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Въведение

Морските бури (щормове) и свързаните с тях бедствия са едно от най-важните
явления, предизвикващи заплахи за крайбрежията и застрашаващи човешкия живот и
дейности.  Неотдавнашни  и  исторически  събития  с  високо  въздействие  (например,
циклона  Xynthia (Bertin et al., 2012), лигурското дъждовно наводнение (Silvestro et al.,
2012) и щорма в Северно море от 1953 г. (Lamb, 1991)) доказаха щетите, които могат да
бъдат причинени от морските заплахи, на които са изложени европейските крайбрежни
райони.  В  западното  Черноморие  особено  големи  щети  са  причинени  от  бури,
възникнали в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век, въпреки че и в
началото на 90-те години се наблюдава повишена щормова активност (Trifonova et al.,
2012;  Arkhipkin et al.,  2014;  Galabov et al.,  2015).  Независимо  че  през  последното
десетилетие  се  наблюдават сравнително по-спокойни хидрометеорологични условия,
малко вероятно е уязвимостта на брега от въздействието на морските бури да намалее,
особено като се имат предвид силните щормове в периода 2010-2012 г. (Valchev et al.,
2012; Akpınar et al, 2013; Rusu et al., 2014).

Последните климатични проучвания разкриват, че бреговият риск вероятно ще се
увеличава  в  бъдеще  поради  увеличаването  на  честотата  и  интензивността  на  на
проявление  на  бреговите  заплахи,  като  наводнения,  предизвикани  от  щормово
покачване на морското ниво, ерозия и дъждовни наводнения (Quevauviller et al., 2012).
От друга страна, поради нарастването на населението в крайбрежните райони – вече
40,8% от населението на ЕС живее в крайбрежните райони (Collet and Engelbert, 2013) –
рискът също може да нарастне, тъй като последиците вероятно ще се увеличат.

Поради тези причини наводненията, предизвикани от морски бури, се превърна в
тема  на  засилен  научен,  социално-икономически  и  политически  интерес.  Затова,
Директивата за наводненията на ЕС (EU Floods Directive 2007/60) определя морските
наводнения  и  произтичащите  от  това  негативни  геоекологични  и  социално-
икономически  последици  като  специфична  категория,  представляваща  голяма
екологична  заплаха  за  европейските  брегове.  Директивата  изисква  от  държавите-
членки да преценят дали водните източници и бреговите линии са изложени на риск от
наводнения, да картографират степента на заливане, активите и населението, изложени
на риск в уязвимите райони,  и да предприемат адекватни и координирани мерки за
намаляване на риска от наводнения.

I.4.1.2. Методологична рамка

През  първата  година  от  задачата  беше  постигнат  значителен  напредък  в
адаптирането на методологична рамка за оценка на риска от две брегови заплахи –
заливания (наводнения) и ерозия – на регионално ниво (CRAF) в две фази, разработена
в рамките проекта по 7РП на ЕК RISC-KIT (Resilience-Increasing Strategies for Coasts –
toolKIT) (Viavattene et al., 2018). Първата ѝ фаза представлява процес на скрийнинг на
брега,  разделен  на  относително  равни  по  дължина  участъци,  в  чиито  граници  се
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наблюдават сходни физико-географски условия.  Това позволява да  се разграничават
уязвимите брегови сектори (горещи точки) чрез оценка на интензивността и обхвата на
заплахата  и  потенциалната  уязвимост (изложение на  заплахата)  на рецептори в тях.
Това  предполага  достатъчно  точно  възпроизвеждане  на  съществуващата  (или
прогнозираната) пространствена изменчивост както на бреговата геоморфология, така и
на  хидрометеорологичния  форсинг  по  отношение  на  екстремните  морски  бури.
Последното може да се представи под формата на различни комбинации от гранични
условия,  които  водят  до  определен  отговор  на  заплахата.  В  крайна  сметка,
разнообразието  от  оценявани  отговори  (представящи  цялата  гама  от  естествена
изменчивост  на  бреговата  заплаха  за  всички  тествани  условия)  дава  възможност  за
извършване  на  вероятностен  анализ  на  получения  набор  от  данни за  въздействието
върху брега  (Viavattene et al.,  2015a;  Viavattene et al.,  2015b).  Основният  резултат  е
функцията  на  разпределение  на  вероятността  за  дадена заплаха,  която позволява да
бъдат оценени директно параметрите на заплахата. Ще бъдат разгледани три сценария,
с  което  се  отчита  и  влиянието  на  климатичните  промени  върху  интензитета  на
заплахата.  Рецепторите,  взети  под внимание  в  рамката,  са  земеползване,  население,
транспорт, комунални услуги и икономически дейности.

Резултатът  от  използваната  методика  е  оценка  на  потенциалния  риск  чрез
изчисляване на брегови индекси. Той комбинира няколко индикатора за заплахата и
изложеността  в  един  индекс,  като  по  този  начин  позволява  бързо  сравнение  на
уязвимостта на бреговите сектори (Gornitz, 1990; McLaughlin and Cooper, 2010; Balica et
al.,  2012).  Екипът  има  опит  в  подобно  изследване  за  региона  на  Варненска  област
(Valchev et al., 2016; Andreeva et al., 2017, Eftimova et al., 2018, Andreeva et al., 2018).

I.4.1.3. Регион за провеждане на изследванията

Регионът на изследване е разположен по протежение на брега на Бургаския залив
и обхваща крайбрежието на община Поморие и община Бургас. Изборът на региона на
изследване бе продиктуван, от една страна, от наличното финансиране, а от друга, от
необходимото  минимално  ниво  на  сравнение  (община),  нужно  за  определяне  на
уязвимостта на населението в рамките на методологията.

I.4.1.4. Дейности, застъпени през втората година от проекта

През  втората  година  от  изпълнението  на  задачата  бяха  анализирани
съществуващите национални и общински програми за управление на риска от бедствия
и  инвентаризация  на  съществуващите  мерки  за  намаляване  на  риска.  Бе  направена
мащабна оценка на съвременното състоянието на разработване и прилагане на мерки,
свързани  с  намаляване  на  риска  от  бедствия,  в  т.ч.  наводнения,  управление  на
бреговете,  адаптиране  към промените  в  климата  на  национално  и  регионално ниво,
както и обвързаното с тях законодателството. Предстои да се публикува глава от книга,
която е посветена на тази проблематика.

Успехът  на  задачата  е  пряко  свързан  с  наличието  на  съвременни,  разнородни
физико-географски  и  социо-икономически  данни  с  колкото  е  възможно  по-високо
качество. Именно поради това, основната част от дейността през първите две години е
посветена  на  събирането,  обработката  и  привеждането  на  данните  във  формат,
подходящ за прилагането на методологията. През втората година продължи събирането
на  съвременни  и  исторически  данни,  описващи  хидродинамиката  (морски  нива)  и
морфологията  (топография,  батиметрия,  наклони на  челото  на  плажа)  на  района  на
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изследване. Те ще послужат като начални и гранични условия за емпирично и числено
моделиране на заплахата от екстремни събития в бреговата зона. 

Ограниченият достъп до изчислителните ресурси на ИО-БАН доведе до забавяне
на  редица  дейности,  свързани  с  подготовката  на  изходни  данни  за  прилагането  на
методологичната  рамка  CRAF.  В  допълнение,  беше  осъвременен  подхода  при
численото  моделиране  на  морското  вълнение.  Беше  изготвена  нова  изчислителна
мрежа, обхващаща цялото Черно море, с нарастваща резолюция с приближаване към
българската  акватория  и  особено  в  обхвата  на  бреговата  зона.  Този  подход  бе
предпочетен  като  по-надежден  в  сравнение  с  използването  на  вложени мрежи.  Той
беше предприет и поради липсата на данни за валидиране на вълновия модел SWAN за
изследвания регион на Бургаския залив, което наложи разширяване на изчислителната
мрежа.  Понастоящем,  в  ход  е  валидирането  на  модела  с  данни  от  предходни
измервания в други райони – Шкорпиловци и Варна. Това ще наложи актуализация на
заложените срокове за изпълнение на съответните дейности. Като изход от създадената
ситуация са  предприети  действия за  използване на  по-мощен компютърен ресурс,  а
именно  многофункционалния  високопроизводителен  изчислителен  комплекс
„АВИТОХОЛ“,  поддържан  от  Центъра  за  високопроизводителни  пресмятания  и
обработка на данни към Института по информационни и комуникационни технологии
при БАН. Резултатът ще бъдат пространствени полета на ветровото вълнение по време
на идентифицираните през първия период на проекта щормове за региона на Бургаския
залив.

Използвайки  наличния  в  ИО  реанализ  на  ветровото  вълнение,  през  първия
период  на  проекта  бяха  идентифицирани  около  130  морски  бури,  които  са
предизвикали значителен отговор на бреговата система и вероятно са довели до щети.
През  втория  етап  бяха  възстановени  колебанията  на  морското  ниво,  свързани  в
неговото покачване по време на бурите (Приложение I.4.1_1).

Във връзка с изпълнението на работния план са осъществени контакти с Община
Бургас,  които  предоставиха  ОУП  на  общината  и  данни  за  морките  нива  и  вълни,
регистрирани в  рамките  на  системата  ИСУВ (https  ://  wms  .  burgas  .  bg  /  wmis  -  portal  /  ).
Те  бяха  обработени  с  цел  извличането  на  полезни  статистически  характеристики,
необходими за характеризиране на заплахата.

Въпреки усложнената епидемиологична обстановка, която попречи на нормалния
ход на теренните дейности, проведе едно изследване. Безпилотните летателни системи
навлизат с бързи темпове и се утвърждават като основен инструмент в дистанционните
методи за картиране. По-ниските експедиционни разходи и същевременно по-високия
коефициент  на  полезно  действие  спрямо конвенционалните  измервания  е  основната
причина да изберем Безпилотна Летателна Система квадрокоптер DJI Phantom 4 RTK за
пълноплощно фотограметрично заснемане.

Предложеният подход предвижда използването на модерни безпилотни летателни
системи (БЛС), разполагащи с високо точно позициониращи системи и камери с висока
резолюция. А именно GPS система за позициониране в RTK/PPK режими, инерциална
система (IMU), компас и 20 MP широко обхватна камера.  Тези характеристики биха
позволили с малък на брой контролни точки по терена да се генерира ортофото карта с
висока резолюция.

https://wms.burgas.bg/wmis-portal/
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В  периода  17.10.2020  -  10.10.2020  г.  бе  проведено  безпилотно  въздушно
фотограметрично заснемане на брега между устието на езеро Мандра и пристанище
Ченгене скеле посредством квадрокоптер  DJI Phantom 4 RTK. Дължината на заснетия
участък е 17.5 km, а площта му е 2 931 km2 (Фиг. I.4.1.1).Условно зоната на изследване
е ограничена на 100 m в сушата и до 150 m или 3-4 m дълбочина в акваториалната част
на Бургаски залив. Генериран е цифров модел на релефа с хоризонтална резолюция 5
cm и вертикална 3 cm, както и дигитална ортофото мозайка с резолюция 1.5 cm/pix.

Фиг. I.4.1.1. Географски обхват на проведеното теренно изследване с използване на
БЛС DJI Phantom 4 RTK.

Във връзка с прилагането на методологичната рамка на (CRAF) регионално ниво
и по-специално на процеса на скрийнинг на брега, регионът на изследване, разположен
по  протежение  на  брега  на  Бургаския  залив  и  обхващащ  крайбрежието  на  община
Поморие и община Бургас, бе разделен на относително равни по дължина участъци, в
чиито граници се наблюдават сходни физико-географски условия (Приложение I.4.1.2).

На база на събраните през първата година полеви данни е проведено изследване
на връзката между наклоните на плажния склон и медианните диаметри на плажните
седименти.  В  рамките  на  изследването  са  тествани  съществуващи  формули  и
зависимости, както и тяхната приложимост за местните геоморфоложки, литоложки и
вълнови условия. Познаването на зависимостта между разглежданите параметри е от
особено  значение  за  много  инженерни  приложения,  като  например  изчисляване  на
максимално  заливане  на  брега,  предизвикано  от  морските  бури,  еволюцията  на
бреговата линия, ерозионния потенциал на плажа и оценка на заплахата от крайбрежна
ерозия.  Поради  ограничената  налична  информация  за  наклоните  на  плажа  и



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

характеристиките  на  плажните  седименти  в  пространствен  и  времеви  аспект,
съществуването на зависимост, свързваща наклона на плажа и медианния диаметър на
плажните седименти и характеристиките на вълнението, която да е валидна за местите
условия, е от голяма важност. Също така, с нейна помощ биха могли да се възстановят
условията за един от липсващите параметри, при липса на данни в определени брегови
участъци (Приложение I.4.1.3).

