната линия пред Поморийска коса и на 500 m пред плаж Поморие-Север се разкрива 

скална банка Чимово с относителна височина от 8 до 10 m над дънния релеф. 

Брегови съоръжения: Пристанище „Несебър-север“, Пристанище „Несебър-юг“, яхтено 

пристанище, пристан при Равда, пристан при Ахелой. 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло, като район с повлияни 

хидродинамични условия са установени северните части на водното тяло около Пристанище 

„Несебър-север“, Пристанище „Несебър-юг“, яхтено пристанище, пристан при Равда, пристан 

при Ахелой. 

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и доизграждане на хидротехнически съоръжения и 
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естествено натрупване на пясък, като тя е концентрирана при доизграденото пристанище 

„Несебър-юг“ и пристаните около Ахелой и Равда.  

 

          Крайбрежно водно тяло „от Поморие до Сарафово“ с код 

BG2BS000C1208 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между Пристанище Поморие и 

Пристанище Сарафово. Площта му е оценена на 61,75 km2. Дължината на бреговата линия е 

15,20 km. през 2021 г. са пробонабрани 16 станции.  

Структура и субстрат на дъното: Между н. Поморие и Пристанище Сарафово 

подводният релеф е силно навълнен, което се дължи до голяма степен на свлачищните процеси.  

Пред абразионния тип бряг скалното дъно се разкрива до 600 m от брега и на 1400 m от брега 

към морето. Преобладават среднозърнести пясъци, като към дълбоководието уедряването на 

пясъците става за сметка на черупчеста фракция, и биогенната компонента нараства до 20%. За 

пясъчните отложения е характерно изключителна концентрация на магнетитната компонента, 

достигаща до 50%. 

Във водното тяло има изявена доминантна субстратна разновидност. Преимуществено 

прибрежната част представлява едрозърнеста пясъчна утайка. В дълбочина утаени 

дребнозърнести пясъци, на места с петна от смесени разнозърнести седименти.  

Брегови съоръжения: Пристанище „Поморие“ – старо и ново, Пристанище „Сарафово“  

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло, като район с повлияни 

хидродинамични условия са установени северните части на водното тяло около Пристанище 

„Поморие“ – старо и ново, Пристанище „Сарафово“.  

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и доизграждане на хидротехнически съоръжения и 

естествено натрупване на пясък, като тя е концентрирана при изграждането на Пристанище 

„Поморие“ – ново, Пристанище „Сарафово“ и I-буни, изградени по водната линия между 

Поморие и Сарафово. 

 

         Крайбрежно водно тяло „Южен Бургаски залив < 30 m” с код 

BG2BS000C1308 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между Пристанище Сарафово и нос 

Акра, Черноморец на юг. Площта му е оценена на 138,10 km2. Дължината на бреговата линия е 

65,18 km. Пробонабрани са 42 станции. 

 Структура и субстрат на дъното: За подводния склон пред Атанасовската коса и 

Бургаски плаж е характерно голямо литоложко разнообразие. На разстояние 250–300 m от 

водната линия в северната част преобладава дребнозърнеста фракция с повишено съдържание на 

магнетитната компонента. В дълбочина се наблюдава редуване на ивици от среднозърнести и 

едрозърнести пясъци до чакълести. На места те са заглинени и преминават в по едри седименти. 

В южната част на 200 - 300 m от бреговата линия се разкрива основна скала с разхвърлени 

блокове и валуни, а в понижените ѝ части запълнена с разнозърнест детритусов материал. 
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Между носовете Форос и Атия скалното дъно се разкрива до 600 m и на 1400 m от абразионния 

тип бряг. Наблюдават се абразионно-структурни тераси на дълбочина 2-3 m, 5–6 m, и 10–12 m, 

разположени до 100 m и от 800 до 1200 m от брега. В плитководието се наблюдава редуване на 

дребнозърнести и едрозърнести, заместени в акумулативните заливи от тинест пясък. 

Преобладават среднозърнести пясъци, като към дълбоководието уедряването се дължи на 

черупчестата фракция. Тинести субстрати се разкриват от 500 m, 1000 m и 1500 m от бреговата 

линия. 

Пред н. Атия скалното дъно с ширина ~500 m се наблюдава по продължението на носа към 

морето с дължина до 650 m. Преобладава среднозърнестия и едрозърнестия пясък с цели и 

натрошени черупки. На разстояние 1100–1200 m от носа се простира песъчлива тиня. 

През 2021 г. бяха заснети част от морското дъно в акваториите на Пристанищата „Бургас“, 

„Крайморие“, „Ченгене скеле“, „Атия“ в следствие на което бе установена модифицирано дъно 

от антропогенна дейност по драгиране или почистване на морското дъно с обособени зони с 

неясен характер на структурата и типа субстрат.  

Брегови съоръжения: Пристанищата „Бургас“, „Крайморие“, „Ченгене скеле“, „Атия“. 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло, като район с повлияни 

хидродинамични условия са дефинирани северните части на водното тяло около Пристанищата 

„Бургас“, „Крайморие“, „Ченгене скеле“, „Атия“. 

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и доизграждане на хидротехнически съоръжения и 

естествено натрупване на пясък, като тя е концентрирана при Пристанищата „Бургас“, 

„Крайморие“, „Ченгене скеле“.  

 

                Крайбрежно водно тяло „Бургаски залив > 30 m“ с код BG2BS000C1010 

 
Водното тяло обхваща дълбоководните акваториални води на широк Бургаски залив, 

между банка Кокетрайс (на север) и Маслен нос на юг. Площта му е оценена на 401,70 km2. В 

рамките на водно тяло BG2BS000C1010 през 2021 г. са пробонабрани 59 станции.  

Структура и субстрат на дъното: С увеличаването на дълбочината в акваторията пред 

Слънчев бряг, Поморие и Бургас са утаени дребнозърнести седименти. Преобладава песъчливата 

тиня която на места поради спокойната седиментация преминава в чист тинест субстрат. По-

различно е положението в южната част на водното тяло BG2BS000C1010, където влияние оказва 

Еминския вал. Значително по-едрия размер на субстрата е резултат от широко разпространената 

песъчлива компонента, а в други случаи и гравелеста. Едри седименти се разкриват в 

непосредствена близост до скалния риф пред Дюни . 

Дъното във водно тяло е доминирано от песъчлива тиня, тинест пясък и тиня, по-едри седименти 

са ограничени в плитка част, но общата им част не надвишава 10%. 

Брегови съоръжения: Липсват 

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се повсеместна промяна в седиментния състав в 

80 % станциите.  
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     Крайбрежно водно тяло „от н. Акин до н. Маслен нос“ с код 

BG2BS000C1011 
 

Водното тяло обхваща акваториалните води в района между нос Акра, Черноморец на 

север и Маслен нос на юг. Площта му е оценена на 51,53 km2. Дължината на бреговата линия е 

68,14 km. В рамките на водно тяло BG2BS000C1011 през 2021 г. са пробонабрани 42 станции.  

Структура и субстрат на дъното: Скалното дъно се разкрива до 270 m пред абразионния 

тип бряг и от 500–1000 m до 2000 m от бреговата линия пред акумулативния. Акумулативния 

бряг е разположен в централните части на заливовидни форми на бреговата линия (лиманен тип 

бряг – косата Ропотамо, лагунен тип бряг – плажовете Дюните и Аркутино). В морфологията на 

подводния склон са добре изразени остатъчни абразионно-структурни банки. Скалните банки се 

наблюдават пред бухтовите заливи на с. Черноморец, к-г Черноморец, пред плажовете Каваците 

и Дюни. Пясъчните субстрати са разпространени до 600–1000 m, а пред акумулативния тип бряг 

до 2000 m от бреговата линия, следвани от тинести отложения. Преобладават среднозърнести 

пясъци, като съдържанието на биогенната компонента е в границите от 42–45%. Уедряването на 

пясъчните отложения към дълбоководието се дължи на акумулиране на натрошени черупчки. 

Между устието на р. Ропотамо и н. Коракя скалното дъно се разкрива непосредствено пред пред 

носовите брегови участъци с ширина от 150 до 500 m. Върху скалната основа се наблюдават 

разхвърлени блокове, валуни и чакъли, обикновено натрупани в понижените участъци. Към 

дълбоководието песъчливия детритусов субстрат преминава в песъчливо-тинести отложения. 

За пръв път през 2021 г. са фиксирани редица скални образования по морското дъно под 

формата на единични скални късове или скални банки/рифове с направление СЗ-ЮЗ.  

Брегови съоръжения: Пристанище „Черноморец“, Пристанище „Созопол“, Пристан 

„Дюни“ и Пристан „Аркутино“. 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло, като район с повлияни 

хидродинамични условия са дефинирани Пристанище „Черноморец“, Пристанище „Созопол“, 

Пристан „Дюни“ и Пристан „Аркутино“.  

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се загуба на морско дъно с пясъчен и скален 

субстрат в резултат на строителство и изграждане на хидротехнически съоръжения и естествено 

натрупване на пясък.  

 

                Крайбрежно водно тяло „от н. Маслен нос до устието на р. Резовска 

< 30m“ с код BG2BS000C1012 
 

Водното тяло обхваща акваториалните части между Маслен нос и Резово, с дължина на 

водната линия 92 km. Площта му е оценена на 76,38 km2. През 2021 г. са пробонабрани 126 

станции.  

Структура и субстрат на дъното: Между Маслен нос и плаж Приморско-север 

(Стомопло) скалното дъно се разкрива непосредствено пред абразионния тип бряг с ширина от 

100 m до 750 m. По повърхността му се наблюдават разхвърлени блокове, валуни и натрошени 

черупчести отложения. Прекъсване на скалното дъно от едрозърнести пясъчно-черупчести 

отложения се разкрива в дълбоко заливовидните участъци. След скалното дъно на разстояние от 

500 до 1500 m от бреговата линия се простира песъчлив детритусов субстрат с цели и натрошени 

черупки. Към дълбоководието той преминава в песъчливо-тинести отложения с цели и 

натрошени черупки. 
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В бреговия участък между плаж Стомопло и н. Караагач скалното дъно се разкрива 

непосредствено пред абразионния тип бряг на разстояние до 600 m и 2000 m от бреговата линия. 

Пред акумулативния тип бряг скалното дъно се простира от 600 m до 1500 m от водната линия. 

Китенският риф е различна височина над дъното от 3 до 10 m над дънния релеф се наблюдават на 

разстояние от 150 m до 2200 m от брега, a структурните им понижения са с денивелация до –5 m. 

В залива между Приморското и Китен преобладават среднозърнести пясъчни отложения.  

Скалното дъно между носовете Караагач и Царево пред абразионния тип бряг се разкрива 

непосредствено от водната линия до 1000 m от брега, а пред акумулативния бряг от 700 до 1200 

m. Наблюдават се добре изразени структурни банки със средна относителна височина от 2.5 до 

17.5 m над дънния релеф, разположени на разстояние до 200 m от брега и от 750 m до 2200 m. В 

пясъчните субстрати преобладават среднозърнести фракции. От 1500 - 2000 m към 

дълбоководието следват тинести отложения. 

В бреговия участък между Царево и Ахтопол скалното дъно се разкрива до 350–1000 m пред 

абразионния бряг, и от 650 m до 2000 m пред акумулативния. Остатъчни структурни банки 

достигащи до 10 m относителна височина са разположени на разстояние от 100 до 1300 m от 

брега. Пред банките се разкриват структурни понижения, покрити с пясъчно-чакълести 

черупчести отложения. На акумулативния склон преобладават среднозърнести пясъци. 

Тинестите субстрати се разкриват на разстояние от 1500–2000 m от брега. 

Между Ахтопол и Синеморец скалното дъно също се разкрива непосредствено пред абразионния 

тип бряг на разстояние до 350 m и до 1200 m от бреговата линия. При акумулативния бряг 

скалното дъно са простира между 500 и 2000 m от бреговата линия. В пясъчните субстрати 

преобладава едрозърнеста фракция. Тинестите субстрати се разкриват от 500 m до 2000 m от 

брега. 

За пръв път през 2021 г. бяха фиксирани редица скални образования по морското дъно по 

формата на единични скални късове или скални банки/рифове на дълбочина 15-20 m между 

Ахтопол и Резово. В района между Синеморец и Резово преобладава скално дъно. Прекъсване на 

скалната плоча се наблюдава в дълбоко вдадените заливовидни участъци, покрити 

преобладаващо със среднозърнест пясък. След скалното дъно са разпространени среднозърнести 

и дребнозърнести черупчести пясъчни отложения (детритус), както и петна от дребен и среден 

чакъл. Тяхното простиране достига до 2000 - 2200 m от бреговата линия.  

Брегови съоръжения: Пристан „Перла“, Пристанище „Приморско“, Пристанище 

„Китен“, Пристанище „Лозенец“, Пристанище „Царево“ и Пристанище Ахтопол 

Повлияна акватория между 2013 г. и 2021 г.: Във водното тяло, като район с повлияни 

хидродинамични условия са дефинирани Пристан „Перла“, Пристанище „Приморско“, 

Пристанище „Китен“, Пристанище „Лозенец“, Пристанище „Царево“ и Пристанище Ахтопол“. 

Промяна на типа субстрат: Липсва загубва на морското дъно от антропогенни дейности по 

брега.  

 

                  Крайбрежно водно тяло „от н. Маслен нос до устието на р. Резовска 

> 30m“ с код BG2BS000C1112 
 

Водното тяло обхваща дълбоките акваториални части между Маслен нос и Резово, с 

дължина на водната линия 92 km. Площта му е оценена на 76,38 km2. В рамките на водно тяло 

BG2BS000C1112 през 2021 г. са пробонабрани 61 станции.  
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Структура и субстрат на дъното: С отдалечаването на брега намалява скалния субстрат. 

Скалният субстрат във водното тяло обхваща дълбоководния склон на Китенския риф и отделни 

скални банки пред Ахтопол и Резово. Литоложкият строеж е по сложен в района около Маслен 

нос и Китен. В дълбоката част се редуват тинест пясък и песъчлива тиня в успоредни ивици на 

крайбрежието. По протежението на водното тяло се проследява ивица от смесени седименти и 

едри седименти. На юг преобладават едрия субстрат, докато на юг с отслабването на влиянието 

на Китенския риф се регистрират дребнозърнести пясъци. 

Брегови съоръжения: Липсват 

Промяна на типа субстрат: Наблюдава се повсеместна промяна в седиментния състав в 

80 % станциите.  

 

ПЛОЩНО БАТИМИТРИЧНО ЗАСНИМАНЕ С МНОГОЛЪЧЕВ ЕХОЛОТ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР 
 

Районът на пробонабиране е едномилната зона на българското крайбрежие и вътрешни води на Р. 

България от н. Сиврибурун на север до устието на р. Резовска на юг включваща всички водни 

тела. За извършване на хидроакустичното картиране са активирани хидрографски комплекс на 

основата на многолъчева сонарна система (МСС) Teledyne SeaBat T20-R с инерционна система 

POS-MV. Българската акватория представлява мозайка от редуващи се зони със скално дъно и 

пясъчен субстрат, като литоложката им граница в плитководието е трудно проследима поради 

характеристиките на сонарните системи. Имено това е причината  да се използва Безпилотно 

въздушно фотограметрично заснемане с дрон Phantom 4 RTK и WingtraOne. След приключването 

на хидрографските измервания с многолъчев ехолот и сонар са фиксирани зоните, които да бъдат 

заснети с безпилотна летателна система. Плитководните части от водните тела над 3 m 

дълбочина представляват „сляпа зона“ за сонарните измервания, като в настоящата 

мониторингова кампания са заместени от заснемане с дрон. 

 
Заснемания по водни тела 

Код на Водното тяло Заснета водна линия, [m] 

BG2BS000C001 17 973.26 

BG2BS000C1003 10 260.03 

BG2BS000C1004 3 506.92 

BG2BS000C1013 45 050.49 

BG2BS000C005 9 811.13 

BG2BS000C1113 1 680.72 

BG2BS000C1006 10 712.46 

BG2BS000C1007 10 363.97 

BG2BS000C1008 2 941.17 

BG2BS000C1108 34 467.60 

BG2BS000C1208 590.03 

BG2BS000C1308 44 610.96 
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BG2BS000C1308 7 361.16 

BG2BS000C1011 45 013.69 

BG2BS000C1012 58 216.94 

ОБЩО 302 660 

 

 

Водно тяло BG2BS000C001 - от Дуранкулак до н. Шабла  

Водно тяло BG2BS000C001 е най-северно разположеното водно тяло, опиращо до морската 

граница с Р.Румъния при нос Сиврибурун, а на юг продължава 1.7 км южно от нос Шабла. 

Дължината на прилежащата брегова линия е 27,3 км. Брегът има преобладаващо източно 

изложение, с няколко слабо вдадени в морето носове и обширни плажни ивици. Общата площ на 

акваторията на това водно тяло е 58,5 км2, средната дълбочита е 12,5 м, като най-големите 

дълбочини достигат 41,3 метра и са измерени в южната част на водното тяло, североизточно от н. 

Шабла. Характерно за водното тяло е екстремно пресечения релеф дължащ се на изветрялата 

карстова повърхност на Шабленско-Дуранкулашкия риф. Той вероятно е изграден от скалите на 

Карвунската свита на Неогена представени от плътни и шуплести, често черупчести варовици. 

Разполага се от брега или от дълбочини 5-7м и в по-голямата си част достига до мористата 

граница на водното тяло. Средния наклон на бреговия склон е 0,71о. Малко повече от 50% от 

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

площта и само 4.2 % се характеризират с дълбочина под 21 метра. Няма забележими промени в 

хидроморфологията на морското дъно в това водно тяло. 

  

  

Водно тяло BG2BS000C002 - от н. Шабла до Камен бряг  

Разположено е южно от н. Шабла до с. Камен бряг и е с дължина на прилежащия бряг от 12,4 км. 

Брегът е праволинеен, предимно клифов с малки плажни ивици в защитени бухти и има ИЮИ 

изложение. Общата площ на акваторията на водното тяло е 22,45 км2 . Средната дълбочина е 24,0 м, 

като най-дълбоките места са в североизточната част на водното тяло, при границата на предходното 

и достига до 43 метра. Характерно за цялото водното тяло е много стръмния брегови склон, с 

наклони от 6-7о, като достига дълбочина от 10-12 м още в първите 50-60 м от брега. След тези 

дълбочини наклона рязко пада под 1о до дълбочини 18-20 м, следва тясно, почти полегато плато и с 

плавен наклон достига пределните си дълбочини от 32-35 м. В центъра на водното тяло е картиран 

скален вал с максимална денивелация от 2 м, простиращ се на около 4 км успоредно на бреговата 

линия. По-малко от 6% от площта на водното тяло е с дълбочина до 10 метра, площите с дълбочина 

между 11 и 20 метра заемат 20% от акваторията, и над 50% от площта на водното тяло са 

дълбочините между 21 и 30 метра. Под 30 метра дълбочина се заемат от близо 23% от акваторията на 

водното тяло .Няма забележими промени в хидроморфологията на морското дъно в това водно тяло.  

 

Водно тяло BG2BS000C1003 - от Камен бряг до н. Калиакра 

Водното тяло се разполага от с. Камен бряг на юг до н. Калиакра, като прилежащият бряг има 

дължина от 18,1 км. Брегът е слабо разчленен, предимно клифов с малки плажни ивици в защитени 

бухти и има ЮИ изложение, като само малка част, от бухта Болата до силно вдадения в морето н. 

Калиакра е с източно изложение. В този участък от брега са разположени и два лимана - Тауклиман 
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и Болата. Общата площ на акваторията на това водно тяло е 33.9 км2, като средната дълбочина е 18,0 

м, а най-голямата дълбочина във водното тяло от 31 метра се достига източно от с. Камен бряг. 

Подобно на преходното водно тяло, характерна особеност е много стръмния брегови склон, с 

наклони от 6-7о, като достига дълбочина от 10-12 м още в първите 50-60 м от брега. След тези 

дълбочини наклона рязко пада под 1о и достига пределните си дълбочини от 30-31 м. Южната 

границата на водното тяло е прокарана по билото на т.н. от нас, Калиакренска бариерна банка. 

Банката е изцяло картирана с допълнително прокарани профили. Тя се явява като естествено 

продължение на нос Калиакра, но с ЮЗ простирание. Банката е почти симетрична, със стръмни 

склонове (по-големи от 1,4о) и продължава извън границите на водното тяло.От западната и 

страна, във водно тяло BG2BS000C1004, морското дъно е равнино, докато от източната му 

страна склона продължава в дълбочина към централните части на шелфа. Банката служи като 

естествена бариера за теченията от север. Калиакренска бариерна банка играе съществена роля 

при формирането на хидродинамичния режим около н. Калиакра и в по-отдалечени райони. 

Между 0 и 10 метра дълбочина са разположени около 15% от площта на водното тяло. С по-

голям обхват са площите между 11 и 20 метра дълбочина - 45%, а между 21 метра и 33 метра 

дълбочина площите заемат 40%. Няма забележими промени в хидроморфологията на морското 

дъно в това водно тяло. 

  

 

 Водно тяло BG2BS000C1004 - от н. Калиакра до Каварна 

 
Водното тяло се разполага от н. Калиакра до Каварна, като прилежащият бряг има дължина от 

15,8 км и е изцяло с южно изложение. Брегът е слабо разчленен, предимно клифов с малки 

чакълести плажове и с единствената пясъчна плажна ивица в пристанището на гр. Каварна. 

Общата площ на акваторията на това водно тяло е 31,7 км2, като средната дълбочина е около 11,0 

м, а най-голямата дълбочина във водното тяло от 17 метра се достига на външната граница на 

тялото. Подобно на преходните водни тела, поради почти отвесния клифов бряг, характерна 

особеност е много стръмния брегови склон, с наклони от 7-10о, като достига дълбочина от 9-11 м 

още в първите 50-60 м от брега. След тези дълбочини наклона рязко пада до 0,12-0,17о и плавно 

достига пределните си дълбочини от 11 м. С изключение на бреговия склон, релефа на морското 

дъно е спокоен, равнинен без открити скални или пясъчни банки. 

Няма забележими промени в хидроморфологията на морското дъно в това водно тяло. 

 

 

Водно тяло BG2BS000C1013 - от Каварна до н. Галата 

Водното тяло се разполага от Г-буната на пристанище Каварна до н. Галата и обхваща освен 

едномилната зона и вътрешните морски води. Това е най-голямото крайбрежно водно тяло с 

площ от 148,5 км2, като прилежащият бряг има дължина от 60,1 км. Изложение на брега е 

променливо: от Каварна до изградената крайбрежна дамба в северната част на к.к. Албена е с 

преобладаващо ЮЮИ, а в останалата си част е ИЮИ. Брегът е умерено разчленен и 

разнообразен: предимно клифов с малки плажни ивици в частта си до к.к. Албена и обширни 

пясъчни плажови разделени от клифови участъци до нос Галата. Средната дълбочина е около 

15,0 м, а най-голямата дълбочина във водното тяло от 24 метра се достига на външната граница 

на тялото, на входа на Варненски залив, където е образувана своеобразна плитка депресия. Пред 

участъците с клифов бряг, брегови склон е сравнително стръмен. След тези дълбочини наклона 

пада до 0,10-0,12о и плавно достига пределните си дълбочини от 20-24 м. С изключение на 

бреговия склон пред клифовите участъци, релефа на морското дъно е спокоен, равнинен без 

открити скални или пясъчни банки. Единственото изключение е районът пред к.к. Златни пясъци, 

където се разкрива обширната скална банка – Аладжа банка. Аладжа банка започва 

непосредствено от и/или до брега и се разпростира до дълбочини от 21-22 м, а дължината и 
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паралелно на брега надхвърля 4,2 км. Тя не е единен скален масив, както се считаше досега, а е 

от ансамбъл няколко по-големи скални рифа, групи от единични скални блокове и валуни с 

пясъчни пасажи между тях. Дълбочините над скалните рифове са критични за корабоплаване 

дори с малки плавателни съдове, по-малки от един метър, а при отлив при западен вятър, те 

понякога дори се откриват на повърхността. Тези места не са навигационно обезпечени. В 

бреговата зона се наблюдават значителни промени в хидроморфологията при Хидротехнически и 

брегоукрепителни съоръжения при к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. Бреговата линия изцяло е 

променена вследствие на предизвикани акумулативни процеси и прекъсване на надлъжния 

седиментен поток. Наблюдава се и образуването на застойни води. 

 

Водно тяло BG2BS000C1113 - от н. Галата до к.к. Камчия 

Водното тяло обхваща района между нос Галата и нос Палеца на юг. Площта му е оценена на 16 km2, 

а дължината на бреговата линия е 16,2 km. Брегът е умерено разчленен и разнообразен: клифов с 

редица слабо издадени в морето носове и акумулативни плажни ивици между тях. Средната 

дълбочина е около 20,0 м, а най-голямата дълбочина във водното тяло е 28 метра, като мористата му 

граница захваща началото на т.н. Калиакренско предвалово понижение, маркирано по изобати 23 – 

26 м.Бреговия склон е с наклони от 0,7-0,9о, на много места усложнен от малки скални банки след 

което намалява под 0,5о и се слива с дъното на Калиакренско предвалово понижение. 

 

 

Водно тяло BG2BS000C1006 - от к.к. Камчия до Шкорпиловци  

 

Водно тяло BG2BS000C005 Варненски залив 

Водното тяло обхваща вътрешната част на Варненски залив. Това е най-малкото крайбрежно водно 

тяло с площ от 15,1 км2, като прилежащият бряг има дължина от 21,7 км. Изложение на брега е 

променливо: северните части са с преобладаващо южно изложение, южните със северно и 

западните с източно. Брегът е умерено разчленен и разнообразен: клифов, акумулативни плажни 

ивици и значителна част, антропогенно изменен. Средната дълбочина е около 11,0 м, а най-голямата 

дълбочина във водното тяло от 18 метра. Характерна особеност на бреговия склон за варненски 

залив е наличието на структурни тераси, както в северната, така и в южната му части. Те са слабо 

полегати и се разпространяват до дълбочини от 10-11 м. След бреговите тераси релефа е спокоен, 

плавно потъващ на изток. Тук, както в бреговата зона така и в централните части на водното тяло се 

наблюдават значителни промени в хидроморфологията, единствено вследствие на антропогенна намеса. 