В  първата  фаза  на  методологичната  рамка  за  оценка  на  риска  анализът  на
заплахата и уязвимостта се базира на изчисляването на индекси, в резултат на което се
идентифицират  потенциално  уязвимите  брегови  участъци.  В  тази  връзка,  особено
голямо значение има уязвимостта на населението, потенциално изложено на заплахата
от заливане и ерозия. Затова, са събрани статистически данни за населението на ниво
община  за  крайбрежните  области  Добрич,  Варна  и  Бургас  с  цел  разработването  и
адаптирането към условията на България на единен индекс за социална уязвимост на
населението  към  наводнения,  предизвикани  от  неблагоприятни  метеорологични
събития и/или природни бедствия с морски произход. Вземайки предвид определени
параметри, които описват социалното състояние на населението на дадена територия,
индексът оценява неговите социални и финансови способности за възстановяване след
бедствено събитие (Приложение I.4.1.4).

I.4.1.5. Заключение

Продължава мащабната инвентаризация и събиране на голямо количество данни и
информация,  които  ще  бъдат  основа  за  създаване  на  геобазата  от  данни  и  ключов
елемент от прилагането на адаптираната методологична рамка, в т.ч. входни и гранични
данни  за  пускането,  калибрацията  и  валидацията  на  числените  модели  и  крайните
продукти.  В  допълнение,  се  провеждат  специфични  изследвания,  които  ще  улеснят
процеса  на  оценка  на  заплахата,  изложеността  и  уязвимостта  на  разглежданата
крайбрежна зона.

Резултатите  от  изследванията  по  РП  1.4.1  се  очаква  да  допринесат  за
актуализирането на съществуващите карти на заплахата и риска, продуцирани съгласно
изискванията на Европейската Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението
на  риска  от  наводнения.  Потенциални  ползватели  са  МРРБ  -  Геозащита,  МОСВ  -
Басейнова дирекция ЧР, МВР - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението", Общински власти, граждански сдружения и др.
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Приложение I.4.1_1

Възстановени колебания на морското ниво за станция Бургас, свързани в неговото покачване по време на идентифицирани по
българското черноморско крайбрежие морски бури

Буря ID Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

Буря
ID

Ниво,
см

4901_1 97.39 5501_1 98.19 6301_2 98.57 7201_1 102.75 7701_1 98.30 8403_1 93.91 8912_1 97.62 9803_1 97.74

4902_1 100.35 5502_1 108.84 6302_1 99.40 7201_2 90.83 7701_2 106.11 8412_1 98.86 9012_1 88.18 9803_2 97.40

4903_1 104.43 5504_1 97.52 6311_1 101.85 7201_3 104.36 7703_1 101.74 8412_2 98.11 9101_1 108.32 9811_1 96.02

4910_1 108.19 5511_1 102.11 6311_2 98.25 7203_1 94.66 7712_1 101.03 8501_1 91.83 9112_1 108.49 9812_1 98.30

4910_2 101.73 5602_1 97.39 6412_1 103.04 7203_2 110.90 7801_1 105.82 8511_1 95.29 9301_1 106.20 9911_1 102.86

5001_1 104.83 5602_2 98.60 6612_1 95.31 7212_1 87.58 7812_2 98.85 8602_1 114.05 9311_1 94.83 9912_1 77.39

5001_2 99.97 5612_1 97.70 6801_1 97.42 7301_1 100.85 7901_1 101.70 8612_1 96.13 9311_2 93.55 0103_1 93.63

5110_1 99.56 5712_1 100.87 6812_1 97.45 7301_2 99.81 7902_1 201.18 8612_2 97.53 9311_3 93.53 0112_1 96.34

5110_2 100.18 5712_2 95.28 6901_1 97.44 7301_3 95.23 7912_1 104.36 8701_1 102.27 9402_1 96.14 0112_2 100.00

5110_3 97.81 5801_1 101.67 6901_2 98.84 7401_1 98.90 8002_1 100.97 8703_1 88.20 9410_1 97.14 0212_1 97.42

5203_1 111.76 5901_1 100.92 6902_1 100.51 7401_2 98.55 8101_1 171.03 8703_2 101.16 9501_1 94.13 0301_1 98.37

5212_1 101.27 6003_1 99.24 6902_2 97.39 7402_1 91.40 8101_2 130.36 8710_1 97.77 9503_1 90.79 0301_2 97.67

5301_1 97.57 6003_2 97.43 6903_1 97.78 7501_1 104.16 8102_1 92.59 8801_1 101.87 9512_1 94.81 0302_1 97.61

5304_1 99.54 6101_1 97.72 6903_2 97.99 7502_1 87.27 8102_2 96.52 8802_1 99.17 9512_2 94.93 0401_1 97.76

5402_1 103.19 6201_1 104.45 7001_1 103.76 7602_1 95.20 8202_1 103.00 8802_2 100.55 9612_1 104.16 0502_1 95.58

5402_2 98.15 6212_1 98.52 7003_1 99.62 7602_2 98.82 8203_1 100.07 8810_1 98.51 9701_1 99.73 0601_1 105.10

5402_3 97.48 6212_2 96.39 7101_1 98.22 7602_3 87.23 8312_1 84.74 8811_1 97.76 9712_1 101.23 0602_1 101.08

5403_1 100.53 6301_1 101.67 7101_2 97.49 7610_1 102.23 8312_2 91.04 8812_1 94.41 9801_1 99.13



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

Приложение I.4.1_2

Разделяне на изследваната брегова ивица на участъци с цел приложение на
методологичнта рамка CRAF

За  прилагане  на  първата  фаза  на  CRAF,  т.е.  определяне  на  потенциално
застрашените от наводнения и ерозия брегови участъци, изследваната брегова ивица
(включваща брега на Община Бургас и Община Поморие) е разделена на 71 участъка
(сектора).  Методологичната рамка предвижда изследваният бряг да бъде разделен на
относително  равни  участъци  с  дължина  на  бреговата  линия  около  1км,  което
представлява  важна  стъпка  в  прилагането  на  методиката.  Поради  спецификата  на
изследвания  бряг,  сложната  форма  на  бреговата  линия  и  разнообразните  условия,
изследваният район е поделен на сектори с дължина на бреговата линия варираща от
ок.  500м  до  ок.  1км.  Предвидено  е  при  последващия  анализ  резултатите  да  бъдат
нормализирани така, че да отговарят на сектор с дължина на водната линия 1 км с цел
сравнимост на резултатите. Границите на секторите са определени в зависимост от типа
бряг  и  от  степента  на  техногенна  натовареност.  В  посока  на  сушата  районът  на
изследване  обхваща  полоса  от  500 м,  като  в  някои  участъци  тя  е  по-тясна  поради
орографията на брега.  За всеки сектор е определен типа бряг, наличие на изградени
брегозащитни или оградни съоръжения, инфраструктура и сгради, географски обекти и
други особености на сектора. Подробно описание е предложено в Таблица 1. 

Сек
тор
№

Тип бряг, описание,
характерни особености

Сек
тор
№

Тип бряг, описание,
характерни особености

Сек
тор
№

Тип бряг, описание, характерни
особености

1 Скалист бряг, клиф 25

Малки плажове около 6
малки напречни

съоръжения (буни), полегат
клиф (не много стръмен
бряг), ВПД Сарафово. В

източната половина тесни
плажчета и по висок бряг,

хотели и вили

49
Бургаски корабостроителници,

изградена шпора към порта

2 2 плажа, клиф, 1 буна 26

Голям плаж, 2 буни и два
по-малки плажа в

междубунните
пространства, полегат

клиф, Сарафово

50

Плаж (естествен), защитена зона
„Пода“, блато „Пода“, част от
преливници на Мандренското

езеро

3
1 тесен плаж с клиф,

укрепен бряг 4
съоръжения

27
4 плажа в междубунните

пространства, полегат бряг
(клиф), Сарафово

51
Много тесен естествен плаж,

защитена зона „Пода“

4

Плаж, нисък бряг,
частично укрепен, 7

малки буни, 1 шпора,
речно устие

28

Рибарско пристанище
Срафово в североизточната

част на сектора, част от
Сарафово, укрепен бряг,

дамба и заскалявка,
брегови парк Сарафово,

земеделска земя

52
Много тесни естествени

плажчета, скалисти участъци,
нисък неурбанизиран бряг.

5
Плаж, нисък бряг,

солници
29

Укрепен бряг с дамба и
заскалявка, полегат бряг,
Брегови парк Сарафово,

земеделска земя

53
Много тесни естествени

плажчета, скалисти участъци,
слабо урбанизиран бряг

6 Пясъчна коса, солници, 30 Укрепен бряг в 54 Скалисти участъци, с много
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7 малки буни (от скали)

североизточната една трета
от сектора, преобладава

плажа, път, полегат склон
на брега, земеделска земя

тесни естествени плажчета,
слабо урбанизиран бряг

7 Пясъчна коса, лиман 31

Плаж (пясъчна коса),
променада, солни бани,
паркинг, Черноморски

солници - Бургас

55 Скалист бряг, нос Форос

8 Пясъчна коса, лиман 32
Плаж (пясъчна коса),

променада, Черноморски
солници - Бургас

56
Два естествени плажа, със силно
издаден скалист нос между тях,

клиф, земеделски земи

9 Пясъчна коса, лиман 33

Плаж (пясъчна коса),
променада, Черноморски

солници – Бургас в
североизточната половина,
Парк езеро в юкоизточната

половина

57
Голям плаж, Крайморие,

частично земеделски земи

10 Пясъчна коса, лиман 34
Плаж, променада,

Приморски парк Бургас
58

Рибарско пристанище
Крайморие в най – западната
част, плаж и скалист участък,

клиф, курорт и къмпинг в
западната половина, земеделски

земи в източната

11

Пясъчна коса, частично
укрепена, лиман,

асфалтов път, бунгала,
къщички, хотели, 7

малки буни

35
Плаж, променада,

Приморски парк Бургас,
мост проходен (естакада)

59
Голям естествен плаж, клиф

земеделски земи

12

Пясъчна коса, частично
укрепена, лиман, и част
от Поморие, асфалтов
път, сгради, хотели, 2

малки буни

36

Плаж, променада,
Приморски парк Бургас,
граничи от юг с Бургаски
вълнолом, на север с късо

напреюно съоръжение
(буна)

60
Скалист участък, малки тесни

плажчета

13
Плаж, път, Поморие, 7

малки буни
37

Бургаски вълнолом,
Морска гара Бургас,
Круизен терминал,

конгресен център, яхт клуб
„Порт Бургас“, магазия,
сграда на Булгартабак

61

Тесен плаж по цялата дължина
на сектора, защитена зона
„Ченгене скеле“, гориста

местност, слабо урбанизирана
територия

14

Укрепен бряг,
крайбрежна алея,

Поморие, множество
брегозащитни

съоръжения, порт
Поморие, Поморие

Старото пристанище

38 Порт Бургас изток 62
Тесен плаж, гориста местност,

неурбанизирана територия

15

Укрепен бряг,
крайбрежна алея,

Поморие, брегозащитни
съоръжения,

лодкостоянка на Старото
пристанище, 1 мост

проходим

39
Вълнолом към Порт
Бургас, Терминал за

насипни товари
63

Скалист участък, малки тесни
плажчета, слабо урбанизиран

участък, гориста местност, две
много малки напречни

съоръжения

16

Укрепен бряг,
крайбрежна алея,

Поморие, брегозащитни
съоръжения, 2 буни,

малък плаж при едната
буна

40
Порт Бургас, Терминал за

насипни товари, Тер,
Трминал 2А

64

Рибарски пристан (Ченгене
скеле), тесен плаж в най-

външната част, прокопани
канали, урбанизиран участък,

две оградни съоръжения

17

Укрепен бряг,
крайбрежна алея,

Поморие, брегозащитни
съоръжения, 2 буни,

малки прислонени при
буните плажове

41 Порт Бургас 65

Скалист участък, малки тесни
плажчета, един малко – по голям

в най южната част на сектора.
Слабо урбанизиран участък,

гориста местност, Парк
„Отманли“

18 Голям плаж, Поморие 42 Порт Бургас, Терминал 66 Плаж в южната половина на
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юг, хотели и др сгради
зад плажа, частично
укрепен в западната

(южната) част, 3 малки
буни

запад
сектора, част от Танкерен порт

„Росенец“

19

Укрепен със камъни
бряг и частично със

бетонна стена, скалист
нос, в западната част на

сектора хотелски
комплекс.