Най-показателен пример е при рибарско пристанище „Карантината“. Вследствие на несъобразено с 

природните процеси проектиране и изпълнение, бреговата линия изцяло е променена вследствие на 

предизвикани акумулативни процеси (плажът в близост до съоръжението е нараснал с близо 70 м). 

Съоръжението е предизвикало и образуването на два насрещни хидродинамични потоци, вследствие на 

което входа на пристанището е затрупан. Поради нарушената хидродинамика в северната част на 

залива, продължава ерозията в бреговата зона на Рибарския плаж.Съществена промяна е и 

удълбочаването на фарватера на пристанище Варна през 2020-2021 г., от 12.5-13.0 до 14.5 м, близо 2,3 

км на изток от западната граница на водното тяло. 
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Водното тяло е разположено между нос Палеца до Шкорпиловци на юг (около 880 м южно от 

устието на р. Фъндъклийска). Площта му е 29,8 km2, а дължината на бреговата линия е 10,2 km. 

Брегът изцяло акумулативен, зает от най-дългата плажна ивица по нашето крайбрежие – 

Камчийско-Шкорпиловската. Изложението му е изцяло източно. Средната дълбочина е около 

14,0 м, а най-голямата дълбочина във водното тяло е 26 метра. Бреговия склон е с наклони от 

средно 0,7о, и плавно преминава в склона на Калиакренското предвалово понижение, чиито 

наклон е около 0,5о. В това водно тяло, пред устието на р. Камчия, е разположена Камчийската 

скална банка. Тя изглежда да е монолитен скален блок извисяващ се до 7 м над заобикалящото го 

равно дъно. Склоновете на банката са стръмни, превишаващи 15о. Във водното тяло, в същия 

дълбочинен интервал (11-17 м и по-дълбоко) са маркирани редица скални формации, някой от 

които с денивелация от повече от 5 м. Няма забележими промени в хидроморфологията на 

морското дъно в това водно тяло.  

 

 

 

 

Водното тяло е разположено между Шкорпиловци и  н. Емине на юг. Площа му е 60,1 m2, а 

дължината на бреговата линия е 31,4 km. Брегът е умерено разчленен разнообразен: клифов със 

слабо издадени в морето скални носове и значителни плажни ивиции малка част, антропогенно 

изменен. Средната дълбочина е около 18 m , а най-голямата дълбочина във водното тяло е 37 

метра в най-южните му части. Мористата му граница минава по склона на Калиакренското 

предвалово понижение, успоредно на оста му. Бреговия склон е с наклони от средно 0,7°, на 

много места усложнен от скални банки и рифове. Те започват от брега и се простират до 9-10 m 

дълбочина, като цокъла на някой от тях достига до 15 m дълбочина. Пример за скален риф е т.н. 

Плевнята, разположен пред нос Черни нос (Карабурун) и явяващ се подводното продължение на 

носа. Тоъ е с денивелация от повече от 10 m, като върхът му е по-малко от един метър под 

морското ниво и подобно на рифовете на Аладжа банка, представлява навигационна опасност. 

В това водно тяло, от н. Черни нос започва развитие на серия (общо 14) от едромащабни 

седиментни вълни, чиито корени са във водното тяло и продължавата на повече от 1,5 km извън 

него. Осите им са ориентирани в посока ЮЮЗ – ССИ. Северния им склон е разтеглен и полегат, 

а южния склон е значително по-къс и стръмен с денивелация достигаща повече от 5 m . 

Образувани са от придънно течение с усилваща се на юг сила, канализирано от Калиакренското 

предвалово понижение. 

В южната част на водното тяло е оформена плоска тераса, започваща непосредствено от 

подножието на бреговия склон, а мористата и граница е трионо-образна. 

Няма забележими промени в хидроморфологията на морското дъно в това водно тяло.

Водно тяло BG2BS000C1007 - от Шкорпиловци до н. Емине 



 

 

 

Водното тяло е разположено от н. Емине до Свети Влас на запад. Площта му е близо 52 km2, а 

дължината на бреговата линия е 19,1 km. Брегът е умерено разчленен и разнообразен: клифов с 

малки акумулативни плажни ивици в подножията на деретата и не малка част, антропогенно 

изменен, включително с изкуствени плажове. Изложението му е изцяло южно. Средната 

дълбочита е около 18,5 м, а най-големите дълбочини от 38-40 м са маркирани в югоизточната част 

на водното тяло. Бреговият склон във водното тяло от север е относително стръмен и достига до 8-

10 m дълбочина, като преминава в акумулативен склон с наклони по-малки от 0,1о. Поради 

рязката смяна на направлението на брега от север-юг на изток-запад в посока Елените и Св. Влас, 

интензивността на потока е значително намелена, което води до спокойна акумулация в рамките 

на залива. Във водното тяло се разполагат две забележителни морфоложки форми: банка 

Котетрайс и Еминската пясъчна коса. Банка е разположена на около 5 км южно от н. Емине, като 

дългата и ос е ориентирана в посока североизток – югозапад и е с дължина от около 4 км и 

максимална ширина до 2,5 км. Билото и е очертано е от изобати 24-26 м, като югоизточния и 

склон е с височина от повече от 20 м с наклони достигащи повече от 6,5°. Минималната й 

дълбочина, при върха на банката, достига до около 15,8 m. В по-голямата си част, подножието и 

попада във водно тяло BG2BS000C1010 - Бургаски залив (>30м), а източните и части завършват 

във водно тяло BG2BS000C1108 - от Св. Влас до Поморие. Билото на банката е подложено на 

активна ерозия. От измерена дълбочина от 9,15 м при откриването и през 1987 г., до 15,6 м при 

направените площни промери през 2010 г. и 15,8 м от настоящото проучване.Южно от стръмните 

склонове на нос Емине, поради рязката промяна на направлението на бреговата линия от север-юг 

на почти чист изток-запад се образува характерна акумулативна форма – Еминската пясъчна коса. 

В основата си тя се простира на повече от 10 км, от н. Емине до к.к. Елените. Оста и е с 

направление североизток-югозапад с дължина от 5 км и най-голяма ширина от 3,5 км.  

 

 

Водно тяло BG2BS000C1108 - от Св. Влас до Поморие 

Водното тяло е разположено от бреговата линия между между от Свети Влас на север до яхтеното 

пристанище на гр. Поморие на юг до границата на вътрештите води. Площта му е близо 159,65 

km2, а дължината на бреговата линия е 37,2 km. Брегът е умерено разчленен и разнообразен: 

клифов около Несебър до Ахелой с малки плажни ивици в сянката на носовете, изцяло 

акумулативен пред к.к. Слънчев бряг и Поморийската коса и антропогено изменен около 

Несебърския полуостров. Изложението му е променливо, изцяло източно пред акучуланивните 

учасъци, северно и южно при Несебърския полуостров и предимно югоизточна в останалата част. 

Средната дълбочита е около 21,5 м, а най-големите дълбочини от около 31 м са маркирани почти 

по цялата му източна граница. Бреговият склон във водното тяло пред акумулативните зони е 

относително стръмен (2,0° - 1,6°) и достига до 10-12 m дълбочина, като плавно преминава в 

акумулативен шелфова равнина с наклони по-малки от 0,1°. Пред клифовите участъци брегът е 

каменист, образувайки скални тераси в първите 350-500 м от брега, като наклоните на откосите им 

са по-големи от 3,0° и достигат до 15-16 м дълбочина. Скалната тераса на Несебърския полуостров 

се проследява до повече от 1,5 км в югоизточна посока.На около 500 m пред Поморийска коса, 

почти по цялото и протежение, се разкрива скална банка Чимово. Тя се маркира от изобата 13 м и 

е с относителна височина от 8 до 10 m над дънния релеф. Тя е, тясна, линейно изтеглена по остта 

север-юг скална банка с дължина повече от 4,5 км и ширина само от 100-110 м. По време на 

проучването, между банка Чимово и брега, бяха открити 3 до 4 успоредни на банката ребра с 

денивелация от около 2 м. Подобно скално ребро беше засечено и на разстояние от около 2,8 км 

източно от банката. Тук са разположени и множество изометрични скална бънки в интервала 18-27 

м дълбочина. Най-южната част на водното тяло (южно от плаж Поморие-север) е заета от скалния 

Водно тяло BG2BS000C1008 - от н. Емине до Свети Влас 
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масив на северните части на потопената Поморийска палеовулканична структура и има 

терасовидно блоков характер. 

 

Водно тяло BG2BS000C1208 - от Поморие до Сарафово и  

Водно тяло BG2BS000C1308 - Южен Бургаски залив <30м 

 

Двете водни тела обхващат изцяло Бургаския залив - водното тяло BG2BS000C1208 заема 

северните части на залива, а BG2BS000C1308 – южните.  

BG2BS000C1208 е разположено от яхтеното пристанище на гр. Поморие до Пристанище Сарафово 

на запад и обхваща северната половина на Бургаски залив. Площта му е близо 61,7 km2, а 

дължината на бреговата линия е 15,2 km. Източна половина на водното тяло е заета от Поморийска 

палеовулканична структура. Релефа в пределите на структурата е неравен, с резки денивелации и 

открояващи се скални рифове. В западната част също се локализират редица малки скални банки, 

като Сока, Спитфайер, Лахна, Ставрово и др. 

BG2BS000C1308 е разположено от Сарафово до източната основа на нос Акра. Южната му морска 

граница е силно начупена, не свързана с хидроморфоложките дадености. Площта му е оценена на 

138.1 km2, а дължината на бреговата линия е 65.2 km. В него се разполага малкия остров „Св. 

Анастасия“ и няколко скални формации, като Бургаския риф, Малаците и др. 

Бургаският залив, географски, е заключен между гр. Поморие и гр. Созопол и е най-големият 

залив по българското черноморско крайбрежие с площ от 210 km2. По геоморфоложки признаци 

на морското дъно, обхватът му е по-голям, като източната му граница се разполага по меридиана 

на гр. Созопол. Тя се бележи по стръмно структурно стъпало (Бургаско структурно стъпало) при 

дълбочина между 26 m и 32 м, с простирание север-юг и денивелация от 6-8 м в централните му 

части и повече от 20 м в района на гр. Поморие. На много места, в горната си част, стъпалото е 

усложнено от сравнително ниски (3-5 м), линейни скални банки. Брегът на залива е умерено 

разчленен и разнообразен: абразионно клифов редуващ се с акумулативни плажни ивици и 

значителна част антропогенно изменен. Изложението му е променливо, проследявайки 

нацупеността на бреговата линия. Издадените брегови участъци са изградени от устойчивите на 

абразия скали – предимно варовици за северния бряг на залива и вулканити за южният бряг. 

Средната дълбочина на залива е около 15 м, а най-големите дълбочини от 33 м са маркирани в 

източната му част, в подножието на Бургаско структурно стъпало. Бреговият склон във водното 

тяло е относително стръмен (1,7°) но плитък, достигащ до 5-7 m дълбочина на северното 

крайбрежие и 8-10 м на южното, като плавно преминава в централната долина на Бургаски залив 

където наклоните са около 0,3°. В сравнение с Варненския залив дъното в Бургаския залив е още 

по-полегато, като потъва на изток с усреднен наклон от 0.47°. В общи линии, дъното на Бургаския 

залив може да се опише като комбинация от спокойно акумулативно дъно и акумулативен и 

абразионно-акумулативен южен брегови склон достигащ до дълбочина от 10 m. Поморийската 

палеовулканична структура се разполага непосредствено на юг от гр. Поморие, обхващайки целия 

Поморийски полуостров. Тя е с типична конусообразна форма, с добре очертана калдера с 

централно възвишение бележещо главния магмопроводящ канал. От централно възвишение на 

югозапад се разполага вътрешна долина, отваряйки калдерата в централните части на Бургаския 

залив.Тук, основно в бреговата зона на водните тела, се наблюдават значителни промени в 

хидроморфологията, единствено вследствие на антропогенна намеса. Това са акваториите на 

Пристанищата „Сарафово“ „Бургас“, „Крайморие“, „Ченгене скеле“, „Атия“ Показателен пример е 

рибарско пристанище „Крайморие“, където, подобно на р.п. „Карантината“, бреговата линия 

изцяло е променена вследствие на предизвикани акумулативни процеси и входа на пристанището 

е затрупан. 
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Водно тяло BG2BS000C1010 - Бургаски залив > 30м  

Това е най-голямото по площ водно тяло с площ от 401,7 km2, което няма пряк досег с брега и 

обхваща вътрешните морски води между банка Кокетрайс (на север) и Маслен нос на юг. Средната му 

дълбочина е около 36 м, а най-големите дълбочини от около 53 м са маркирани в най южната му част, 

близо до брега, срещу н. Маслен нос. В това тяло доминират две геоморфоложки зони – Еминския 

акумулативен вал и прилежащата му предвалова, прибрежни долина. Еминския вал започва почти 

непосредствено от северната граница на водното тяло, докато началото на прилежащата му 

предвалова долина се оформя южно ст о. Св. Иван маркирана по изобата 36 м, като бързо се 

удълбочава, достигайки 53 м дълбочина пред н. Маслен нос. В това тяло, на изхода на Бургаски 

залив, е открито поле с изометрични (кръгли до елиптични) депресии наподобяващи форми от 

типа на газовите кратери. Локализирани са 42 броя отделни кратера, разпръснати нерегулярно на 

площ от около 15 км2. Разположени са на относително равно дъно в плитка депресия, маркирана 

от изобата 35,5 м. Обикновенно са с кръгла до овална форма, с диаметър от 25 до 35 м и 

дълбочина от един до два метра. Всички имат характерен околовръстен конусообразен пояс с 

височина от около 25-50 см над обкръжаващото дъно. Ареалът им на разспространение попада на 

западния склон на Еминския акумулативен вал. 

 

Водно тяло BG2BS000C1011 - от н. Акин до н. Маслен нос  

Водното тяло е разположено нос Акра на север и Маслен нос на юг. Площта му е близо 51,5 km2, а 

дължината на бреговата линия е 68,1 km. Средната му дълбочина е около 18 м, а най-големите 

дълбочини от около 53 м, маркирани в най южната му част, близо до брега срещу н. Маслен нос. 

Брегът е разнообразен, клифов и акумулативен, силно разчленен от множество дълбоко вданени в 

акваторията носове и малки заливи между тях. По-големи заливи, с обширни плажни ивици са 

Райски залив, Созополски залив и заливите Алепу и Аркутино. Тук попадат и три от 

черноморските ни острови: островите Св. Иван, Св. Петър и Св. Тома (Змийския остров).Релефа 

на морското дъно е разнообразен, полегато, предимно пясъчно дъно, просечено от множеството 

скални банки и рифове. Повечето от тях са с линейно изтеглени форми, паралелни на бреговата 

линия. Впечатляващи са Стената, съединяваща о. Св. Петър и н. Скамни при гр. Созопол (Фиг. 19, 

профил 24), двойният риф пред Алепу, скалните ребра пред Червенка и др. Бреговият склон във 

водното тяло пред акумулативните зони е относително стръмен (2,0° - 1,8°) и достига до 9-11 m 

дълбочина, като плавно преминава в акумулативен шелфова равнина с наклони по-малки от 0,1о. 

Пред клифовите участъци брегът е скалист, до първите 350-500 м от брега, като наклоните на 

откосите им са по-големи от 3-5,0° и достигат до 15-16 м дълбочина, а пред Коракя-Маслен нос – 

до 20-25 м. Райони с повлияни хидронамични условия са дефинирани Пристанище „Черноморец“, 

и Пристанище „Созопол“. 

 

Водни тела BG2BS000C1012 и BG2BS000C1013 –  от н. Маслен нос до устието 

на р. Резовска < и > 30м 

Това са най-южните водни тела разположени между н. Маслен нос на север и с. Резово на юг до 

границата с Р. Турция. Двете водни тела са с еднаква площ от 76,4 km2. Водно тяло 

BG2BS000C1012 е с дължина на бреговата линия от 104,3 км, водно тяло BG2BS000C1013 няма 

пряк досег с брега и обхваща вътрешните морски. Средните дълбочини са около 20 м и 46 м 

Съответно, а най-големите – 41м и 58 м. Брегът е силно разчленение, предимно клифов, силно 

разчленение от множество носове и малки заливи между тях с неголеми плажни ивици с СИ 

изложение. По-големи заливи, с обширни плажни ивици са Перла, Китенския залив и Синеморец. 
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Поради характера на брега, бреговият склон пред клифовите участъци е скалист, като навлиза в 

морето от 350-400 м до повече от 2,5 км, като наклоните на откосите им са по-големи от 3-4,0° и 

достигат до 15-16 м до 25 м дълбочина. Пред акумулативните зони наклоните са около 1,0° - 1,4° и 

бреговият склон достига до 9-11 m дълбочина. Характерно за тези водни тела е, че след бреговия 

склон, дъното продължана да потъва относително стръмно (наклони по-големи от 1°), и преминава 

в Еминската предвалова долина. Тя отчетливо се проследява във водно тяло BG2BS000C1013 по 

изобата 50 м, като се следи до 58 м дълбочина. Стръмния наклон на дъното е формиран в 

следствие на активни ерозионни процеси породени от силните придънни течения, като са разкрити 

и продължават да се разкриват множество скални формации от Страндженския масив. 

 

Изводи: 

 

Най-значителни промени в хидроморфологията на морското дъно и бреговата линия се 

наблюдават в бреговата зона, вследствие на антропогенна намеса. Показателни примери са при р. 

п. „Карантитата“, р. п. „Крайморие“, р. п. „Черноморец“, удълбочаването на фарватера на 

пристанище Варна и др.  

Промени в хидроморфологията на морското дъно в следствие на активни ерозионни 

процеси се наблюдават при бариерна банка Калиакра (в.т. BG2BS000C003-4), седиментните вълни 

във в.т. BG2BS000C1007, банка Кокетрайс и Еминска коса (в.т. BG2BS000C1008), подводните 

склонове на Странджа (в.т. BG2BS000C1012), Еминската предвалова долина (в.т. BG2BS000C1010 

и BG2BS000C1013). Забелязаното акумулиране на седименти в депресия източно от Несебърския 

полуостров (в.т. BG2BS000C1108) както и депресиите наподобяващи форми от типа на газовите 

кратери във в.т. BG2BS000C1010 също трябва да се мониторират. Желателно е цялостното 

картиране на тези райони, за да може да се уловят мезо и микро промени в бъдеще.  

 

 

ВЪЛНЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ 

 

 

Хидродинамичните процеси (течения и ветрово вълнение) доминират при контрола на 

други процеси, протичащи в бреговата зона, като повишаването на морското ниво и транспорта на 

наносите, и са ключов фактор, определящ разпространението на биотата в крайбрежната 

акватория. Затова актуализацията на концепцията за доминиращите течения и откритостта 

(изложеността) към вълнение за различни брегови участъци е от особено значение. Откритостта 

към вълнение представлява уязвимостта на даден брегови участък по отношение на климатичните 

или на конкретните метеорологични условия, които предизвикват появата и разпространението на 

вълново поле с определени характеристики (вълнови режим). 

Настоящото изследване е извършено в рамките на мониторинга на хидро-морфологичните 

елементи за качество на крайбрежните води, съобразно изискванията на Рамкова Директива за 

водите 2000/60/EC на Европейския Съюз. Целта му е да се направи оценка на доминиращите 

течения и откритостта към вълнение по българското Черноморско крайбрежие по отношение на 

климатичните условия. Това е постигнато като са използвани данни от директни измервания и 

числено хидродинамично моделиране с последващ статистически анализ на получените резултати 

за периода 2013-2018 г.г. 

    Откритост към вълнение 

Една от най-важните особености на ветровия и вълновия климат в западната част на Черно 

море е значителната сезонна изменчивост. Синоптичните процеси, протичащи над морето, 

определят няколко доминиращи ветрови режима. Три от тях са релевантни за изследвания регион, 

тъй като предизвикват преобладаващите в региона силни ветрове. Това се отнася най-вече за 

щормовия сезон, обхващащ студеното полугодие от октомври до март, когато се наблюдават най-
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продължителните и силни ветрове, предизвикващи високо енергетично вълново въздействие върху 

брега, и когато рискът от неблагоприятно въздействие върху брега е най-висок. 

За целите на мониторинга, крайбрежните води са разделение на 17 водни тела, като 15 от 

тях имат сухоземна (брегова) граница. В повечето случаи, те включват в пределите си брегове с 

различна географска ориентация и вълнова експозиция. Поради това бреговата ивица е 

допълнително разделена на брегови участъци с относително еднаква географска ориентация на 

брега. Така са обособени 25 участъка, граничещи със сушата, а 3 са с водни граници 

(BG2BS000C1013 частично). Най-много брегови участъци включват в себе си водни тела 

BG2BS000C1013, BG2BS000C005 и BG2BS000C1108. 

 

Списък на водните тела и прилежащите им брегови участъци 

Код на водното 

тяло 

Име на 
река/езеро/язовир/крайбрежно 

водно тяло 

Име на бреговия 

участък 

   

BG2BS000C001 от Дуранкулак до н. Шабла 
Крапец 

Шабла 

BG2BS000C002 от н. Шабла до Камен бряг Тюленово 

BG2BS000C1003 от Камен бряг до н. Калиакра Русалка 

BG2BS000C1004 от н. Каликра до Каварна Каварна 

BG2BS000C1013 от Каварна до н. Галата 

Балчик 

Златни пясъци 

Варна 

BG2BS000C005 Варненски залив 

Варненски залив - север 

Аспарухово 

Карантината 

BG2BS000C1113 от н. Галата до к.к. Камчия Паша дере 

BG2BS000C1006 от к.к. Камчия до Шкорпиловци Шкорпиловци 

BG2BS000C1007 от Шкорпиловци до н. Емине Кара дере - Емине 

BG2BS000C1008 от н. Емине до Свети Влас Елените 

BG2BS000C1108 от Свети Влас до Поморие 

Слънчев бряг - Несебър 

Акротирия - Равда 

Поморийска коса 

BG2BS000C1208 от Поморие до Сарафово Поморие - Сарафово 

BG2BS000C1308 Южен Бургаски залив <30м 
Бургас 

Бургас - юг 

BG2BS000C1010 Бургаски залив > 30м Бургаски залив (широк) 

BG2BS000C1011 от н. Акин до н. Маслен нос 
Созопол 

Дюни 

BG2BS000C1012 
от н. Маслен нос до устието на 

р. Резовска < 30м 

Приморско 

Китен-Резово 

BG2BS000C1112 
от н. Маслен нос до устието на р. 

Резовска >30м 
Приморско-Резово 
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 Ветрово вълнение от инструментални измервания: 

    
Вълнението по време на експедиционния период юни 2021г. – януари 2022 г. е измервано в 

непрекъснат режим на излъчване на автономен уред в продължение на 20 мин с начало на всеки 

кръгъл час с точност ±1%. Анализът и интерпретацията на данните от инструменталното 

измерване са проведени на базата на вълнови параметри, представени като времеви редици от 

стойности за всеки час от денонощието изчислени със съответните лицензирани програмни 

продукти за обработка на сурови данни на описания уред. Използваните вълнови параметри са 

значителна височина на вълната (Hs), пиков период (Tp), среден период (Tm) и посока на 

разпространение на вълнението според средния период (Dm). Максималните стойности на 

значителната височина на вълната варират в границите 1,05-4,34 м, a за пиковите периоди 9,4-

13 сек, докато средните стойности на същите параметри са в границите 0,33-0,82 м за височините 

и 5,9-6,3 сек. За периода юни 2021г. – януари 2022г. те достигат до 4,34 м за акваторията пред гр. 

Черномнорец. 
За да се изясни характерът на морското вълнение, регистрирано от апаратурата, е 

направено сравнение на времевите редици за трите вълнови параметъра Hs, Tp и Dm, а също така е 

изчислена относителната честота на Hs по градации и са начертани рози на вълнението, показващи 

разпределението на средните посоки Dm по ъглови сектори от 10⁰, като дължината на всеки сектор 

(по хоризонталната ос) представя повторяемостта на посоките в съответния ъглов сектор, като 

едновременно с това визуализира и разпределението на височините на вълните по градации в 

дадения ъглов сектор. 
 Две измервания за периода юни 2021г. – февруари 2022г. са извършени в Бургаския залив в 

акваторията пред гр. Черноморец. Районът е изложен към най-вълноопасните посоки от 

североизточната четвърт. 

Първото измерване обхваща по-голямата част от летния сезон и началото на есента. 

Вълните, регистрирани през летните месеци, са ниски с височини в диапазона 0-1 м и само през 

септември се наблюдава по-силно вълнение с височини над 1,5-2 м. Средната посока на 

разпространение на вълните Dm се колебае циклично без резки продължителни промени в 

границите на източната четвърт (45⁰-135⁰). Най-голям процент се пада на вълните с височини до 

0,5 м (72 %), но нараства процентът както на вълните до 1 м (22 %), така и на тези в диапазона 

1-2,5 м (6.6 %), което се приема за нормално предвид прехода между летния и началото на 

есенния сезон, което е съпроводено с увеличаване на скоростите на вятъра предвид сезонната 

климатична изменчивост в Черно море. За периода юни-септември 2021г. вълните основно са 

подхождали от NE-E, a най-високите вълни от ENE. 

Второто измерване на вълните (октомври 2021г. - януари 2022г.) пред гр. Черноморец се 

отнася изцяло към студеното полугодие и може да се охарактеризира като период с умерена 

щормова активност (при 2198 часа регистрирани стойности – около 420 стойности за щормовете, 

което е 19% от времето, като щорма се определя от момента когато Hs>1m). В инструменталните 

измервания се наблюдават осем случая, когато Hs превишава 2 м, от които 5 събития могат да се 

дефинират като морски бури. Първият щорм започва часове след поставянето на уреда на 

24.10.2021г. и продължава до 28.10.2021г. За него са характерни два времеви интервала, в които 

Hs > 2 м с обща продължителност 40 часа, и два максимума на значителната височина: 2.85 м и 

3.5 м. Следващата буря (30.10-1.11.2021г.) e съизмерима по продължителност на интервала, в 

който Hs > 2 м с предхождащия щорм, тук часовете са 45, но е по-слаба като интензитет с 

максимална височина 2.82 м. За бурите регистрирани на 9-13.11.2021г. и 10-13.01.2022г. 