43
Порт Бургас, Терминал

запад, КРЗ порт
67

Част от Танкерен порт „Росенец“
в южната половина на сектора,

скалист участък, Парк
„Росенец“, нос Чукаля

20

Укрепен бряг, път, 10
малки буни, малки

плажове в
междубунните

пространства, хотели зад
пътя.

44
Порт Бургас, КРЗ порт,

квартал „Победа“
68 Скалист участък, Парк „Росенец“

21
Укрепен бряг с път и

заскалявка, 1 малка буна
в западният край

45
Порт Бургас, Южна

промишлена зона, кв.
„Победа“

69
Плаж, клиф, част от територията

на Танкерен порт „Росенец“,
Парк „Отманли“, хотели и вили

22

Тесен плаж, граничи със
буна на североизток,

клиф, хотелски коплекс
горе на клифа

46
Порт Бургас, Бургаски
корабостроителници

70
Укрепен участък, клиф, Парк

Отманли, вили и хотели

23

Скалист бряг с малки
тесни плажчета,

комплекс от къщички
горе на клифа, нос Лахна

47

Вълнолом към Порт на
Бургаски

корабостроителници и
Liberty Metals port

71

Плаж и скалист участък в най-
източния край на сектора, клиф,

почивни станции, хотели,
относително слабо урбанизиран.

24

Скалист бряг а малки
тесни плажчета, горе на
клифа земеделска земя и

няколко къщички

48
Бургаски

корабостроителници

На  Фиг.  Приложение  I.4.1_2.1  е  представено  разделянето  на  бреговата  линия  на
сектори,  които ще бъдат изследвани в рамките на  CRAF изследваните.  За целите на
визуализацията са обособени четири основни типа, отразяващи условията на брега в
близост  до  водната  линия  –  акумулативни  участъци  (плажове),  скалист  бряг,
техногенно натоварен бряг и смесен тип.
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Фиг. Приложение I.4.1_2.1. Разположение на изследваните брегови сектори, и типове
бряг  –  акумулативни  участъци  (плажове)  (жълто),  скалист  бряг  (оранжево),
техногенно натоварен бряг (сиво) и от смесен тип (зелено).
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Приложение I.4.1_3

Изследване на връзката между наклоните на плажния склон и медианните
диаметри на плажните седименти

Наклонът на плажния склон (tanββ) се определя от ъгъла между склона на плажа
и  средното  морско  равнище  или  още  като  „наклона  на  плажа  към  морето  между
линията на отлива и горната граница на вълната“ (Schwartz, 2006), докато седиментите
са представени от медианния диаметър на зърната (D50), което представлява стойността
на диаметъра на частиците при 50% в кумулативното разпределение.

Поради съществуващото разнообразие от формули за широк спектър от условия
е  трудно  да  се  избере  най-подходящата  за  приложение  в  изследваната  област.
Следователно, целта на изследването е да се проучи пригодността на съществуващите

формулировки за връзката между tanββ и  за условията на изследвания район.

В изследването са използвани данни за няколко крайбрежни участъка, влизащи в
района  на  изследване  на  проекта  (Фиг.Приложение  I.4.1_3.1)  –  Поморийска  коса
(Фиг.1.1.),  група  от  малки  плажове  в  южната  част  на  Бургаски  залив  близо  до
Крайморие (Фиг.1.2.) и Ченгене скеле (наричан още Рибарски пристан), намиращ се в
близост до Бургас (Фиг.1.3.).

Поморийска коса е разположена в северната част на Бургаски залив и включва
втория по дължина плаж по българското черноморско крайбрежие (6.9 км) (Фиг.1.1.).
Има  източно  изложение.  Северната  част  на  косата  разделя  Поморийското  езеро  от
морето (лагуна). В посока към сушата плажът на Поморийска коса продължава в дюна
и дига, която се разпростира по цялата ѝ дължина.

Фиг.Приложение  I.4.1_3.1. Разположение  на  бреговите  участъци  в  района  на
изследване – Поморийска коса (1), Крайморие (2) и Ченгене скеле (3). Напречнобрегови
профили за които са извлечени двойките данни (tanββ -  D50  )са отбелязани с пурпурни
линии

Бреговата  ивица  на  Крайморие  се  намира  на  юг  от  Бургас  и  включва  три
естествени плажни ивици със североизточно изложение, разположени в подножието на
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брегови  клиф.  Най-дългата  от  трите  ивици  (~  700  m)  се  намира  пред  Крайморие,
ограничена от наскоро построена марина. Другите две плажни ивици имат дължина
съотв.  около  200м  и  600м.  Рибарското  селище  (Ченгене  скеле)  служи  за  рибарско
пристанище на гр. Бургас. Защитено е защитни съоръжения от двете страни, докато във
вътрешната част на селището са изкуствено прокопани канали, служещи за приставане
на лодките.

По  отношение  на  вълновия  климат,  значенията  на  максималната  и  средната
височина на значителната вълна влизащи в Бургаски залив са съответно ок. 0.6 m и 6.0
m. При тяхното разпространение  те  се  трансформират  и  стойностите  на  средната  и
максимална височина на значителната  вълна край брега са съотв.  0.3-0.5m и 2.55m.
Пиковите периоди са равномерно разпределени/ хомогенни във залива – 4-5s за средни
и 10-11s за максимални значения. Според климатичните вълнови условия, базирани на
ветровия разгон (Valchev и кол., 2014), зоната на Поморийска коса е класифицирана
като незащитена, а другите два участъка са определени като относително защитени.

Седиментите на Поморийската коса са с високо съдържание на тежка фракция в
границите  от  43.5-79.3%.  Те  се  отличават  с  тъмен  цвят,  дължащ  се  на  значителна
концентрация  на  тежката  магнетитова  фракция.  В южната част  на  Бургаския  залив,
където са разположени Крайморие и Ченгене скеле, седиментите са слабо сортирани
кварцово  алевритови  пясъци,  като  тежката  фракция  намалява  в  източна  посока.
Карбонатното им съдържание е 27.2% в западната и 25.4% в източната част като по-
високата концентрация се свързва с наличието на черупки (Popov & Mishev, 1974).

Наклони на плажния склон

Следвайки  методологията  за  UAV-базирано  заснемане  на  българското
черномоско  крайбрежие  (Prodanov и  кол.,  2020),  картиращият  безпилотен  самолет
WingtraOne VTOL и  DJI Phantom 4  RTK Quadcopter са  използвани  за  заснемане  на
въздушни  изображения  на  бреговата  линия,  последвано  от  реконструкция  на
топографията  на  изследваните  крайбрежни  участъци.  Високата  точност  на
фотограметричните модели е осигурена чрез извършване на комбинирани геодезически
измервания. Наземните контролни точки (GCP) са направени с HiTarget V90Plus GPS, с
използване  на  корекция  от  сертифицирана  RTK мрежа  в  България,  осигуряваща
достатъчно висока точност на координатните записи.  GCP са с 2 cm хоризонтална и 3
cm вертикална  точност.  За  по-добри  детайли  на  крайбрежните  форми  на  релефа
височината на полета е намалена под 100  m, което позволява генериране на цифрови
повърхностни  модели  с  много  висока  разделителна  способност  (под  20  cm/pix)  и
ортофото мозайки (2.5 cm/pix).

18  напречно-брегови  профила,  покриващи  зоната  на  склона  на  плажа,  са
извлечени от  DSM-а, както следва: 13 на Поморийската коса, 3 на Крайморие и 2 на
Ченгене скеле (вж. пурпурни профили на Фиг. 1) Плажните наклони са изчислени, като
се вземе предвид частта от профила между средното морско равнище и горната граница
на заплисване на вълната.  tanββ са в следните диапазони: 0.054 – 0.259 (Поморийска
коса), 0.112 – 0.173 (Крайморие) и 0.087 – 0.130 (Ченгене скеле).

Седименти

Данни  за  характеристиките  на  седиментите  са  получени  от  две  експедиции
(2019г.),  проведени  едновременно  със  заснемането  на  крайбрежната  топография.
Седиментните проби са взети от водната линия (ниската част на плажния склон) от
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повърхностия  5см слой.  Позициите  за  вземане  на  пробите съвпадат  с  позициите  на
плажните  профили.  Пробите  са  обработени  чрез  ситов  анализ,  а  техните
характеристики са изчислени с помощта на софтуера GRADISTAT® Версия 8.00 (Blott
& Pye, 2001). ). 

A

B

C
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Фиг.Приложение  I.4.1_3.2. Визуализация  на  изследваните  плажове  и  на  плажни
седименти събрани в изследваните участъци:  A) Поморийска коса,  B) Крайморие,  C)
Ченгене скеле.

Установено е, че медианния диаметър на седиментите (D50) варира, както следва:
0.19 - 0.80  mm (Поморийска коса) (Фиг.2А), 0.22 – 0.67  mm (Крайморие) (Фиг.2B) и
0.17 – 0.25  mm (Ченгене скеле)  (Фиг.2C).  Определено е,  че седиментите варират от
дребни до едри пясъци според скалата на Wentworth (Wentworth, 1922).

Вълнение

Вълновите  условия  използвани  в  изследването  са  определени  на  база  на
реанализ (числено възстановяване) на вълновите условия, изпълнен чрез прилагане на
поредица  от  вложени вълнови  модели  (WAM-SWAN) с  размер  на  мрежата  1/30  и⁰ и
обхващащ  57-годишен  период  (1949-2006)  (Valchev и  кол.,  2010).  Параметрите  на
вълнението - средна значителна височина на вълната 0.75 m и среден период на вълната
2.7 s - са извлечени за точка, разположена пред Бургаския залив на 48 m дълбочина.

Тествани формули

Sunamura (1975  и  1984)  предлага  емпирични  формули  за  предсказване  на
наклона  на  плажния  склон  въз  основа  на  височината  на  разрушаващата  се  вълна,
гравитационното  ускорение,  средния  размер  на  седиментите  и  вълновия  период,
използвайки  полеви  данни  от  три  полигона  и  дванадесет  лабораторни  проучвания.

Отношенията са разработени за   = 0.011 - 0.7 и  = 0.2 - 1.0 mm. Приложените

уравненията са подходящи за използване с полеви данни, за Sunamura (1975):

(1)

докато за Sunamura (1984):

(2)

Уравнението  , предложено от  Komar и  Gaughan (1972), е

използвано за изчисление на височината на разрушаващата се вълна,   е височината

на вълната на дълбока вода.

Uda и  Sakai (1985)  предлагат  връзка  между  наклона  на  плажния  склон,  размера  на
седиментите и значителната вълна, получена на база на полеви измервания.

(3)
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където .

Формулата на Reis & Gama (2010) свързва размера на седиментите с височината
на  вълните  и  наклона  на  плажния  склон.  Тя  е  получена  на  база  на  данни  от  два
полигона на югозападното португалско крайбрежие. Наклоните са в диапазона 0.03 –

0.18,  докато   –  0.1  -  1.9  mm.  По  този  начин  наклонът  на  лицето  на  плажа  се

изчислява като:

(4)

.

В изследването на Fleming (2011) зависимостта между двата основни параметри
са  развити  за  различни  състояния  на  плажа.  За  определяне  на  морфодинамичното
състоянието на плажа (профила) той предлага използването на surf scaling параметър (ε)
(Guza &  Inman,  1975)  или  параметъра  на  Dean (Dean,  1973).  Според  surf scaling

параметъра, състоянията на плажа са определени като: рефлективни:  ≤ 3, междинни:

3<   ≤33,  дисипативни:   ≥  33.  Според  параметъра  на  Dean ( ),  рефлекивното

състояние  на  плажа  е  достигнато  при   ≤  1,  докато  дисипативното  състояние

съответства на  ≥ 6. Междинното състояние е в границите . Предложените

взаимовръзки са доразвити следвайки подхода, описан в изследването на  Flemming и
Fricke (1983), и се базират на полеви данни от изследванията на Bascom (1951) и Wiegel
(1964), включващи 500 профила и над 600 пясъчни проби със  D50 = 0.17 - 0.8  mm, и  

 =0.012 - 0.25.

За  определяне  на  наклона на плажния склон за двете  състояния  на  плажа са
използвани следните уравнения:

(5)

за дисипативно състояние на плажа, и 

(6)

за рефлективно състояние; където  е изразено чрез phi единици а – в градуси. За

междинни  състояния  на  плажа,  значенията  заемат  междинна  позиция  между
рефлективни и дисипативни.
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Наклонът на плажния склон в изследването на  Kim и кол. (2014) се изчислява
чрез зависимост базирана на анализ на лабораторни данни, определена за диапазона –

D50 = 0.2 - 0.7 mm,  = 0.03 - 0.26 – и гласи:

, (7)

където T е периода на вълната на дълбока вода; ; ; .

Bujan и  кол.  (2019)  извършват  широкомащабно  изследване  за  много  широк
диапазон от размери на седиментите и наклони на плажния склон. Те анализират данни
от 2144 полеви измервания от 78 изследвания от различен мащаб, обхващайки голям

диапазон от стойности на  от 0.063 mm (много дребен пясък) до 4096 mm (валуни) и

наклони от 0.01 до 0.83.  Предложеното съотношение е базирано само на медианния

диаметър на седиментите и е приложимо за  в границите 0.125 – 770 mm:

(8)

където a = -0.154, b = -0.145 и c = 0.268.

McFall (2019) предлага три зависимости в зависимост от вълновата експозиция
(защитени, средно защитени и незащитени плажове), базирани на данни за размера на

седиментите (D50 = 0.1 - 1.0 mm) и наклони на плажния склон (  = 0.007 - 0.25) от

181  локации.  Формулите  за  трите  типа  експозиция,  където   е  изразен  чрез

хоризонталното разстояние X (1:X вертикално : хоризонтално), са следните:

Защитени:  

Средно защитени:              (9)

Незащитени:  

Резултати и дискусия

При изследване на зависимостта между наклоните на плажния склон и  D50  на
използваните  в  изследването  полеви  данни  е  установено,  че  tanββ се  увеличава  с
нарастване  на  D50,  което  потвърждава идентифицираните  тенденции в литературата.
Наклонът на плажния склон расте по-бързо (0.05 до 0.17) за дребни (0.17-0.25  mm) и
средни (до  D50 = 0.3  mm) пясъци.  Точките с  данни за средни и едри пясъци са по-
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широко разпръснати, без да показват някаква особена тенденция. Тествани са три типа
функции, за да се открие най-подходящата за описване на наличните двойки данни tanββ
-  D50 –  линейна  – експоненциална  и полиномна.  Регресионният  анализ  разкрива,  че
полиномната функция осигурява най-доброто приближение. Този резултат обаче не е
достатъчно  задоволителен  поради  относително  ниската  стойност  на  R2 =  0.45.
Поведението  на  наличните  полеви  двойки  данни  tanββ -  D50 е  представено  на  Фиг.
Фиг.Приложение I.4.1_3.3. 

Фиг.Приложение I.4.1_3.3. Разпределение на полевите двойки данни и апроксимиращи
функции.

Поради разнообразието от данни и условия, при които са получени тестваните
формули,  е  необходима  първоначална  оценка,  за  да  се  избере  най-подходящата  за
местните  условия.  Следователно  първата  приложена  стъпка  е  да  се  тества
съвместимостта на полевите данни (съответно линията на напасване) с уравненията (1)
- (9), приложени за D50 от 0.1 mm до 1.0 mm, с инкремент от 0.1 mm. Този диапазон е
избран, тъй като обхваща значенията на полевите данни за D50. Във формулите, където
се изискват данни за параметрите на вълнението (т.е. Reis & Gama, Uda & Sakai, Kim и
кол. и Sunamura), са използвани условията на вълната, споменати в предишния раздел.
Резултатът е представен на Фиг. Приложение I.4.1_3.4.
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Фиг.Приложение I.4.1_3.4.Представяне на полевите данни в сравнение с поведението
на тестваните формули

Като цяло се наблюдава, че измерените двойки данни се вписват относително
добре в  зоната  за  прогнозиране,  определена  по формулите на  McFall,  Bujan и  кол.,
Flemming,  Uda &  Sakai и  Kim и  кол.,  отразяват  подобно  поведение  на  tanβ с
увеличаването  на  D50,  т.  е.  тесният  диапазон  на  наклоните  на  плажния  склон
съответства  на  по-широк  диапазон  от  размери  на  седиментите.  От  друга  страна,
формулите на Reis & Gama и Sunamura показват значително отклонение, илюстрирайки
обратната зависимост. Това може да се отдаде на факта, че те са получени въз основа на
условията на океански вълни, които значително се отклоняват от местния климат на
вълните. Поради тази причина те са отхвърлени за по-нататъшен анализ. Въпреки това,
могат  да  се  обмислят  допълнителни  усилия  за  прецизиране  на  вида  на  вълновата
статистика, която би била по-подходяща за прилагането на тези формулировки.

A

B
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C

Фиг.Приложение I.4.1_3.5. Представяне на полевите данни в сравнение с тестваните
формули  в  зависимост  от  типа  бряг  (състояние):  A)  вълнова  експозиция,  B)
морфодинамично състояние на плажа и  C) отчитащи само  D50 и такива повлияни от
вълновите параметри

Разглеждането  на  наличните  измервания  като  общ  набор  от  данни  не  дава
възможност да се вземат предвид специфичните типове брегове. Следователно, за да се
детайлизира анализът, тестваните формули са разделени на две групи в зависимост от
това  дали  се  разглеждат  крайбрежните  типове.  Първата  група  включва  формулите,
отразяващи вълновата експозиция (McFall), или морфодинамично състояние на плажа
(Flemming), докато втората отчита  D50 (на  Bujan и кол.), и повлияните от вълновите
параметри формули на  Uda &  Sakai и на  Kim и кол. Резултатите са представени на
Фиг.Приложение I.4.1_3.5.

Определянето на вълновата експозиция в настоящото проучване следва анализа
на  вълновата  експозиция  на  българското  крайбрежие,  направен  от  Valchev и  кол.
(2014),  като  се  вземат  предвид  геоморфоложките  характеристики  на  изследваните
участъци. Така, плажът на Поморийската коса се счита за незащитен, докато плажовете
в  Крайморие  са  умерено  защитени.  Малките  плажове в  Ченгене  скеле  се  считат  за
защитени  поради  наличието  на  голям  брой  брегозащитни  съоръжения  (по  McFall,
2019).  За  открити  брегове  формулата  на  McFall предсказва  по-малки  наклони  на
плажния  склон  в  сравнение  с  измерванията  за  същите  D50.  Независимо  от  това,
корелацията  между  прогнозите  и  полевите  данни  изглежда  силна  (R =  0.71).
Формулата, валидна за умерено защитени брегове, се справя по-слабо, за да представи
полевите данни (R = 0.48), тъй като се наблюдава по-голямо отклонение за по-малки
размери на седиментите (D50 = 0.05-0.1  mm). Данните за типа защитен бряг (Ченгене
скеле) са недостатъчни за установяване на каквато и да е зависимост (Фиг. 5А).

По отношение на морфодинамичното състояние на плажа, в изследваните крайбрежни
участъци  е  установено,  че  северният  край  на  Поморийската  коса  е  в  междинно
състояние, което преминава към дисипативно (в южна посока), което доминира в по-
голямата  част  от  него  (10  от  13  профила).  Това се  намира  израз  в  изменението  на
размера  на  седиментите,  който  намалява  на  юг от ~ 0.45 до 0.2  mm.  Наклоните  на
плажния склон следват подобен модел. Що се отнася до Крайморие и  Ченгене скеле,
плажовете са предимно в междинно състояние. Фигура 5В показва,  че наклоните на
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профилите в дисипативно състояние са концентрирани в доста тесен диапазон 0.05-
0.11,  докато  прогнозираните  с  формулите  стойности  обхващат  два  пъти  по-широк
диапазон за същите  D50, което влияе отрицателно на корелацията между сериите (R =
0.25). От друга страна, за профилите в междинно състояние тази тенденция е по-малко
забележима, тъй като формулата на  Flemming предсказва по-малък  tanββ (Фиг. 5В). В
този случай се постига по-силна корелация, която е 0.84.

По  отношение  на  втората  група  зависимости,  те  предсказват  наклоните  на
плажния  склон в  много  тесни  граници,  но формулата  на  Kim и кол.  изчислява  по-
стръмни наклони в сравнение с другите две формули (Фиг. 5В). Това не се наблюдава
при измерените данни, тъй като измерените наклони обхващат целия диапазона, покрит
от емпиричните криви, което води до по-наклонена полиномна функция. Въпреки това,
може да се отчете умерена корелация - R е около 0.55 за всички случаи.

Изводи

Направеното изследване на зависимостта между наклоните на плажния склон и
D50,  както  и  на  приложимоста  на  избраните  за  тестване  формули  към  местните
геоморфоложки,  литологични  и  вълнови  условия.  Въпреки  че  резултатите  не  са
еднозначни, няколко формули могат да се считат за подходящи за бъдещи проучвания.
Това са уравненията на Flemming (у-я 5-6), на McFall (у-е 9) и частично уравненията на
Uda и Sakai (1985) (3), Ким и кол. (7) и Bujan и кол. (8).

Основният недостатък на изследването се състои в малкия брой двойки полеви данни за
определяне на достатъчно представителни зависимости, което подкрепя важността на
редовния крайбрежен мониторинг.

Други причини за отклонение на изчислените наклони спрямо измерените могат
да бъдат отдадени на наличието на магнетитова фракция в местните седименти, което
променя динамичните им свойства. Също така, трябва да се има предвид, че вълновите
условия, за които са създадени тестваните формули са предимно океански.

Като бъдещо развитие на настоящото изследване се предвижда разработване на
зависимости,  подходящи  за  локалните/регионалните  условия,  отчитащи  местните  и
регионалните специфики на западното Черноморие. Поради това е необходимо да се
разшири базата данни, за да обхване по-широк диапазон от наклони на плажния склон,
както  и  на  размери  на  седиментите,  за  райони  с  различна  вълнова  експозиция  и
морфодинамично състояние.

Резулатите от това изследване са представени на първата международна конференция
за  защита  на  околната  среда  и  рискове  от  бедствия  (1st International conference on
ENVIROnmental protection and disaster RISKs) проведена в периода 29 Септември -01
Октомври 2020, София, България.
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Приложение 1.4.1_4

Индикатор за социална уязвимост на населението към наводнения

Прогнозите  за  климатичните  промени  предвиждат  увеличаване  на  риска  и
уязвимостта. Според последните оценки България е особено уязвима към покачване на
температурата,  силни  валежи,  суша  и  наводнения1). .  Рисковете  предизвикани  от
природни феномени основно са свързани с екстремални хидрометеорологични събития,
като силни ветрове, валежи и комбинация от покачване на морското ниво и въздействие
на  вълните  върху  брега.  Такива  събития  представляват  заплаха  за  градовете  и
крайбрежията  под  формата  на  наводнения,  предизвикани  от  силни  валежи  и  силно
морско вълнение, ерозия на брега и свлачища, което води до влошаване състоянието на
околната  среда  и  социално-икономически  щети.  По  литературни  източници  е
установено,  че най-често цитирани са силните морски бури случили се през втората
половина  на  70-те  години  на  миналия  век,  които  са  предизвикали  значителни
материални щети  по  цялото Черноморие  (Андреева  и  др.,  2011),  а  през  последното
десетилетие  това  са  щормовете  от  март  2010г.  (Trifonova et al.,  2010),  март  2011г.,
февруари 2012г. и септември 2013г.2. 