значителната височина превишава 2 м за 45 ч и 35 ч, съответно, като за първия щорм 

максималната височина на вълната е 3,23 м, а за втория 2,61 м. За най-силен щорм може да се 

приеме последното регистрирано събитие състояло се на 15-18.11.2021г. Тогава Hs превишава 2 м 

за 54 ч, от които за 28 ч значителната височина е над 3 м, като нараства и до 4 м, достигайки 

максимална стойност от 4,34 м на морска дълбочина 18 м. И при това измерване средната посока 

на разпространение на вълните Dm се колебае циклично в границите на източната четвърт (45⁰-

135⁰) с промени в посоката на вълнението предимно в интервалите с ниски вълни. Относителната 
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честота изчислена за Hs показва, че височини в границите 0-1 м са с повторяемост 68 %, в 

интервала 1-2 м попадат 23 % от вълните, а за най-високите вълни 2-4 м тази стойност е 9.41 %. 

Според розите на вълнението вълни от всички представени градации са се наблюдавали в цялата 

източна четвърт (45⁰-135⁰), като най-голям дял се пада на вълните разпространявали се от NE-ENE. 

 Валидация на вълновия спектрален модел SWAN  с дании от инструментални 

измервания 

Поради липсата на инструментални измервания с достатъчна плътност в пространството и 

времето, за да се оцени откритостта към вълнение в крайбрежната зона е използвано числено 

моделиране с вълновия спектрален модел SWAN (Simulating WAves Nearshore). За да се установи 

доколко даден модел е в състояние да опише вълновите условия в даден морски басейн и 

крайбрежната зона, е необходимо да се проведе валидация (верификация) на числения модел с 

данни от инструментални измервания. За целите на валидацията на модела SWAN е извършено 

сравнение на вълнови характеристики по данни от моделни резултати и инструментални 

измервания. Данните включват: данни от инструментални измервания с автономен уред за 

регистрация на вълнение и течения Acoustic Doppler Current Profiler Workhorse Sentinel (ADCP 

WHS) 600kHz;данни от числено моделиране на вълновите процеси с помощта на спектрален 

вълнови модел SWAN 

Вълнови данни от инструментални измервания: Измерванията са извършени с автономен уред 

за регистрация на вълнение и течения ADCP WSH 600kHz, производство на фирма Teledyne RD 

Instruments, USA, в акваторията на Варненски залив на дълбочина 22.5 м в точка с координати: 

28° 00' 12" E, 43°10' 54" N. Вълнението е записвано еднократно на всеки час с продължителност 20 

минути в периода 03.12.2014г. - 31.03.2015г. Точност на измерванията ±1%. 

 Определяне на откритостта към вълнение: 

 

Методиката за определяне на откритостта към вълнение е залегнала и в Ръководния документ 

No. 5, подпомагащ изготвянето на изпълнителна стратегия за Рамкова Директива за водите 

2000/60/EC. Тя касае определянето на вълновия феч за даден брегови участък, който представлява 

зона, характеризираща се с дължина и посока, в която се генерира морско вълнение в резултат на 

действието на относително постоянен по посока и интензивност (скорост) вятър върху морската 

повърхност. За определянето на вълновата експозиция на даден брегови участък методиката 

предвижда изчисляването на следните климатични полета: Посока на максималния феч (AFM) – 

азимута (ъгъла от истинския север в градуси) на посоката на максималния феч; Дължина на 

максималния феч (DFM)– дължината в km на максималния феч, измерен по неговата посока; 

Посока на нормалата към брега (AF090) - азимута (ъгъла от истинския север в градуси) на 

нормалата към генералната географска ориентация на даден брегови участък; Дължина на феча 

(DF90) - дължината в километри на феча по нормалата към брега, както и тези на 45º вляво (DF45L) 

и вдясно (DF45R) от нея; Модифициран ефективен феч (MEF) - дължината в километри на феча. 

Проблемът се състои в това, че този методичен подход предполага използването на климатични 

полета, които са стабилни и не се изменят в рамките на един 6-годишен цикъл. С цел да се осигури 

база за сравнение и определяне на неголеми изменения в откритостта на вълнението, които 

въпреки това биха могли да се отразят на специфичните условия за генериране на крайбрежни 

течения, транспорт на наноси и състояние на биологичните съобщества, е нужна по-точна оценка, 

която да се базира на вълновата енергия, достигаща брега. 

Затова, в настоящия цикъл е предложена класификация на откритостта към вълнение, оценена на 

базата на количествена оценка на вълновата енергия, достигаща брега – резултат от симулации със 

спектралния модел SWAN. По-конкретно, параметърът се нарича транспорт на вълнова енергия 

и представлява вектор с големина и посока, изчислен от вълновия спектър на конкретна 

дълбочина, като се отчитат всички особености при генериране, трансформация и дисипация на 

вълновата енергия при нейния пренос от дълбоководието до крайбрежната зона.  
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    Посока на преобладаващото течение 
 

За да се направи адекватна оценка на годишните течения покрай българското крайбрежие, 

се изискват данни с добро времево и пространствено покритие и разделителна способност. Затова 

е взето решение да се използват данни от моделни анализи и реанализи на океанската циркулация. 

Анализът по-долу се базира на числените симулации на Черноморския център за мониторинг и 

прогноза към Морските услуги на европейската програма Коперник. За оценка на теченията през 

2021 г. са използвани данните от моделния анализ: разделителната способност в меридионално и 

зонално направление е ~2 км, а във времето – среднодневни стойности.  

Направени са оценки на средното повърхностно течение и неговата вариация в 11 точки в 

българските крайбрежни води, като са използвани среднодневни стойности за меридионалната и 

зонална компоненти на скоростта на течението. Средната скорост е изчислена като средно 

аритметично, а вариацията като средноквадратично отклонение спрямо тази средна стойност. Чрез 

компонентите на скоростта е пресметнат азимута на вектора на течението, и е съставена роза на 

теченията съответно за 2021 г. и за климатичния период 1993-2019 г. Така е определена 

преобладаващата посока на течението. Използвана е 8-степенна роза, като са избрани 4-те основни 

посоки и техните половинки, означенията са както следва: N - север, NE – североизток, E – изток,  

SE – югоизток, S – юг, SW - югозапад W - запад, NW - северозапад. 

В настоящия анализ се използват измервания с уред за измерване на морските течения и 

вълнение ADCP WH Sentinel 600kHz, които са извършени в близост до гр. Черноморец 

(42°27'16.8404" N, 27°38'25.0440" Е). Данните за теченията са измервани три пъти на всеки час с 

продължителност на записите по 20 min, на 30 хоризонта на дълбочини 2.2-16.7 m на всеки 0.5 m. 

Уредът е поставен два пъти по три месеца и са използвани измерванията за периодите 25.06-20.09 

и 24.10- 24.12.2021 г. 

Средната скорост и средноквадратичното й отклонение, както и процентното 

разпределение на посоките през годината са определени в 11 локации в близост до българския 

бряг, както и в открито море. Точките 1-5 се намират в дълбоководната част и представят 

откритоморската част, останалите са в близост до българския бряг. Точките 6-10 са избрани до 

някои ключови географски обекти: н. Калиакра, Варненски залив, н. Емине, Бургаски залив, 

южното Черноморско крайбрежие. Точка 11 е най-близката моделна точка до локацията, в която е 

поставен уредът за измерване ADCP: в тази точка са направено валидирането на моделните данни. 

Трябва да се има предвид, че разделителната способност на модела от 2 км не позволява да се 

приближим твърде близо до брега. 
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Местоположение на точките, в които са анализирани скоростта и посоката на           

повърхностните течения през 2021 г.  
 

 От числените симулации на Черноморския център за мониторинг и прогноза са извадени 

среднодневните стойности на зоналната и меридионална компонента на повърхностното течение. 

Чрез тях е изчислена големината на скоростта и е усреднена за периода 1 януари - 24 декември 

2021 г. Най-големи скорости (>40 см/с) има край нос Калиакра, което е известен факт и от други 

изследвания. Откритоморските точки показват средни скорости на течението от порядъка на 30 

см/с, а в близост до брега средната скорост намалява. Що се отнася до изменчивостта, отново най-

силни изменения през годината наблюдаваме около нос Калиакра. 

От числените симулации на Черноморския център за мониторинг и прогноза са извадени 

среднодневните стойности на зоналната и меридионална компонента на повърхностното течение. 

Тяхното отношение дава тангенс на азимуталния ъгъл, по този начин е изчислена посоката на 

течението. 

Сравнение на характеристиките на повърхностното течение през 2021 г. спрямо 

климатичните средни 

Наличието на числени симулации за дълъг период от време предоставя възможност да се 

провери дали през 2021 г. теченията в дадена точка са били много различни от климатичните. В 

настоящата оценка за климатични течения са приети усреднените за периода на морския реанализ 

1993-2019 г.  

• 1- през 2021 г. северните течения са се увеличили за сметка на северозападните 

• 2- през 2021 г. са зачестили случаите на североизточни течения 

• 3- през 2021 г. теченията имат приблизително същата роза както и климатичните 

• 4- през 2021 г. северните течения са се увеличили за сметка на североизточните и западните 

• 5- през 2021 г. северните течения са се увеличили за сметка на югозападните 
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• 6- през 2021 г. теченията имат приблизително същата роза както и климатичните, с 

преобладаващи посоки в направлението североизток-югозапад 

• 7- през 2021 г. северните и източните течения за зачестили за сметка на направлението 

североизток-югозапад 

• 8- през 2021 г. северните течения са се увеличили, докато юг и югозападните са намалели 

• 9- през 2021 г. северните течения са се увеличили за сметка на югозападните  

• 10- през 2021 г. северните течения са зачестили и изравнили по честота със западните 

• 11- през 2021 г. обичайните течения в направлението северозапад и югоиток са намалели до 

почти равномерно разпределение във всички посоки 
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2.  ПОДЗЕМНИ 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.  

 Мониторингът през 2021 г. е извършван на основание Заповед №РД-267/03.04.2020 г. и 

Заповед №РД-602/09.06.2021 г., в съответствие с програмите за количествен, контролен и 

оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и утвърдената „Методика за 

планиране на мрежи и програми за мониторинг на подземните води“. Полевите и 

лабораторните изследвания се извършват от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и 

Националния институт по метериология и хидрология (НИМХ) при БАН. Данните се 

публикуват в Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД). 

 Изборът на пунктове за мониторинг, определянето на честотата на пробонабиране и 

цялата методология, прилагана при разработването на програмите за мониторинг на 

подземните води е на база утвърден национален подход. В мрежата са включени следните 

видове пунктове:  

 пунктове за подземни водни тела в самостоятелни карстови басейни, в алувиални 

отложения и извори с голям дебит не по малък от 1,0 л/с; 

 пунктове (съоръжения), които са в експлоатация от “ВиК” Дружествата, от 

“Напоителни системи”, сондажи от мрежите за собствен мониторинг и съоръжения, които са 

изградени за наблюдение на подземните води (мониторингови пунктове). 

Анализът на състоянието е извършен по водоносни хоризонти, водни тела и пунктове, 

съгласно изискванията на: 

 Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;  

 Директива 2000/60/ЕС и Директива за подземните води 98/83/ЕО; 

 Подход за оценка на количественото състояние на подземните водни тела; 

 Подход за оценка на химичното състояние на подземните водни тела. 

     

    

2.1.1. Количествено състояние на подземните води 

 

Програмата за мониторинг на количественото състояние на подземните води включва 75 

пункта в 34 подземни водни тела. Наблюдават се: 

 водни нива – на кладенците; 

 дебити – на изворите. 

Подземното водно тяло е определено в добро количествено състояние, когато 

разполагаемите ресурси на водното тяло (средномногогодишното подхранване минус 

необходимите за екосистемите водни количества), не са надвишени от общото годишното 

черпене на подземни води и в пунктовете от националната мрежа за мониторинг на 

количественото състояние не е установена тенденция към понижаване на водните нива.  

 

 На сайта на БДЧР ежегодно се публикува Регистър на ресурсите на подземните водни 

тела с информация за свободни водни количества на годишна база, както и ежемесечно, 

Регистър на ресурсите на подземните водни тела с информация за ежемесечни свободни водни 

количества: – https://www.bsbd.bg/bg/register.html  

 

 

https://www.bsbd.bg/bg/register.html
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Резултатите от анализа за 2021 г. на количественото състояние на пресните подземни 

води са представени таблично и графично, както следва: 

 

2021 23587,955 587,05 23001,3 4694,38 154,34 18152,58 21

Водни количества 

за собствени 

потребности л/с

Свободни 

водни 

количества  

л/с

Разрешени от 

разполагаеми

%

Година
Естествени 

ресурси в л/сек

Количества 

необходими за 

екосистемите 

л/с

Разполагаеми 

ресурси в л/сек

Разрешени водни 

количества  л/с

 
                                           Таблица 1. Баланс на подземните води 

 

 

                      
                                                   Графика 1. Баланс на подземните води 

 

Сумата от разрешеното водовземане и водните количества за собствени потребности на 

гражданите във всички водни тела към 31.12.2021 г. е по-малко от оценените разполагаеми 

ресурси и е в размер на 4848,72 л/сек. Това съставлява 21% от разполагаемите ресурси. 