Честотата  на  наводненията  в  България  се  е  увеличила  през  последното
десетилетие (Василева и др. 2019). Почти 70% от наводненията се дължат на преливане
на реки,  причинено от обилни валежи,  топене на сняг  и лоша поддръжка на речни
корита  и  диги  (Иванова  и  др.  2013).  Други  причини  включват  обезлесяване,  лош
контрол и управление на язовирите,  безразборно строителство,  липса на прогнози и
ранно  предупреждение3,4.  През  периода  2004-2018 г.  на  територията  на  страната  са
настъпили повече от 7370 наводнения (Василева и др. 2019), като най-опустошителните
са наводненията през 2005-2006г.5, последвани от събития през 2007, 2009, 2010 и 2012
(Романова и  др.  2012).  Наводнения,  в  резултат  на  обилни валежи,  съпроводени със
значителни  материални  щети  и  човешки  жертви  са  регистрирани  през  2014г.  в  гр.
Варна (Русинов и др., 2014) и в гр. Добрич6, а през 2017 в област Бургас7. 

Според  доклада  от  2012г.  „Предварителна  оценка  на  риска  от  наводнения  в
Черноморския район за басейново управление на водите“8,  отчитайки критериите на
категории  „Човешко  здраве”,  „Стопанска  дейност”,  „Околна  среда”  и  „Културно
наследство” на територията на Черноморския басейнов район са определени 241 зони с

1).  Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие, https  ://  www  .  moew  .  gov  -  
ernment  .  bg  /  bg  /  klimat  /  mejdunarodni  -  pregovori  -  i  -  adaptaciya  /  adaptaciya  /  
2 WEB-GIS impact-oriented database for the case study sites, http://risckit.cloudapp.net/risckit/#/
3 10-те основни причини за наводненията у нас,  https  ://  www  .1). 0  te  .  bg  /  lyubopitno  /1). 0-  te  -  osnovni  -  prichini  -  za  -  
navodneniyata  -  u  -  nas  /  
4 Дългогодишна погрешна държавна политика е основната причина за наводненията,  https  ://  www  .  wwf  .  bg  /?197646/  
WWF  -  Bulgaria  -  Floods  
5 Хроника на най-големите наводнения през май 2005-юли 2006, http  ://  infocenter  .  bnt  .  bg  
6 Четири години от опустошителното наводнение в Добрич през 2014 г., https://dariknews.bg/regioni/dobrich/chetiri-
godini-ot-opustoshitelnoto-navodnenie-v-dobrich-prez-2014-g-2104530
7 Наводненията в Бургаско взеха три жертви, https://btvnovinite.bg/bulgaria/incidenti/navodnenijata-v-burgasko-vzeha-
tri-zhertvi-obnovena.html
8 „Предварителната оценка на риска от наводнения в Черноморския район за басейново управление на водите“, ht-
tps://www.bsbd.org/bg/ndex_bg_2934486.html

https://www.wwf.bg/?197646/WWF-Bulgaria-Floods
https://www.wwf.bg/?197646/WWF-Bulgaria-Floods
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потенциален  значителен  риск от наводнения,  в  това число 211 броя речни,  20 броя
морски  и  10  езерни.  В  обхвата  на  територията  на  Черноморския  басейнов  район
попадат областите Бургас, Варна и част от област Добрич. 

В първата фаза на методологичната рамка за оценка на риска (Ferreira et al. 2016)
анализът  на  заплахата  от  заливане  (или  ерозия)  и  уязвимостта  се  базира  на
изчисляването  на  различни  индикатори,  в  резултат  на  което  се  идентифицират
потенциално уязвими брегови участъци (hot spots). Това се постига посредством т.н.
брегови  индекс,  който  се  пресмята  за  всеки  предварително  дефиниран  крайбрежен
участък.  Той  се  състои  от  индикатор  на  заплахата и  индикатор  на  експозиция.
Последният  оценява  относителната  експозиция,  а  чрез  нея  и  уязвимостта  на  пет
различни  типа  рецептори  към  потенциални  директни  и  индиректни  въздействия.
Видовете  рецептори  са:  земеползване,  население,  транспортна  система,  критична
инфраструктура и бизнес.  За всеки тип рецептор се изчислява отделен индикатор. За
всеки  индикатор  се  определят  5  степени  (рангове)  на  експозиция към  потенциална
заплаха: няма или много ниска (1), ниска (2), средна (3), висока (4) и много висока (5).
По  този  начин  всеки  отделен индикатор  влиза  със  собствена  тежест  в  цялостния
Индикатор на експозиция.  Изследвания  базирани  на  горе-описаната  методология  са
правени за  крайбрежието  на Варненска област (Valchev et al.,  2016;  Andreeva et al.,
2016; Eftimova et al., 2016)

За  определяне  на  уязвимостта  на  населението,  потенциално  изложено  на
заплахата  от заливания,  предизвикани от неблагоприятни метеорологични събития с
морски  и/или  друг  произход  (напр.  речни,  силни  валежи  и  др.) е  използвана
концепцията  за  социална  уязвимост,  която  „описва  онези  характеристики  на
населението,  които  водят  до  диференциално  въздействие  на  природните  заплахи“
(Cutter et al., 2013), а като метод за оценка:  Индикатор за Социална Уязвимост към
Наводнения. Индикаторът помага да се разбере защо въздействията върху определена
група от населението ще се различават от тези върху друга група, когато са изложени
на  бедствено  събитие.  Наводненията  могат  да  повлияят  върху  домакинствата  и
общностите по различни начини (напр. краткосрочни и дългосрочни психологически и
физически  въздействия,  по-големи  лишения  и  семейни  смущения)  и  ще  зависят  от
социално-икономическите  характеристики  на  засегнатите,  характеристиките  на
наводнението и нивата на изложеност. Социалните неравенства и първопричините за
тях не са непременно социални уязвимости,  водещи до бедствия,  а само водещи до
неравностойни социални условия като цяло. Именно тези неравенства могат също да
повлияят на способността на хората да реагират и да се възстановят от опасни събития.
От  друга  страна,  през  последните  десетилетия,  научната  общност  изследва
проблематиката не само от гледна точна на „уязвими групи“, а започва да възприема
уязвимостта  като  силно  зависима  от  конкретния  местен  контекст  (Zsamboky et al.,
2011). 

Камерално  проучване  установи,  че  за  България  все  още не  е  създаден  единен
Индикатор  за  социална  уязвимост  от  наводнения,  който  да  оцени  уязвимостта  в
смисъла, както е дефинирана по-горе. Това наложи в изпълнение на първата фаза от
методоличната рамка за оценка на риска (CRAF), в обхвата на настоящото изследване
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за основа да бъде използван вече съществуващ Индикатор за социална уязвимост към
наводнения (SFVI)  създаден  за  Англия  и  Уелс  (Tapsell et al.,  2002).  Той  определя
територии уязвими към неблагоприятни последици за  здравето в  резултат  на  речни
наводнения, а следвайки методологичната рамка предложена в (Viavattenβe et al. 2015)
индикаторът да бъде приложен (адаптиран) за условията на България.

Целта  на  индикатора  е,  чрез  подбран  набор  от  променливи,  да  идентифицира
(прогнозира)  райони  и  групи  от  населението,  които  вероятно  ще  бъдат  по-силно
засегнати от наводнения по отношение на дългосрочните въздействия върху здравето и
финансовото  възстановяване.  Той  взема  предвид  само  показатели,  характеризиращи
социо-икономическите  възможности  на  населението  постоянно  живеещо  на  дадена
територия,  и  така  оценява  относителната  му  уязвимост,  в  смисъла  на  неговата
изложеност (експозиция) към потенциална заплаха.  Индикаторът не отчита реалното
местоположение  на  населението,  жилищата  или  типа  сгради,  достъпа  до  транспорт
и/или критична инфраструктура, центрове за спешна помощ и др., и в този смисъл не
оценява уязвимостта към заплахата  от конкретни екстремални хидрометеорологични
събития. 

Оригиналният  индикатор  е  съставен  от  четири  показателя,  отразяващи
финансовото състояние на населението, и от три социални характеристики, които са
обединени в четири основни категории,  а  именно:  „Финансов недостиг“, „Здраве“,
„Структура на домакинството“  и „Възраст“.  В таблица  Приложение 1.4.1_4.1 са
представени променливите и използваните показатели, които се отнасят към всяка една
от категориите, както и описание на връзката им с последствията от наводнения въз
основа на кратка литературна справка. Посочените категории и характеризиращите ги
променливи са избрани на базата на подобни изследвания от предишни наводнения на
територията на Англия и Уелс в периода 1985-1999, базирани на стотици интервюта с
пострадали  лица.  Авторите  установяват,  че  възрастта  и  финансовия  статут  на
засегнатото  население  са  най-често  срещаните  важни  променливи,  последвани  от
здравословното състояние и семействата, състоящи се от един родител, което определя
тези категории като представителни за висока социална уязвимост.  Едно от важните
преимущества  на  този  индикатор  е,  че  се  основава  на  данни  от  преброяване на
населението през 1991г., които са общодостъпни на ниво административна единица за
изследвания от авторите регион.

Както се вижда от информацията представена в Таблица Приложение 1.4.1_4.1
единствената променлива,  която е предложена да отпадне от настоящия анализ е от
категорията  „Финансов  недостиг“,  а  именно  „Липса  на  собствено  жилище“,  защото
интернет проучване установи, че според доклад на  Europeanβ Credit Research Inβstitute
(Bouyonβ,  2015)  повече  от  85% от  българите  са  собственици на  жилища.  Също така
предварителният  анализ  на  наличните  статистически  данни  показа,  че  осреднената
процентна стойност на домакинствата, живеещи под наем за трите област не превишава
4%.  Останалите  категории и съответните  им показатели  са  предпочетени за  анализ,
както въз основа на предишни изследвания в тази област (Morrow, 1999; Cutter et al.,
2000; Cutter et al., 2003; Tapsell et al., 2010; Cutter et al., 2013; Frigerio et al., 2018; Kirby
et al.,  2019;  Tascónβ-Gonβzález et al.,  2020),  които показват,  че тези променливи почти



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

винаги  присъстват  при  оценката  на  социалната  уязвимост  на  населението  към
наводнения,  така  и  на  базата  на  кратък  преглед  на  социалните,  икономически  и
демографски тенденции в България във връзка  с някои от  използваните показатели.
Последното дава възможност да се отчете и „местният контекст“ при адаптирането на
индекса. 

По последни проучвания от 2020г. България е една от 10-те най-бедни държави в
ЕС9.  На  риск  от  бедност  са  изложени  15,4%  от  населението,  същият  риск  сред
възрастните  хора е  още по-висок  -  17,4% (Hellmann et al.  2019).  Според  доклад  на
Института за Пазарна Икономика1). 0 от 2015г. групите с най-голям риск от „дълбока“
бедност  в  България  са  децата,  икономически  неактивните  и  безработните  лица.
Половината от всички безработни са изложени на риск от изпадане в бедност, а една
трета са изложени на риск от „дълбока“ бедност. Най-голямата група сред живеещите
под прага на бедността са пенсионерите. Освен това, България е с най-високото ниво на
неравенство  в  доходите  от  всички  страни  членки  на  ЕС1). 1). .  Въпреки  че,  нивата  на
безработица  за  страната  през  последните  10  години  се  движат  в  диапазона  3,85%
(2020г) – 10,28% (2010)1). 2, с максимум през 2013г. - 12,27%, разпределението на този
показател по общини1). 3 показва неравномерното развитие на отделните региони и оттам
и  социо-икономическото  състояние  на  отделните  групи  население.  В  допълнение
страната  се  бори  с  намаляване  на  населението  –  6 883 110  души  през  2020г.1). 4 и
демографски спад, поради ниската раждаемост и високата емиграция, което води до
застаряването му. В края на 2018г. лицата на 65 и повече години са 21,3% от жителите
на страната1). 5. 

9 Poorest Countries In Europe 2020, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/poorest-countries-in-
europe
1). 0 Бедност и рискови групи 2015г. http://www.bednostbg.info/var/docs/reports/Risk_poverty.pdf
1). 1).  Income  inequality  in  EU Member  States,  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20190718-1
1). 2 Bulgaria: Unemployment rate from 1999 to 2020, https://www.statista.com/statistics/375194/unemployment-
rate-in-bulgaria/
1). 3 Безработицата по общини (2011-2017), https://www.infograf.bg/article/1522917443000
1). 4 Население на България, https://countrymeters.info/bg/Bulgaria
1). 5 Населението на България намалява с близо 50 000 души на година, 
https://www.economic.bg/bg/a/view/naselenieto-na-balgariya-namalyava-s-blizo-50-000-dushi-na-godina-
102835
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Таблица Приложение 1.4.1_4.1. Категории, променливи и конкретни показатели за
изчисляване на Индекса за Социална Уязвимост към наводнения на ниво община за
трите крайбрежни области Добрич, Варна и Бургас по данни от Преброяване на
населението в България през 2011г. 

Категория Променлива
Използван
показател

Обосновка и връзка на категорията с
последствията от наводнения

I. Финансов 
недостиг

Безработица Безработни лица
на възраст 15+

навършени
години, като % от

всички
икономически
активни лица*

По-ниският  социално-икономически  статус  е
тясно  свързан  с  по-затруднено  състояние  за
населението след наводнение, като:
-  финансови трудности при възстановяването
на  жилищата  и  домакинските  предмети,
особено, ако не са застраховани (Tapsell et al.,
2002);
-  разположението  на  жилищата  в  райони  с
висока  заплаха  от  наводнения  и  лошата  им
поддръжка, може да доведе до пълна загуба на
жилище и собственост, или до удължаване на
времето за възстановяването им, като много от
тях  не  се  възстановяват  до  нивата  преди
бедствието,  което  увеличава  тяхната
уязвимост  към  бъдещи  заплахи  (Morrow,
1999);
- ограничен достъп до обществен и/или частен
транспорт  при  евакуация  до  медицински
центрове или такива за временно настаняване
(Morrow, 1999);
-  затруднено  намиране  на  работа  след
бедствието и/или ограничени възможности за
преселване в друг район (Morrow, 1999);
-  удължен престой в центровете за временно
настаняване или други локации (Blaikiе  et al.,
1994).

Липса на 
превозно 
средство

Домакинства без
лека кола или

минибус, като %
от всички

домакинства**

Пренаселеност Домакинства с
повече от едно

лице на стая, като
% от всички

домакинства**

Липса на 
собствено 
жилище

(отпада от 
анализа)

Домакинства,
живеещи  под
наем,  като  %  от
всички
домакинства

(отпада от
анализа)

II. Здраве Предшестващи
здравословни
проблеми

Лица на 16+
навършени години
с трайно намалена
работоспособност

или степен на
увреждане повече
от 50%, като % от

населението*

-  след  наводнение  заболеваемостта  и
смъртността са по-високи, когато засегнатите
лица  страдат  от  вече  съществуващи
здравословни проблеми (Tapsell et al., 2002); 

-  необходимост  от  допълнителна помощ при
евакуация  и  справяне  с  последствията  от
наводнение (Morrow, 1999).

III.  Структура
на
домакинството

Самотни
родители

Семейства от един
родител с

неженени деца
под 18-годишна

възраст, като % от
населението**

- домакинствата, състоящи се от един родител,
независимо  от  пола  и  зависими  деца  са
предразположени да имат по-ниски доходи и
са  принудени  да  се  справят  самостоятелно
както  с  децата,  така  и  с  последствията  от
наводнението  (материални  и  емоционални)
(Tapsell et al., 2002; Cutter et al., 2003);

IV. Възраст Възрастно
население

Лица на възраст
70+ навършени

години, като % от
населението*

- възрастните хора имат по-малка подвижност,
което  затруднява  тяхната  евакуация  и
увеличава нуждата им от специални грижи и
допълнителна  помощ  по  време  и  след
наводнение  (Cutter et al.,  2000;  Cutter et al.,
2003);



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

- склонност към влошаване на здравословното
състояние, свързано с условията на живот след
наводнение  (влажна  и  студена  среда),  което
води  до  поява  на  нови  или  обостряне  на
съществуващи  заболявания  (Tapsell et al.,
2002)

* Данни от НСИ със свободен достъп: https://www.nsi.bg; ** Данни от ТСБ - Добрич, Варна и Бургас.

Въпреки че  в  рамките  на  настоящата  задача  основният  район на  изследване  е
крайбрежието на област Бургас, методологията на индикатора предполага наличие на
голям брой данни за постигане на статистическа достоверност на оценката. Това беше
предпоставка за пресмятане на индикатора за всички общини на крайбрежните области
Бургас,  Варна  и  Добрич,  като  общият  им  брой  е  32.  Това  даде  възможност  за
разширяване  на  обхвата  на  оценка  на  социалната  уязвимост  на  населението  към
наводнения  предизвикани  от  неблагоприятни  метеорологични  събития,  не  само с
морски, но с друг произход (напр. речни, силни валежи и др.). Статистическите данни
използвани в настоящото изследване са от Преброяване на населението в България през
2011г..  Част  от  данните  са  със  свободен  достъп  в  интернет  от  публикувани  от
Националния  Статистически  Институт  (НСИ)  справочници  „Преброяване  на
населението и жилищния фонд през 2011 година“, том 3 „Области“, книга 2 „Бургас“,
книга  3  „Варна“  и  книга  8  „Добрич“.  За  придобиване  на  останалите  данни  бяха
осъществени  контакти  с  Териториално  Статистическо  Бюро–Североизток:  Отдел
"Статистически изследвания - Варна" и Отдел "СИ – Добрич“, както и ТСБ–Югоизток:
Отдел "СИ - Бургас". В Таблица Приложение 1.4.1_4.1 е посочено, кои данни са със
свободен достъп, а кои са получени от областните ТС бюра.

За  получаване  на  стойностите  на  показателите  данните  бяха пресметнати  като
проценти,  или  от  общото  население  на  общината,  или  от  всички  домакинства
(Таблица Приложение  1.4.1_4.1).  За  изчисляване  на  показателя  (C),  характеризиращ
променливата  “Пренаселеност“  са  използвани  данни  за  средния  брой  лица  в  едно
жилище, като разпределението на тази стойност е предоставено за жилища, състоящи
се от 1 до 6 и повече стаи. Анализът на данните посочи, че условията на показателя се
изпълняват за домакинства живеещи в жилища с една и две стаи, и така показателят бе
изчислен по тези данни. В Таблица Приложение 1.4.1_4.2 са посочени интервалите на
изменение и средната стойност на всеки показател в проценти за всичките 32 общини.
Резултатите нагледно демонстрират високата уязвимост на населението в категориите
„Финансов недостиг“ и „Възраст“.

Таблица Приложение 1.4.1_4.2. Представителни резултати от изчисляването на
показателите  за  Индикатора  на  социална  уязвимост  към  наводнения  за
всички общини

Категория Променлива
Интервал на

изменение [%]
Средна

стойност [%]

Финансов 
недостиг

Безработица 11,94 – 33,92 22,04

Липса на превозно средство 42,68 – 71,67 57,43
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Пренаселеност 13,01 – 52,19 30,31

Здраве Предшестващи здравословни проблеми 1,47 – 7,26 4,16

Структура на 
домакинството

Самотни родители 1,82 – 6,76 3,58

Възраст Възрастно население 7,80 – 23,41 13,70

Получените  процентни  стойности  за  всеки  показател  бяха  подложени  на
допълнителна трансформация (Таблица Приложение 1.4.1_4.3) и стандартизирани по

формулата:  ,  където:   е  стойност на променливата,   -  средна стойност  на

данните, а  - стандартно отклонение.

Таблица Приложение 1.4.1_4.3. Формули за трансформация според Tapsell et al. (2002)

Променлива Метод за трансформация

Безработица

Липса на превозно средство

Пренаселеност

Предшестващи здравословни
проблеми

Самотни родители

Възрастно население

За изчисляване  на  индикатора  за  социална  уязвимост към наводнения  (SVI)  за
всяка община е използвана формулата от методичните указания (Viavattenβe et al., 2015):

Където   –  брой  променливи,   –  осреднена  стойност  за  всеки  показател  и   –

тегловен  коефициент.  Разпределението  на  тегловните  коефициенти  към  всеки
показател  бе направено въз основа на изследванията  на  Tapsell et al.  (2002), според
които относителния ефект на различните променливи при определяне на уязвимостта
на домакинствата към наводнения е следният: възраст, финансов статут, предшестващо
здравословно състояние и самотни родители. Според тази категоризация е направено
следното  разпределение:  възрастно  население  (1),  безработица  (0,8),  пренаселеност
(0,6), липса на превозно средство (0,4), предшестващи здравословни проблеми (0,2) и
самотни родители (0,1). 

Изчисляването на индикатора доведе до получаване на една стойност за  всяка
община. Всички стойности бяха класифицирани в 5 степени (рангове) на експозиция
(уязвимост)  към  потенциална  заплаха,  като  за  целта  бе  използван  методът  „nβatural
breaks” (Jenks,  1967) в ГИС среда.  В Таблица Приложение 1.4.1_4.4 са представени
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резултатите от класифицирането на данните, като стойности и степени на уязвимост, а
тяхната визуализация на Фиг. Приложение 1.4.1_4.1. 

Таблица Приложение 1.4.1_4.4. Класифициране на стойностите на Индикатора за
социална уязвимост към наводнения

Стойности на индикатора Степени за уязвимост

[-2,65] – [-1,69] Много ниска (1)

[-1,69] – [-0,81] Ниска (2)

[-0,81] – [0,14] Умерена (3)

[0,14] – [1,68] Висока (4)

[1,68] – [2,50] Много висока (5)

От резултатите представени на Фиг. Приложение 1.4.1_4.1 най-малко уязвимо е
населението  на  крайбрежните  общини  на  областите  Бургас  и  Добрич,  за  които
уязвимостта варира от много ниска до средна, като населението на Бургаските общини
е най-малко уязвимо. Най-уязвими са крайбрежните общини на област Варна, където
три от пет общини са с висока и много висока уязвимост, за разлика от общините Варна
и  Аксаково,  където  степента  е  ниска.  Ако  социалната  уязвимост  на  жителите  се
разглежда  на  ниво област,  уязвимостта  нараства  от  област Бургас през  Добрич към
Варна, където преобладават степените на уязвимост 4 и 5.
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Фиг.  Приложение  1.4.1_4.1.  Социална  уязвимост  на  населението  към  последствията  от
наводнения  (източници  на  shape файлове  за  работа  в  ГИС  среда:  области
https://ogistoyanβov.com, общини https://data.humdata.org

Представените резултатите ще послужат за изчисляване на цялостния Индикатор
на експозиция, а оттам и на Бреговите индекси с цел идентифициране на потенциално
уязвими  участъци  (hotspots)  по  крайбрежието  на  област  Бургас.  Тези  първоначални
резултати могат да се използват,  от една страна за създаване на цялостен индекс на
социална уязвимост към потенциална заплаха от наводнения с различен произход чрез
добавянето  на  нови  променливи  (показатели)  с  цел  по-задълбочено  изследване  на
уязвимостта на населението в България на по-ниско административно ниво (градове,
райони,  квартали  и  др.).  Oт  друга  страна,  да  послужи  за  основа  при  оценката  на
уязвимостта на населението от морски бури за конкретни брегови участъци, в рамките
на  втората  фаза  на  методиката  CRAF,  чрез  използване  на  същите  или  други
променливи,  приложими за  конкретния  участък  от  крайбрежието.  Преимущество  на
приложената  концепция  за  оценка  на  индикатора  е  използването  на  данни  от
преброяване  на  населението  в  страната.  И,  въпреки  че  резултатите  са  по-данни  от
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2011г.,  положена  е  основа  за  актуализация  на  индикатора  с  данни  от  следващото
преброяване.