 

Като значим натиск за подземните води е определено всяко черпене или група черпения 

в определен район, при които експлоатационния индекс (съотношение между общото черпене 

от ПВТ/част от ПВТ и разполагаемите ресурси) е над 40%. За 2021 г. са представени в 

следващатата таблица 2: 
 
 

РЕГИСТЪР НА РЕСУРСИТЕ И ГОДИШЕН БАЛАНС НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА (31.12.2021 г.) 

Код на 

подземното 

водно тяло  

Наименование 

на водното тяло 

Естествен

и ресурси 

Количества 

необходими 

за водните 

екосистеми 

Разполагаем

и ресурси       

Разреше

ни 

количес

тва 

  

Водни 

количества 

от кладенци 

за 

собствени 

потребности 

Свободн

и 

количест

ва  

Експлоа

тационе

н индекс  

л/с л/с л/с л/с л/с л/с % 

BG2G000000Q

002 

Порови води в 

кватернера на  р. 
Батова 20 0,82 19,18 0,32 0 18,86 2 

BG2G000000Q

003 

Порови води в 

кватернера на р. 

Провадийска 299 8,61 290,39 127,9 10,22 152,27 48 



110 

   

BG2G000000Q
004 

Порови води в 
кватернера  на  р. 

Врана 310 21,73 288,27 125,57 5,84 156,86 46 

BG2G000000Q
005 

Порови води в 
кватернера на р. 

Камчия 321 11,89 309,11 84,31 5,81 218,99 29 

BG2G000000Q

006 

Порови води в 

кватернера на 

р.Хаджийска 87 2,46 84,54 30,81 2,08 51,65 39 

BG2G000000Q

007 

Порови води в 

кватернер на 

р.Луда Камчия 60 12,30 47,70 3,03 0,76 43,91 8 

BG2G000000Q

008 

Порови води в 

кватернера  на 

р.Айтоска 168 0,00 168,00 17,49 4,93 145,58 13 

BG2G000000Q

009 

Порови води в 

кватернера  на 
р.Средецка - 

Мандра 228 0,00 228,00 61,51 0,6 165,89 27 

BG2G000000Q

010 

Порови води в 

кватернера  на 

р.Ропотамо 26 0,00 26,00 3 0 23,00 12 

BG2G000000Q

011 

Порови води в 

кватернера на р. 

Дяволска 22 0,00 22,00 1,53 0 20,47 7 

BG2G000000Q

012 

Порови води в 

кватернера  на 
р.Велека 36 0,00 36,00 8,09 0 27,91 22 

BG2G000000Q

013 

Порови води в 

кватернера  на 
р.Резовска 7 0,00 7,00 0 0 7,00 0 

BG2G000000Q

014 

Порови води в 

кватернера  на 
р.Двойница 39 0,00 39,00 13,54 1,93 23,53 40 

BG2G000000N

018 

Карстово- 

Порови води в 
неоген - миоцен -

сармат Изгрев-

Варна -Ботево-
Батово 

1950 49,40 1900,60 275,37 21,55 1603,68 16 

BG2G000000N

019 

Порови води в 

неоген - миоцен 

Галата- Долен 
чифлик 257 14,56 242,44 80,98 8,36 153,10 37 

BG2G000000N

020 

Порови води в 

неоген - сармат 

Руен - Несебър 18 0,00 18,00 8,69 0 9,31 48 
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BG2G000000N
021 

Порови води в 
неоген - сармат 

Айтос 22 0,00 22,00 2,54 0 19,46 12 

BG2G000000N
022 

Порови води в 
неоген - сармат 

Средец 26 0,00 26,00 0 3,65 22,35 14 

BG2G000000N

023 

Порови води в 

неоген-сармат 

Созопол 5 0,00 5,00 0 0,06 4,94 1 

BG2G000000N

024 

Порови води в 

неоген-сармат 

Приморско  8 0,52 7,48 0,26 0,42 6,80 9 

BG2G000000N

025 

Порови води в 

неоген - Бургас 48 0,00 48,00 22,89 10,2 14,91 69 

BG2G000000N

044 

Порови води в 

неоген-сармат 
Североизточна и 

Средна 

Добруджа 

2654 0,52 2653,48 253,67 14,43 2385,38 10 

BG2G00000PG

026 

Порови води в 

палеоген-еоцен 
Варна-Шабла 1101 12,48 1088,52 133,56 0 954,96 12 

BG2G00000PG

027 

Порови води в 

палеоген - еоцен, 
олигоцен 

Провадия 786 72,80 713,20 11,09 0 702,11 2 

BG2G00000PG

028 

Порови води в 

палеоген, 
палеоцен, еоцен 

Руен- Бяла 538 148,72 389,28 16,69 0 372,59 4 

BG2G00000PG

029 

Порови води в 

палеоген - еоцен, 

олигоцен Бургас 194 0,00 194,35 11,03 0 183,32 6 

BG2G00000K2

030 

Карстови води в  

горна креда-

мастрихт 
Шуменско плато 131 2,52 128,48 22,54 0 105,94 18 

BG2G00000K2

031 

Карстови води в  

горна креда 

турон-мастрихт 
Каспичан 68 0,84 67,16 0 0,15 67,01 0 

BG2G00000K2
032 

Карстови води в  
Горна креда 

турон - 

мастрихт- 
Провадийска 

синклинала 

232 13,20 218,80 44,56 2,64 171,60 22 
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BG2G00000K2
033 

Карстови води в 
горна креда, 

плюс юра-триас 

Котелски 

карстов басейн 788 33,60 754,40 94,91 3,42 656,07 13 

BG2G00000K2

034 

Пукнатинно-

карстови води в 
ВК2tcn-st 

Бургаска 

вулканична 
северно и 

западно от 

Бургас 

477 32,40 444,60 88,19 21,43 334,98 25 

BG2G00000K2
035 

Пукнатинно-
карстови води в 

ВК2tcn-st 

Бургаска 
вулканична 

южно от Бургас 

245 2,00 243,00 5,43 5,87 231,70 5 

BG2G000К1Hb

036  

Пукнатинни 

води в хотрив-
барем-апт 

Каспичан. 
417 24,00 393,00 36,15 10,42 346,43 12 

BG2G000K1H

B037 

Пукнатинни 

води в хотрив-
барем-апт 

Шумен 

Търговище 

154 43,20 110,80 20,9 7,39 82,51 26 

BG2G000K1H

B038 

Пукнатинни 

води във валанж-
хотрив-апт 

Предбалкан-

Конево 222 28,40 193,60 18,55 6,44 168,61 13 

BG2G000K1H
B039 

Пукнатинни 
води във валанж-

хотрив 

Предбалкан-Риш 114 3,20 110,80 3,11 1,43 106,26 4 

BG2G000J3K1
040 

Карстови води в 
малм-валанжа 2512 11,36 2500,64 207,63 0 2293,01 8 

BG2G000J3K1

041 

Карстовие води в 

малм-валанжа 6560 3,52 6556,48 2836,3 0 3720,18 43 

BG2G00000TJ

042 

Карстови води в 

юра триас - 
карстово 

пукнатинна зона 1143 4,00 1139,00 15,38 0,14 1123,48 1 

BG2G000PTPZ

043 

Карстови води в 

палеозой-

протерозойска 
пукнатинна зона 1295 28,00 1267,00 6,86 4,17 1255,97 1 

    
23587,955 587,05 23001,30 4694,38 154,34 18152,58 

  

Таблица 2. Регистър на ресурсите и годишен баланс на подземните водни тела  
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 В ПУРБ 2016-2021 г. има заложени конкретни мерки за опазване и постигане на добро 

количественно състояние на подземните води в Черноморски район за басейново управление, 

на ниво район за басейново управление (РБУ). Част от тях са:  

  Мярка: „Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води“ с 

предвидено действие: „Отнемане на част от разрешеното водовземане по разрешителни 

за водовземане от подземни води в случаите на неупражняване на права в определените 

в разрешителното параметри на използването“; 

 Мярка: „Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води“ с 

предвидено действие: „Отнемане на разрешителни за водовземане от подземни води в 

случаите на неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в 

него срок“; 

 Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с 

предвидено действие: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато 

общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела 

и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво 

надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво“; 

 Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с 

предвидено действие: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато 

понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на 

потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или 

замърсени води“; 

 Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с 

предвидено действие: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане от 

подземни води за добив на хидрогеотермална енергия в случаите, в които не е 

осигурено реинжектиране на ползваните водни обеми“ и др.  

 

 

2.1.2. Химично състояние на подземните води  
 

Мониторинга на химичното състояние на подземните водни тела е необходим за: 

 осигуряване на информация за характеризирането на ПВТ; 

 общата оценка на химичното състояние на ПВТ; 

 откриване на наличието на интрузии на солени или замърсени води; 

 откриване на наличието на дълготрайни антропогенни тенденции в концентрациите 

на замърсителите; 

 оценка на съответствието с целите, свързани със зоните за защита на водите; 

 разработване и оценка на ефекта от програмата от мерки. 

 

През 2021 г. националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните 

води включва общо 144 пункта в 38 ПВТ. Всеки отделен мониторингов пункт има определена 

схема за пробонабиране и анализиране по показатели разделени в следните групи: 

Физико-химични показатели: 

І-ва група  основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна реакция, 

електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна 

окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий и калий, сулфати, 

хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – анализират се във всички пунктове за подземни 

води - сезонно/четири пъти в годината/или на полугодие /два пъти годишно/. 

II-ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо желязо, 

манган – анализират се във всички пунктове за подземни води - сезонно /четири пъти в 

годината/ или на полугодие /два пъти годишно/. 

Специфични замърсители: 

І-ва група метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, 

хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност – анализират се всички или 

отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно. 
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II-ра група органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, 

ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, 

DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, 

манкоцеб, алахлор, циперметрин – анализите се извършват еднократно през годината.  

Честотата на мониторинга е определена в зависимост от характеристиките на подземните 

водни тела и повтаряемостта на замърсителите. Предвидена е предимно 4 пъти в годината, 

като в някой пунктове е намалена на 2 пъти за контролни показатели, за които през 2019 г. не 

са установени превишения. Честотата е съобрaзена и с оценката на тенденциите за наличие на 

8 резултата.  

Извършва се статистическа обработка на данните от националния мониторинг за периода 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., като получената средногодишна стойност на концентрацията 

(СГС) по всеки наблюдаван показател в пункт се сравнява със: 

 стандарт за качество (СК) от Приложение 1 към Наредба №1/2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води; 

 праговите стойности на замърсителите (ПС) определени за подземни водни тела в лошо 

химично състояние (Приложение 4.2.10 ПУРБ 2016-2021 г.). 

Когато за периода има само една измерена стойност по показател, надвишаваща ПС или 

СК, същата е взета предвид при междинната оценка. 

Междината оценка на химичното състояние на ПВТ е извършена съгласно подход за 

оценка на химичното състояние на подземните водни тела и е дадена в две категории – добро 

и лошо. Подходът е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС, 

Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, Наредба 

№1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, Ръководство №18 за 

състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, Ръководство №17 за 

предотвратяване или ограничаване на преките и непреките отвеждания и Ръководството за 

докладване по РДВ през 2016 г. 

       Резултатите от анализа по водоносни хоризонти, водни тела и мониторингови пунктове 

са представени както следва: 

 

Кватернерен водоносен хоризонт 
 

         В кватернерния водоносен хоризонт са определени 13 подземни водни тела. От тях 7 са в 

лошо химично състояние съгласно ПУРБ 2016-2021 г. Вертикалната позиция на кватернерните 

ПВТ е първата от повърхността. Водоносният хоризонт е открит и подложен на най-силен 

натиск. 

1. ПВТ с код BG2G000000Q002 - Порови води в кватернера на р. Батова  

По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта.  

 Пункт: BG2G000000QMP176 Рогачево, ШК. Установени са превишения по 

показатели:  

- калций над ПС; 

- обща твърдост над ПС и СК; 

- единичен резултат по сулфати над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP177 Кранево, ШК-1. Установени са единични превишения 

по показатели:  

- обща твърдост над ПС; 

- ортофосфати над СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP414 Рогачево, ШК. Установени са превишения по 

показатели:  

- калций над ПС; 

- обща твърдост над ПС и СК; 

- единичен резултат по сулфати над СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

Ел. проводимост, Ca, Mg, 

SO4, Mn, Fe, обща тв. 

МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

лошо
калций, обща твърдост, 

ортофосфати, сулфати
BG2G000000Q002

Порови води в 

кватернера на р. Батова
лошо

 
                  

2. ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска   
По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 7 пункта.  

 Пункт: BG2G000000QMP005 Златина, ШК при ПС. В МП не са установени СГС над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP007 Провадия, ТК към ПС Провадия. Установено е  

превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP008 Каспичан, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP009 Венчан, ШК. Установено е  превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP010 Марково, ШК. Установено е  превишение по 

показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- желязо на ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG1522_1 Върбяне, ТК. Установено е  превишение по показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520167_1 Царев брод, ТК. Установено е превишение по показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

 

BG2G000000Q003

Порови води в кватернер 

в терасата на  р. 