В същността си разбирането на социалната уязвимост е от решаващо значение за
провеждането на правилни стратегии за управление на риска от природни бедствия.
Това  би  позволило  на  заинтересованите  страни  и  лицата,  вземащи  решения  да
оптимизират нивата на инвестиции в мерки за защита от наводнения, като такъв вид
информация би допълнила съществуващите данни за паричните загуби, които могат да
възникнат  при  наводнения  (Tapsell et al.,  2002).  От  друга  страна,  това  знание  дава
възможност  да  се  идентифицират  териториални  единици,  а  оттам  и  групи  от
населението,  както  и  тяхното  социо-икономическо  състояние,  по  този  начин
допринасяйки за по-ефективни действия и управление при извънредни ситуации или
бедствия, свързани с наводненията. Мярка, за чието развитие би допринесло знанието
за социалната уязвимост, е създаването на единен регистър на уязвимите общности и
тяхното картиране, с цел определяне на високо-рискови сектори от територията и групи
от населението, и включването им на всички нива на планиране и реагиране, както и
усилията  за  смекчаване  на  последиците  за  по-ефективно  управление  на  риска  от
наводнения (Morrow, 1999).
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                                                                       Приложение I4.2-1.1(изцяло нов текст)

Изменение и тенденции в повърхностната температура през зимата и лятото в
западната част на Черно море на базата данни от MODIS

Надежда Вълчева и Виолета Слабакова

Въведение

Температурата на морската повърхност (SST) е температурата в изключително тънък
слой,  който  представлява  граница  между  океана  и  прилежащата  атмосфера  и
контролира топлинния и газовия обмен. SST е и най-дълго и най-широко измервания
параметър  в  океана.  В  Черно  море  той  влияе  върху  циркулацията  и  екологичното
състояние на басейна и оказва влияние върху температурата в студения междинен слой.
Температурата  на  повърхностния  слой  и  SST  реагират  най-бързо  на  атмосферните
въздействия, което е причината, поради която SST изпитва значителна пространствена
и времева (междугодишна, сезонна и синоптична) изменчивост. Поради това е важно да
се  изследва  пространственото  сезонно  и междугодишни изменение  на  SST,  както  и
съответните дългосрочни тенденции.

SST оказва  въздействие  върху  първичната  продукция  на  моретата  и  океаните,  чрез
влияние върху вертикалната стратификацията на водата (което от своя страна влияе
върху  наличието  на  биогенни  елементи),  така  и  чрез  биологичния  си  ефект  върху
метаболизма  на  планктона.  Повишаването  на  средната  SST  през  изминалия  век  е
свързано  както  с  намаляването,  така  и  с  увеличаването  на  първичната  продукция  в
зависимост  от  региона  и времевия периода.  Oguz (2005) изказва  предположение,  че
климатът играе решаваща роля за състоянието на екосистемата на Черно море.

Следователно,  изследването  има  за  цел  да  оцени  пространственото  сезонно  и
междугодишно  изменение  на  SST,  както  и  съответните  дългосрочни  тенденции,
използвайки данни от дистанционни наблюдения, и да открие циклите на изменение,
вероятно свързани с глобалните индекси.

Данни и методи

Изследването е проведено за западната част на Черно море между 27.5-30.0°и.д. и 42.0-
44.0°с.ш. (Фиг.  I4.2-1.1_1).  Включва  крайбрежната и  шелфовата (вътрешена  и
външена),  разпространяващи  се  меридионално  на бреговата  линия,  и  открита
(дълбоководни) акватория. Данните за SST представляват месечни глобални MODIS /
AQUA Level 3 стандартни изображения  с  хоризонтална разделителна  4км за периода
2003-2019. Данните са получени от уебсайта Ocean Color, предоставени от НАСА. За
екстрахиране на данни с най-високо качество от всяко месечно изображение за района
на изследване, е използван софтуерът SeaDAS v.7.5 (Fu et al., 1999).
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Фиг. I4.2-1.1_1. Схема на изследвания регион. Разположението на точките, за които са
получени сезонните времеви серии на SST, са илюстрирани като цветни точки, както следва:
крайбрежните станции в синьо, вътрешен шелф в червено, външен шелф в зелено, открито

море в лилаво

За  да  се  постигнат  целите  на  изследването,  средните  зимни  и  летни  климатични
разпределения са получени чрез осредняване на отделните месечните полета за периода
на  изследване.  Сезоните  се  определят  като  тримесечни  периоди:  зимата  включва
януари, февруари и март, а лятото - юли, август и септември. Освен това, е изчислена
нормализираната аномалия на SST (наричана по-долу аномалия). Спектралният анализ
е извършен, като се използва трансформация на Фурие върху средните сезонни SST
скаларни  времеви  редове,  като  се  използват  оценки  на  спектралната  плътност  като
средни стойности на периодограмата.

Резултати и обсъждане

Климатичното разпределение на SST през зимната (Фиг. I4.2-1.1_2) разкрива основните
характеристики на сезонната динамика, а именно наличието на тясна фронтална зона с
високи хоризонтални градиенти между крайбрежните и водите на вътрешния шелф, от
една  страна,  и  външния  шелф и  дълбоководната  част,  от  друга,  определени  между
изотерми  6.8°C  и  7.6°C,  по-студени  крайбрежни  води  с  температури  под  6.2°C  и
обширна  площ от  почти  еднородни  откритоморски  води  с  температури  около  8°C.
Фронтът  се  определя  от  интензифициране  на  голямо  мащабната  циркулация  –
основното  черноморско  течение  е  силно  притиснато  към  страничните  граници  на
басейна - интензивно смесване на повърхностните води и ограничен воден обмен със
северозападния шелф.

През  лятото  (Фиг.  I4.2-1.1_2)  се  наблюдават  относително  по-студени  води  в  най-
северната част на района на изследване характеризираща се с температури по-ниски от
24.1°C.  В  последствие  на  западния  шелф  тези  води  се  трансформират,  като
въздействието им може да бъде проследено по целия шелф. Фронталната зона е по-
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слабо забележима и значително по-широка в сравнение със зимата, което се определя
от отслабването и нестабилността на голямомащабната циркулация (по-ниска скорост
на  основното  черноморско  течение)  и  съществуването  на  квазистабилни
антициклонални  вихри.  В  това  отношение  Бургаският  антициклонален  вихър  се
наблюдава в климатичното разпределение на SST от бреговата страна на Oсновното
черноморско течение и през двата сезона, характеризиращ се с температури по-високи
от 24.3°C през лятото и по-ниски от 6°C през зимата, което е съответно малко по-топло
и  по-студено,  по  отношение  на  заобикалящите  го  води.  Същото  е  валидно  и  за
Калиакренският вихър, който съдържа по-студени води и през двата сезона - под 6.4°C
през  зимата  и  24°C  през  лятото.  По  този  начин  схемата  на  лятната  циркулация
позволява  хоризонтален  обмен  на  вода  между  периферията  на  голямомащабната
циркулация и шелфа. Процесът на навлизане на по-топлите откритоморски води (SST>
24.5°C) в шелфовата и прибрежната зона, които се разпространяват на север, е особено
видимо в средната и южната част на района на изследване. Летните стойности на SST
се  увеличават  от  северозапад  на  югоизток,  както  е  установено  и  от  Polonsky  et  al.
(2013). Пространственото изменение на температура е по-малко от 0.7°C, т.е. три до
четири пъти по-малко в сравнение със зимата (2.6°C).

Фиг. I4.2-1.1_2 Средното зимно (вляво) и лятно (вдясно) климатично пространствено
разпределение на SST (°C) за западната част на Черно море през периода 2003-2019 г.

Вземайки  това  в  предвид  анализът  на  сезонните  времеви  серии,  получени  за
крайбрежната зона, за вътрешния и външния шелф и открито море, са изключително
важни.  Следователно,  бяха  избрани  23  точки  перпендикулярни  спрямо  общото
изложение на брега (Фиг. I4.2-1.1_1.).

В меридионална посока SST се увеличава  от севр  на юг. Това увеличение е по-ясно
изразено в крайбрежните и шелфовите зони, особено през зимата - около 2-3°C (средно
1.0-1.4°C). През лятото тази тенденция е по-слабо изразена и температурната разлика
не надвишава 0.7°C (средно 0.3-0.5°C). В дълбоководните северни и южни райони не се
различават забележимо и през двата сезона, тъй като максималната разлика е по-малка
от  градус,  а  средната  е  0.4°C  (Фиг.  I4.2-1.1_3).  По  отношение  на  зоналното
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разпределение, SST през зимата се увеличава на изток, което означава, че охлаждането
на  крайбрежните  води  е  най-силно  изразено.  Температурните  разлики  между
крайбрежните и откритоморските акватории се колебаят значително - 1.5-3.8°C. През
лятото  се  случва  обратното,  тъй  като  крайбрежните  води  се  затоплят  повече  от
дълбоководието. Разликата обаче е толкова малка (по-малко от порядък в сравнение със
зимната), че не надвишава няколко десети от градуса (Фиг. I4.2-1.1_3).

Фиг. I4.2-1.1_3 Времеви серии на зимни (A) и летни (B) средни климатични SST, получени за
зонални участъци за периода 2003-2019 г.: крайбрежни (C), вътрешен шелф (S1), външен шелф
(S2) и дълбоководие (D). Съответните линейни тенденции са представени с пунктирана линия

От  хидродинамична  гледна  точка,  откритите  морски  акватории  са  част  от
голямомащабна  циркулационна  клетка,  а  именно  западния  циклонален  вихър,  а
малкото пространствено изменение може да се дължи на по-интензивното смесване,
което се извършва там. От друга страна, водите в крайбрежните и шелфовите райони се
влияят главно от мезомащабните характеристики на циркулацията, което определя по-
голямата пространствена изменчивост. През зимата те все още са по-еднородни поради
интензивната циркулация, докато през лятото различията между тези две зони са по-
значителни  поради  нестабилността  на  ѝ  и  наличието  на  вихри.  Междугодишната
динамика на  температурните  разлики  в  зоналнално  направление  е  много  по-добре
изразена отколкото меридионалната, особено през зимата. За този сезон колебаниятаса
най-голями в началото - 2003-2004 г. (около 3C) - и в средата на периода на изследване
- 2010-2011 г. (около 3.5C) - докато е най-малък през 2007 г. (0.5°С). По този начин
данните  за  2010-2011  г.  поддържат  хипотезата  за  ограничена  обвързаност  между
процесите в открито море и периферията на басейна. Динамиката на температурните
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разлики в зонално направление през летото изглежда е по-малка с постоянна тенденция
към намаляване.

Редица автори (напр. Oguz et al., 2003; Stanev et al., 2014) предполагат, че нарушаването
на стратификацията в горния слой на Черно море е свързана главно със затоплянето на
морската  повърхност  и  стойноститв  на  SST през  зимата  може да  се  използва  като
индикатор за интензивността на охлаждането (Piotukh et al., 2011). В това отношение
най-топлите зими са тези от 2007, 2014 и 2016 г. (SST максимуми от 7.9-8.6C), както и
зимите от 2009-2010 г. за откритоморската част с абсолютен максимум от 8.7C (Фиг.
I4.2-1.3А).  По  време  на  такива  зими  охлаждането  на  повърхностните  води  е
недостатъчно, което води до ограничена вентилация на горния слой и намаляване на
дебелината на студения междинен слой. Такива явления са наблюдавани през 2011 и
2015-2016 г. (Stanev et al., 2019;  Valcheva et al., 2020). От друга страна, най-студените
зими са през 2006, 2012 и 2017 г., когато SST в крайбрежните води се понижиха до 4.3-
4.8C,  а  в  откритите  морски  акватории  -  до  6.8-7.7C,  което  подпомогна
възстановяването на вертикалната стратификация . Най-топлите лета са през 2010, 2012
и  2016  г.,  когато  SST  достигнаха  25°C.  Това  показва,  че  периодите  покачване  и
намаляване на SST е на всеки 5-6 години. Освен това колебанията са синфазни във
всички области (особено добре изразени за лятото, виж фиг. I4.2-1.1_3Б), с изключение
на зимите от 2008-2010 г. Освен това зимните колебания на SST са по-плавни от тези в
дълбоководието.

Както зимните,  така и летните SST проявяват дългосрочнa тенденция на нарастване
(Фиг. I4.2-1.1_3).  Линейната  апроксимация показва почти равномерно увеличение на
зимните SST от 0.06-0.07°C yr-1 за всички зонални части, докато летните обикновено
варират  в  малко  по-широк  диапазон  –  0.05-0.07°C  yr-1 -  като  в  близост  до  брега
покачването на SST е по-изразено. Тези стойности са в съгласие със заключенията на
Sakalii  и Başusta  (2018) и,  като се  имат предвид тези,  установени от Ginzburg  et  al.
(2004), изглежда, че през 2003-2019 SST са нараснали в по-малка степен в сравнение с
двете предходни десетилетия.