Провадийска

лошо NO3 лошо амониеви йони, нитрати, желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

3. ПВТ с код BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана 
По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.  

 Пункт: BG2G000000QMP015 Кълново, ШК 1. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP014 Новосел, ШК. Установено е превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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 Пункт: BG2G000000QMP013 Смядово, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP012 Хан Крум, ТК. Установено е превишение по 

показатели:  

- желязо над ПС и СК; 

- манган над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

 

BG2G000000Q004
Порови води в 

кватернера на р. Врана
лошо NO3 лошо желязо, манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G000000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия  

        По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP017 Горен Чифлик, ТК. В МП не са установени СГС над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP080 Старо Оряхово, ТК. Установено е превишение по 

показател:  

- манган над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP178 Близнаци, сондаж. Установено е превишение по 

показател:  

- желязо над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP179 Сава, ШК. Установено е превишение по показатели:  

- калций над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС и СК; 

- обща твърдос над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

 

BG2G000000Q005
Порови води в 

кватернера на р. Камчия
лошо NO3 лошо

манган, желязо, калций, нитрати, 

обща твърдост

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

5. ПВТ с код BG2G000000Q006 - Порови води в кватернера на р. Хаджийска 

        По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP020 Кошарица, ТК. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP202 Гильовци,  ТК. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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 Пункт BG2RG21530091_1 Долен Чифлик, ТК. Установено е превишение по 

показател:  

- манган над СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

BG2G000000Q006

Порови води в 

кватернера на 

р.Хаджийска

добро няма установени добро манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 

6. ПВТ с код BG2G000000Q007 - Порови води в кватернер на р. Луда Камчия 

        По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP189 Бероново, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
 

BG2G000000Q007
Порови води в кватернер 

на р. Луда Камчия
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

7. ПВТ с код BG2G000000Q008 - Порови води в кватернера на р. Айтоска  

  По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. През 2021 г. 

мониторинг е проведен в 1 от тях. 

 Пункт: BG2G000000QMP098 Айтос, Сондаж С1. В МП не са установени СГС над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q008

Порови води в 

кватернера  на 

р.Айтоска

лошо NO3, Mg добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

         8. ПВТ с код BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра  

                  По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.  

 Пункт: BG2G000000QMP027 Дюлево, С-7 ПС. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP112 Русокастро, ТК. Установено е превишение по 

показател:  

- ортофосфати над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 BG2G000000QMP201 Димчево, ПС Димчево. Установено е превишение по 

показател:  

- желязо над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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 Пункт: BG2G000000QMP417 Извор, ШК-Извор. Установено е превишение по 

показател:  

- желязо над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
 

BG2G000000Q009

Порови води в 

кватернера  на 

р.Средецка - Мандра

лошо РО4 лошо ортофосфати, желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
     
9. ПВТ с код BG2G000000Q010 - Порови води в кватернера  на р. Ропотамо 

        По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP033 Веселие, ШК-3. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q010

Порови води в 

кватернера  на р. 

Ропотамо

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

 

 

10. ПВТ с код BG2G000000Q011 - Порови води в кватернера  на р. Дяволска 

 

 
 

BG2G000000Q011
Порови води в кватернера  

на р. Дяволска
добро  – няма възложен мониторинг

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

11. ПВТ с код BG2G000000Q012 - Порови води в кватернера  на р. Велека 

 

        По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP034 Кости, ШК. В МП е установена СГС над СК по 

показател: хлорни йони, при два резултата от второ тримесечие. При проверка в годините 

назад (2015-2020 г.) не се наблюдават превишения по този показател, предвид което 

еднократно измерената превишаваща стойност се счита за анормална. Същата не е потвърдена 

и при следващо измерване. 

 ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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BG2G000000Q012
Порови води в 

кватернера  на р. Велека
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

12. ПВТ с код BG2G00000Q013 - Порови води в кватернера  на р. Резовска 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP035 Резово, ШК при ПС. В МП не са установени СГС над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

BG2G000000Q013

Порови води в 

кватернера  на р. 

Резовска

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 

13. ПВТ с код BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р. Двойница  
На база резултатите от проведен мониторинг – количествен и химичен в ПВТ е очертан 

участък на морска интрузия, която е подробно описана в раздел 4 на ПУРБ 2016-2021 г. на 

сайта на БД “Черноморски район”.  
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         По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. 

 Пункт: BG2G000000QMP135 Обзор, Сондаж Р-5. В МП не е извършен пълния 

мониторинг със заложената честота на изпитване, поради несъстоятелност на фирмата (труден 

достъп, липса на ел. енергия и др.). Установено е превишение по показатели:  

- електропроводимост над ПС и СК; 

- желязо над ПС и СК; 

- натрий над ПС и СК; 

- сулфатни йони – единичен резултат над ПС и СК;  

- хлорни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP204 Обзор, ЕТК-4. Установено е превишение по показател:  

- амониеви йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP205 Приселци, ЕТК-5. В МП не са установени СГС над ПС 

и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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BG2G000000Q014

Порови води в 

кватернера  на р. 

Двойница

лошо
NH4, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, 

SO4, Cl, ел.проводимост
лошо

електропроводимост, желязо, 

натрий, сулфати, хлориди, 

амониеви йони

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 

                  Неогенски водоносен хоризонт 

 

В неогенския водоносен хоризонт са определени 9 ПВТ. От тях 3 са в лошо химично 

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.  

1. ПВТ с код BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-

Варна-Ботево-Батово 
 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 13 пункта.  

 Пункт: BG2G000000NMP055 Богдан, каптаж при ПС. Установено е превишение по 

показатели:  

- нитрати над ПС и СК; 

- обща твърдост над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP058 Климентово, дренаж. Установено е превишение по 

показател:  

- калций над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP059 Изгрев, дренаж. Установено е превишение по 

показатели:  

- магнезий над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP060 Балчик, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP061 Николаевка, Дренаж. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP062 Драганово, каптаж. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP186 Николаевка, извор. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP206 Ген. Кантарджиево, ТК. Установено е превишение по 

показател: нитрати над ПС и СК на база едивничен резултат. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP207 Тополи, ТК. Установено е превишение по показатели:  

- амониеви йони над ПС и СК; 

- електропроводимост над ПС и СК; 

- желязо над ПС и СК; 

- манган над ПС и СК; 

- натрий над ПС и СК – единичен резултат за периода; 

- ортофосфати над ПС; 

- хлорни йони над ПС и СК. 
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 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP410 Кранево, ШК-1. Установено е превишение по 

показатели:  

- електропроводимост над ПС и СК; 

- желязо над ПС; 

- калций над ПС е СК; 

- нитратни йони над ПС и СК; 

- обща твърдост над ПС и СК; 

- ортофосфати над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP411 Кранево, ШК-1 "ДАСА-Кранево". Установено е 

превишение по показатели:  

- калций над ПС; 

- нитратни йони над ПС е СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP412 Кранево, ШК-2. Установено е превишение по 

показател:  

- ортофосфати над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP427 Въглен, дренаж. Установено е превишение по 

показатели:  

- живак над ПС и СК; 

- калций над ПС и СК – единичен резултат; 

- обща твърдост над ПС и СК – единичен резултат; 

- ортофосфати над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000000N018

Карстово-порови води в 

неоген - миоцен -сармат 

Изгрев-Варна -Ботево-

Батово

лошо NO3 лошо

нитрати, амониеви йони, желязо, 

манган, ел. проводимост, калций, 

обща твърдост, ортофосфати, 

натрий, магнезий, хлориди, 

живак

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G000000N019 - Порови води в неоген - миоцен Галата - Долен чифлик 
 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP065 Приселци, СК. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP142 Венелин, СК. В МП не са установени СГС над СК.  

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP208 Равна гора, ТК. В МП не са установени СГС над СК.  

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000N019

Порови води в неоген - 

миоцен Галата- Долен 

чифлик

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 



123 

   

3 ПВТ с код BG2G000000N020 - Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP066 Просеник, Б-150 сондаж – наблюдателен. В МП не са 

установени СГС над СК.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000N020
Порови води в неоген - 

сармат Руен - Несебър
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G000000N021 - Порови води в неоген - сармат Айтос 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP181 Карагеоргиево - кап. извор. В МП не са установени 

СГС над СК.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000N021
Порови води в неоген - 

сармат Айтос
добро  – добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
  

5. ПВТ с код BG2G000000N022 - Порови води в неоген - сармат Средец 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP182 Желязово, КИ. Установено е превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000000N022
Порови води в неоген - 

сармат Средец
добро няма установени лошо нитрати 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

 

 

6. ПВТ с код BG2G000000N023 - Порови води в неоген - сармат Созопол 
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BG2G000000N023
Порови води в неоген - 

сармат Созопол
добро  – 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

няма възложен мониторинг
 

 

7. ПВТ с код BG2G000000N024 - Порови води в неоген - сармат Приморско 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP231 Приморско, ВТ5. Установено е превишение по 

показател:  

- натрий над СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP232 Китен, ЕТК-1. Установено е превишение над СК по 

показател: хлорни йони, на база еднократен резултат. ПВТ в района на МП е определено в 

„лошо” състояние. 

 

 

BG2G000000N024
Порови води в неоген - 

сармат Приморско
добро няма установени лошо натрий, хлориди

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

8. ПВТ с код BG2G000000N025 - Порови води в неоген - Бургас  

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта.  

 Пункт: BG2G000000NMP070 Бургас, ТК пристанище. Установено е превишение по 

показатели:  

- нитратни йони над ПС и СК – единичен резултат; 

- флуориди над ПС и СК – единичен резултат. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP184 Бургас, ТК "БСУ-Бургас". Установено е превишение по 

показатели:  

- натрий над ПС и СК – единичен резултат; 

- нитратни йони над ПС и СК – единичен резултат. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP233 Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас". Установено е 

превишение по показатели:  

- натрий над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP234 Бургас, ТК1 "Денито-Бургас". Установено е 

превишение по показатели:  

- магнезий над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС и СК; 

- флуориди над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP425 Бургас, ТК-1 "Парушеви-Бургас". Установено е 

превишение по показатели:  
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- натрий над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000000N025
Порови води в неоген - 

Бургас
лошо PO4, Mn лошо

нитрати, флуориди, натрий, 

магнезий 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

9. ПВТ с код BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген-сармат Североизточна 

Добруджа 
 На база резултатите от проведения мониторинг – количествен и химичен за периода 

2010-2014 г. е очертан участък на морска интрузия Крапец-Шабла-Тюленово. Установено е, че 

при водочерпене с максимален дебит през активния сезон, надморската височина на 

динамичните водни нива са под морското равнище и се извършва привличане на солени води 

от Черно море. Доказателство за това са и химичните анализи, които показват превишения, 

предимно на хлориди. 

         През 2017 г. е изпълнена поръчка на тема „Провеждане на проучвателен мониторинг за 

установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното 

тяло в участъка Крапец-Шабла-Тюленово на морска интрузия". Въз основа на получените 

актуални резултати и по архивни данни са разработени хидрохимични критерии за бърза 

оценка на степента на интрузия. Преочертани са границите на района на потенциална 

интрузия на морски води. Определена е площта на разпространение на интрузията и нейната 

значимост.  
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     По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 15 пункта.  

 Пункт: BG2G000000NMP037 Крапец, ПС. Установено е превишение по показател:  

- натрий над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP039 Шабла, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и СК.  

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP041 Каварна, "Римска чешма". Установено е превишение 

по показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP044 Било, СК. Установено е превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP045 Крупен, СК. Установено е превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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 Пункт: BG2G000000NMP046 Дуранкулак, СК 2. Установено е превишение по 

показатели:  

- атразин – единичен резултат, като общото съдържание на измерените пестициди 

ненадвишава СК от 0,50 µg/l;  

- натрий над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP136 Каварна, ПС. Установено е превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP137 Смин, ТК. В МП не са установени СГС над ПС и СК.  

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP226 Тюленово, С-1х. Установено е превишение по 

показатели:  

- електропроводимост над ПС; 

- желязо над ПС; 

- натрий над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС; 

- хлорни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP227 Крапец, ТК М. Михайлов. В МП не са установени СГС 

над ПС и СК.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP228 Крапец, ТК "Йордан Илиев". В МП не са установени 

СГС над ПС и СК.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

  Пункт: BG2G000000NMP229 Крапец, ТК-Крапец - В. Вълчев. Установено е 

превишение по показатели:  

- електропроводимост над ПС и СК; 

- натрий над ПС и СК; 

- хлорни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520054_1 Шабла, ТК-Стефанов. Установено е превишение по 

показатели:  

- електропроводимост над ПС и СК; 

- натрий над ПС и СК; 

- обща твърдост над ПС – единичен резултат; 

- хлорни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520131_1 Хаджи Димитър, С-1х. В МП не са установени СГС над 

ПС и СК.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520147_1 Раковски, С-1х "Раковски-Лефтеров". В МП не са 

установени СГС над ПС и СК.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000N044

Карстово-порови води в 

неоген -сармат СИ 

Добруджа

лошо NO3, Mg лошо

натрий, нитрати, желязо, ел. 

проводимост, атразин,обща 

твърдост, хлориди 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

            Палеогенски водоносен хоризонт 

 

В палеогенския водоносен хоризонт са определени 4 ПВТ. От тях 3 са в лошо химично 

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. Вертикалната позиция на палеогенските ПВТ е 50% от 

повърхността за ПВТ BG2G0000РG027 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Провадия. 
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На останалите 3 ПВТ на повърхността се разкрива около 32% от площа им и близо такава част 

е подложена на натиск.  

1. ПВТ с код BG2G00000PG026 - Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла  

         По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. През разглеждания 

период мониторинг е проведен в 5 от тях. 

 Пункт: BG2G00000PGMP073 Аврен, каптаж. Установено е превишение по 

показатели:  

- калций над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС и СК; 

- обща твърдост над СК – единичен резултат. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP074 Езерово, ТК. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP209 Игнатиево, ТК. Установено е превишение по 

показатели:  

- електропроводимост над ПС и СК; 

- желязо над ПС; 

- калций над ПС и СК – единичен резултат; 

- магнезий над ПС и СК – единичен резултат; 

- манган над ПС и СК; 

- обща твърдост над СК – единичен резултат; 

- ортофосфати над ПС и СК; 

- сулфатни йони – единичен резултат; 

- хлорни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP210 Юнак, КИ. Установено е превишение по показатели:  

- магнезий над ПС и СК – единичен резултат; 

- сулфатни йони над ПС и СК – единичен резултат. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP211 Константиново, ТК 3. Установено е превишение по 

показатели:  

- желязо над ПС и СК; 

- манган над ПС и СК; 

- сулфатни йони над ПС – единичен резултат. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G00000PG026
Порови води в палеоген - 

еоцен Варна - Шабла
лошо NO3 лошо

калций, нитрати, ортофосфати, 

желязо, манган, ел. 

проводимост, обща твърдост, 

магнезий, сулфати, хлориди

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G00000PG027 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта.  

  Пункт: BG2G00000PGMP076 Овчага, извор. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP077 Дългопол, извор. В МП не са установени СГС над ПС 

и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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 Пункт: BG2G00000PGMP212 Гроздьово, извор. В МП не са установени СГС над ПС 

и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP213 Манастир, каптаж. В МП не са установени СГС над ПС 

и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP214 Рояк, КИ. В МП не са установени СГС над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000PG027

Порови води в палеоген - 

еоцен, олигоцен 

Провадия

лошо NO3 добро нитрати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

3. ПВТ с код BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцан, еоцен Руен- Бяла 

  По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. През разглеждания 

период мониторинг е проведен в 3 от тях. 

 Пункт: BG2G00000PGMP021 Завет, каптаж ПС Завет. В МП не са установени СГС 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP078 Снягово, каптиран извор. В МП не са установени СГС 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP134 Зетьово, Б175-наблюдателен. В МП не са установени 

СГС над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000PG028

Порови води в палеоген, 

палеоцан, еоцен Руен- 

Бяла

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G00000PG029 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас 

         По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта.  

 Пункт: BG2G00000PGMP084 Камено, дълбок сондаж. Установено е превишение по 

показател:  

- нитритни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP215 Бургас, С-1. В МП не са установени СГС над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP216 Дебелт, TK1. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000PG029
Порови води в палеоген - 

еоцен, олигоцен Бургас
лошо NO3, Fe добро нитрити

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.
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      Горнокреден водоносен хоризонт 

 

 В горнокредния водоносен хоризонт са определени 6 ПВТ. От тях 2 са в лошо химично 

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 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 е подложена на натиск. 

1. ПВТ с код BG2G00000K2030 - Карстови води в К2m- горна креда-мастрихт Шуменско 

плато 

По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта.  

 Пункт: BG2G00000K2MP085 Троица, 11* - извори. В МП не са установени СГС над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP086 Лозево, каптаж. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP087 Новосел, каптаж. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2030

Карстови води в К2m- 

горна креда-мастрихт 

Шуменско плато

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G00000K2031 - Карстови води в горна креда турон-мастрихт Каспичан 

По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта.  

 Пункт: BG2G00000K2MP088 Мадара, извори. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP089 Могила, каптаж. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2031

Карстови води в горна 

креда турон-мастрихт 

Каспичан

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

3. ПВТ с код BG2G00000K2032 - Карстови води в Горна креда турон-мастрихт 

Провадийска синклинала 

   По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта.  

 Пункт: BG2G00000K2MP090 Невша, дренаж "Синякус". Установено е превишение 

по показатели:  

- магнезий над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК; 

- обща твърдост над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP091 Градинарово, Сондаж С-1х. Установено е превишение 

по показател:  

- амониеви йони над ПС и СК. 
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 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP217 Цонево, извор. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP218 Староселец, каптаж. В МП не са установени СГС над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP219 Черковна, каптаж. В МП не са установени СГС над ПС 

и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

  

 

BG2G00000К2032

Карстови води в К2t-m - 

Горна креда турон - 

мастрихт- Провадийска 

синклинал

лошо NH4 лошо
магнезий, нитрати, амониеви 

йони, обща твърдост

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G00000K2033 - Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов 

басейн 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.  

 Пункт: BG2G00000K2MP094 Партизани, извор. В МП не са установени СГС над  

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP185 Садово, КИ. В МП не са установени СГС над  СК. ПВТ 

в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP300 Садово, КИ. В МП не са установени СГС над  СК. ПВТ 

в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP408 Кипилово, КИ. В МП не са установени СГС над  СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2033

Карстови води в К2t-st-

ср.m +JT Котелски 

карстов басейн

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

5. ПВТ с код BG2G00000K2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас  

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 8 пункта. През разглеждания 

период мониторинг е проведен в 7 от тях. 

 Пункт: BG2G00000K2MP095 Ахелой, Б 179-наблюдателен. Установено е 

превишение по показатели:  

- активна реакция над СК; 

- флуориди над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP099 Екзарх Антимово, ПС. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP221 Карнобат, ТК. В МП не са установени СГС над  ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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 Пункт: BG2G00000K2MP222 Александрово, КИ. В МП не са установени СГС над  

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP301 Бистрец, ТК. В МП не са установени СГС над  ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP426 Поляна, ТК. Установено е превишение по показател:  

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21510021_1 Богорово, каптаж. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

BG2G00000К2034

Пукнатинни води в К2t 

сn-st-Бургаска 

вулканична северно и 

западно от Бургас 

лошо NO3, Fe лошо
активна реакция, флуориди, 

нитрати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 

6. ПВТ с код BG2G00000K2035 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична 

южно от Бургас 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта.  

 Пункт: BG2G00000K2MP303 Присад, кап. извор. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

  Пункт: BG2G000000QMP203 Лозенец, ШК. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2035

Пукнатинни води в К2t 

сn-st-Бургаска 

вулканична южно от 

Бургас

добро няма установени добро нитрати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 

            Долнокреден водоносен хоризонт (хотрив-барем) 

 

 В долнокредния (хотрив-барем) водоносен хоризонт са определени 4 ПВТ. От тях 2 са в 

лошо химично състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. На повърхността се разкрива от 30 до 

50% от площа на долнокредните-хотрив-барем ПВТ и близо такава част е подложена на 

натиск.  

1. ПВТ с код BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Предбалкан Риш 

         По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта.  

 Пункт: BG2G000K1HBMP101 Дренци, извор. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP103 Панайот Волово, каптаж. Установено е превишение 

по показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 
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 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP223 Църквица, КИ. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP224 Лозница, ШК-3. Установено е превишение по 

показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP304 Избул, КИ-1. Установено е превишение по 

показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- желязо над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP305 Единаковци, КИ. Установено е превишение по 

показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

 

 

BG2G000К1Hb036 

Пукнатинни води в 

хотрив - барем - апт 

Каспичан, Тервел, 

Крушари

лошо NO3 лошо амониеви йони, нитрати, желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G000K1HB037 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Шумен 

Търговище 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 7 пункта.  

 Пункт: BG2G000K1HBMP104 Овчарово, извор. Установено е превишение по 

показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- нитратни йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт BG2G000K1HBMP105 Осен, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP106 Буховци, Каптаж. Установено е превишение по 

показатели:  

- калциий над ПС и СК; 

- нитратни йони над ПС и СК; 

- обща твърдост над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP107 Подгорица, ШК. Установено е превишение по 

показател:  

- нитратни йони над ПС и СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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 Пункт: BG2G000K1HBMP108 Надарево, кладенец 1. В МП не са установени СГС 

над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP225 Коньовец, ЕТК. Установено е превишение по 

показател:  

- амониеви йони над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP306 Драгоево, ШК. В МП не са установени СГС над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000К1Hb037 

Пукнатинни води във 

Валанж- Хотрив - апт 

Шумен - Търговище

лошо NO3, NH4, Mn лошо
амониеви йони, нитрати, калций, 

обща твърдост

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

3. ПВТ с код BG2G000K1HB038 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Предбалкан 

Конево 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP109 Жeлъд, извор. Установено е превишение по 

показатели:  

- амониеви йони над ПС; 

- калций над ПС. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP110 Голямо Църквище, извор. В МП не са установени СГС 

над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP111 Драгановец, дренаж. В МП не са установени СГС над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000К1Нb038

Пукнатинни води в 

Предбалкан -Валанж- 

Хотрив - апт Конево

добро няма установени добро амониеви йони, калций

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G000K1HB039 - Пукнатинни води в Предбалкан-Валанж-Хотрив-Риш 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.  

 Пункт: BG2G000K1HBMP113 Риш, извори. Установено е превишение по показател:  

- амониеви йони над СК. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000К1Нb039

Пукнатинни води в 

Предбалкан -Валанж- 

Хотрив - апт Конево

добро няма установени добро амониеви йони

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.
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Малм - валанжски водоносен хоризонт 

 

Вертикалната позиция на малм-валанжа е почти изцяло в по-долните хоризонти. В 

зависимост от морфологията и пространственото си положение, част от ресурсите му се 

причисляват към минералните води с температура над 20°С. В малм-валанжски водоносен 

хоризонт са определени 2 ПВТ, в добро химично състояние в ПУРБ 2016-2021 г.  

1. ПВТ с код BG2G000J3К1040 - Карстови води в малм-валанж 

 По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.  

 Пункт: BG2G000J3K1MP116 Варна, Р-161х. При двукратно измерване за периода е 

установено леко превишение над СК по показател: желязо. 

 ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
 

BG2G000J3К1040
Карстови води в малм-

валанж
добро няма установени добро желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G000J3К1041 - Карстови води в малм-валанж 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта.  

 Пункт: BG2G000J3K1MP120 Девня, Девненски извори. В МП не са установени СГС 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000J3К1MP139 Каспичан, дълбок ТК, ПС. В МП не са установени СГС 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
 

BG2G000J3К1041
Карстови води в малм-

валанж
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

Юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси 

  

В юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси са определени 2 ПВТ, в добро 

химично състояние в ПУРБ 2016-2021 г. 

1. ПВТ с код BG2G00000JT042 - Карстови води в юра-триас  карстово-пукнатинна зона 

 По програма за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункт.  

 Пункт: BG2G00000TJMP132 Тракийци, извор. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000JT042

Карстови води в юра-

триас  карстово-

пукнатинна зона

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G000PTPZ043 - Пукнатинни води в палеозой-протерозой-пукнатинна 

зона 

 По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта.  
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 Пункт: BG2G000PTPZMP419 Долно Ябълково, КИ. В МП не са установени СГС над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP420 Момина църква, КИ. В МП не са установени СГС над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP421 Вълчаново, КИ. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP422 Сливово, КИ. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP423 Странджа, КИ. В МП не са установени СГС над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
 

BG2G000PtPz043

Пукнатинни води в 

палеозой- протерозой 

пукнатинна зона

добро няма установени добро желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с 

концентрации на РС и 

Срeдна стойност за 

периода (2010-2014 год.) 

над Стандарта за качество 

или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от 

СК/ПС през 2021 г.

 
 

 

2.1.3. Заключения: 

 
Резултатите от проведения химичен мониторинг през 2021 г. показват, че 16 ПВТ са в 

лошо междинно химично състояние със средногодишни стойности на определени показатели 

над праговите стойности, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и/или над стандарт за качество, 

от Приложение 1 към Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води. За 2 ПВТ през 2021 г. няма нови данни, а 22 бр. ПВТ са определени в добро междинно 

химично състояние. 
 

  
Графика 2. Междинно химично състояние 

 

         Повишеното съдържание на замърсители в подземните води се дължи предимно на:   

 дифузни източници: инфраструктура без канализации, земеделски земи, 

обработваеми, смесени земеделски  площи, животновъдни ферми.  

 точкови източници: зауствания на отпадъчни води (ГПСОВ, инсталации и 

съоръжения за категориите промишлени дейности попадащи в Приложение №4 към Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) с комплексно разрешително, ферми, складове и др. 

селскостопански обекти, ББ кубове. 
           
 Информция за ежемесечни свободни водни ресурси се публикува ежемесечно в сайта на 

БДЧР – https://www.bsbd.bg/bg/register.html 

https://www.bsbd.bg/bg/register.html
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 Информция за отклоненията в качеството на подземните водите се публикува 

ежемесечно в сайта на БДЧР – https://www.bsbd.bg/bg/index_bg_8298048.html 

  

 
 

 

 

 

https://www.bsbd.bg/bg/index_bg_8298048.html