Освен  това  на  Фиг.  I4.2-1.1_4  е  представено  пространственото  разпределение  на
аномалията,  осреднена  за  периода  на  изследване.  Видно  е,  че  летните  аномалии  (в
границите на ± 0.6°C) са повече от десет пъти по-големи от зимните (приблизително ±
0.04°C). Докато хоризонталното поле на летните аномалии е по-плавно и наподобява
средното  климатично  разпределение  на  SST,  зимното  показва  по-големи  вариации.
Така водният поток от северозападния шелф е белязан от отрицателни летни аномалии
на  SST,  като  в  същото  време  затоплянето  се  извършва  главно  в  открито  море
(положителни аномалии в западния циклонален вихър). Проникването на тези по-топли
води  са  допринесли  за  положителните  аномалии,  наблюдавана  в  южния  шелф  и
прилежащите  крайбрежни  води.  Въпреки  това,  малка  отрицателна  SST аномалия  се
наблюдава в средната част на шелфа (~ -0.2°C).
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Фиг. I4.2-1.1_4. Пространствено разпределение на средната нормализирана аномалия на SST
(°C) през зимата (ляво) и лятото (дясно) за западната част на Черно море за периода 2003-

2019 г.

Що  се  отнася  до  хоризонталното  поле  на  аномалиите  през  зимата,  отрицателната
аномалия  може да  се  наблюдава  в  дълбоководието;  има неутрална  аномалия  за  по-
голямата част от шелфа и положителна за определени участъци от средния и предимно
южния шелф (особено пред Бургаския залив). Лекото понижаванена температурата на
морската повърхност в дълбоководието може да е допринесло за намаления темп на
растеж  на  SST  през  последните  15-20  години.  Като  цяло  резултатът  показва,  че
тенденцията  на  разграничаване  на  процесите  в  периферията  на  басейна  и
откритоморската част, описана от Shapiro et al. (2010) и приписвано на изменението на
климата, все още присъства през първите две десетилетия на 21 век.

Предложеният  по-горе цикъл  на  междугодишната  изменение  на  SST се  съгласува  с
предишни проучвания (напр. Oguz et al.,  2006; Capet et al.,  2012), които предполагат
съществуването  на  зависимост  между  регионалните  атмосферни  характеристики  на
Черно море и голямомащабните атмосферни осцилации,  предизвикани от NAO. По-
конкретно,  това  се  отнася  до  редуването  на  студени  и  меки  зимни  цикли  с
приблизително  5-годишна  продължителност,  която  приблизително  следва
положителните и отрицателните цикли на NAO. Подобни колебания бяха открити за
температурата на смесения слой (Valcheva, 2018) и дебелината на студения междинен
слой (Valcheva et al., 2020). В опит да се потвърди тази констатация с набора от данни
за SST, използван в това изследване, беше извършен спектрален анализ на сезонните
времеви серии. Резултатът показа, че най-голямата спектрална плътност съответства на
най-високите честотни колебания от две години. Вторият пик обаче показва 8-годишен
период на цикличност, който е по-добре изразен при зимните времеви серии. Такива
квазидекадни  колебания  са  в  съответствие  с  наблюдавания  8-10  годишен  цикъл  на
интензивност на индекса NAO през зимата, за който е установено, че се интензифицира
особено през втората половина на 20-ти век (Polonsky et al., 2004).
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                                                                  Приложение I4.2-1.2 (изцяло нов текст)

Разпределение на придънната температура в крайбрежната и шелфовата зона в
западната част на Черно море

Валентина Дончева, Валентина Тодорова, Надежда Вълчева, Кремена Стефанова

Анализирано  е  разпределението  на  придънната  температура  в  крайбрежната  и
шелфовата зона в западната част на Черно море въз основа на данни получени със CTD

(conductivity–temperature–depth) измервания.  Използвани  са  553  данни  за  летния  сезон,
събирани по време на експедиции за периода 1998-2018г. Данните са разделени на две
декади, за да се оценят разликите в измененията на придънната температурата. Отделно
са  анализирани  и  измененията  в  меридионално  направление.  За  да  се  определят
дълбочините,  на  които  се  осъществяват  скоковете  в  температурата  (regime  shift)  на
дъното  е  използван  инструмент,  развит  от  Rodionov,  2004.  Разпределението  на
станциите, в които са извършвани измервания е представено на Фиг. I4.2-1.2_1.
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Фиг. I4.2-1.2_1. Схема на изследвания регион, в който са провеждани измервания
през летния сезон за периода 1998 - 2018

Създадена  е  карта  на  пространственото  разпределение  на  придънната  температура,
представено на Фиг. I4.2-1.2_2. Разпределението по профил в дълбочина на средните
температури и техният размах е показан на Фиг. I4.2-1.2_3.
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Фиг. I4.2-1.2_2. Разпределение на температура в придънен воден слой през летния
сезон
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Фиг. I4.2-1.2_3. Разпределение на температура в дълбочина в придънния воден слой
през летния сезон

Разпределението  в  дълбочина и  дълбочините,  на  които се извършават скокообразни
преходи  е  показано  на  Фиг.  I4.2-1.2_4.  В  дълбочина  са  регистрирани  три  такива
прехода в температурата на около 20, 30 и 40  m, съответно със средни температурни



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

стойности 21.4°C, 17.8°C и 13.8°С. След около средно 37-38  m, където е разположен
сезонният пикноклин, температурата достига 8.2°С.
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Фиг. I4.2-1.2_ 4. Изменение на температура през летния сезон в дълбочина.

Създадена е карта на пространствено разпределение на температурната разлика през
двата  периода  на  изследване  -  1998-2008  и  2009-2018,  като  са  избрани  станции  с
еднакво местоположение през двата периода.  Разликата  показва,  че повишението на
температурата не е повсеместно, а има петнист характер и е концентрирано основно в
крайбрежната зона (Фиг. I4.2-1.2_5). При скокообразна промяна на температурата има
изменение  в  дълбочините,  на  които  те  се  извършват  както  и  в  стойността  на
температурата. Повишение на температурите през периода 2009-2018г. се регистрира
само  в  плиткия  крайбрежен  район  като  прехода  към  по  -  ниски  температури  се
извършва на по-малки дълбочини от предходни период (Фиг. I4.2-1.2_6).
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Фиг. I4.2-1.2_5. Разлика в придънна температура между периодите 1998-2008 и 2009-2018

Разликата между температурата  през двата периода е статистически значима според
ANOVA  тест  (p<0.05).  До  около  50m дълбочина  и  приблизително  при  плътност
σθ= 14.2 kgm-3,  при  която  се  формира  сезонен  пикноклин, (Shapiro  t  al,  2011)
температурите са силно изменчиви, включени в горния размесен слой – Фиг. I4.2-1.2_3
и Фиг. I4.2-1.2_7.
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Фиг. I4.2-1.2_6. Разлика в измененията на придънна температура между периодите 1998-
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Фиг. I4.2-1.2_7. Разпределение в дълбочина на стойността на стандартно отклонение на
придънната температура

При съпоставяне на разпределението на температурите в северната и южната част на
шелфа  разликите  в  стойностите  не  са  статистически  значими  според  ANOVA  тест
(p=0.3),  но  има  разлики  в  конфигурациите,  по  които  се  извършва  промяната  в
дълбочина.  В северната  част  има  еднократен  преход от  размесения  горен  слой към
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хладния придънен слой от средно 22.7°С към 9°С на дълбочина от около 20m през
2009-2018 и от 21.3°С към 8.3°С на около 30m дълбочина - Фиг. I4.2-1.2_8.
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Фиг. I4.2-1.2_8 Изменение на придънна температура в северната част на изследвания район
през летните периоди 1998-208 и 2009-2018

В южната част изменението на температурата протича стъпаловидно, като през втората
декада, първият  преход  към  понижение  се  наблюдава  на  по-малка  дълбочина  в
сравнение  с  предходния  период  и  водата  е  с  около  1°С по-топла  (Фиг.  I4.2-1.2_9).
Всички  преходи  кyм  по-ниска  температура  на  дъното  през  период  2009-2018  се
извършват на по-малки дълбочини, сравнени с периода 1998-2008.
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Фиг. I4.2-1.2_9. Изменение на придънна температура в южната част на изследвания район
през летните периоди 1998-208 и 2009-2018
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Анализът на тенденциите в изменението на средните годишни температури за периода
1998-2018  е  извършен  на  базата  на  регресионен  коефициент.  Това  е  направено  за
различните дълбочинни интервали и е оценено изменениeто в различни посоки. Най-
голямо повишение  с  0.14°С е  установено само за  най-плитката  крайбрежна  зона  на
дълбочина 10-20 m (Фиг. I4.2-1.2_10).
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Фиг. I4.2-1.2_10. Промяна за година по дълбочинни интервали на температураta.

Вероятно  разликите  в  конфигурациите  на  изменение  в  придънната  температура  в
северната и южна части на крайбрежието и шелфа е свързана с различната морфология
на дъното в двата района.
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                                                                                                             Приложение I4.2-1.3

Ефект  на р. Камчия върху екологичния статус на крайбрежната екосистема на
Черно море пред българския бряг

Стефанова К., Mончева С., Златева И., Стефанова Е., Слабакова Н., Джембекова Н.,
Слабакова В., Мавродиева Р., Христова О., Джурова Б.

Въведение

Реките осигуряват основната връзка между сушата и морето като въздействат върху
физичните,  химичните и биологичните процеси в крайбрежните морски екосистеми.
Река Камчия, изцяло разположена в България, е една от най-големите (с дължина 245
km)  и  силно  антропогенно  натоварени  речни  системи  в  българския  водосбор  на
Черноморския басейн [1], [2] . Проявява силно динамичен сезонен режим с максимален
дебит през февруари /  март и минимален през  октомври [3].  Реката  събира градски
отпадни води от много населени места във водосборния си басейн, включително води, с
високо съдържание на органични вещества и биогени [1], [2], [3]. 

Анализът на наводненията в България показва, че  честотата им в България се е
увеличила през последното десетилетие, като почти 70% от наводненията се дължат на
преливане на реки, причинено от обилни валежи, топене на сняг и лоша поддръжка на
речни корита и диги. За периода 2012-2019 наводнение, в резултат на обилни валежи,
съпроводено със значителни материални щети е регистрирано през 2014г. в гр. Варна и
в гр. Добрич, а през 2017 в област Бургас  (виж  Приложение 1.4.1_4 на този отчет). 

Основната цел на изследването е да се оцени въздействието на река Камчия върху
екологичното състояние на крайбрежната черноморска екосистема въз основа на набор
от мултипараметрични  времеви серии от данни (2012-2019 г.) в контекста на  ефекта от
климатичните въздействия.

Материал и методи

Настоящото проучване е проведено на станция, разположена в едномилната зона във
водно тяло „Камчия” (СБ) (Фиг. I4.2-1.3_1) в рамките на мониторинговите кампании по
българското черноморско крайбрежие съгласно Рамковата директива за водите (РДВ).

Анализирани  са  времеви  серии  от  мултипараметрични  данни  (метеорологични,
физикохимични (на натиск),  променливи на морската средата и биологични  метрики
на  отговор  (фито-  и  зоопланктон),   представени  в  Таблица  I4.2-1.3_1.  Оценката  на
екологичното състояние е извършено на база разработена класификационна система, в
съответствие  с  Националната  програма  за  мониторинг  по  РДВ.  За  да  се  оцени
въздействието на реката върху морската екосистема са изследвани два сценария с добре
дискриминирани характеристики въз основа на данните за валежите и дебита на  реката
- сухи (2013, 2019) и влажни (2014, 2016) периоди. 

За оценка на статистически значимата асоциация между втока на реката и количеството
хранителни вещества в морската вода е приложен Корелационен анализ на Пиърсън,   
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Kamchia

Varna

Фиг. I4.2-1.3_1. Разположение на станцията на пробонабиране пред устието на р. Камчия 

Таблица I4.2-1.3_1. Променливи на средата, метеорологични, на натиск и биологични
метрики 

Phytoplankton Zooplankton

Abundance N, cells/l Mesozooplankton abundance ind/m3

Biomass B, mg/m3; Mesozooplankton biomass, mg/m3

Chl. a, mg/m3 Noctiluca scinβtillanβs abundance ind/m3

IBI - Integrated Biological Index [7] Noctiluca scinβtillanβs  biomass, mg/m

Environmental and meteorological variables Pressure (river nutrient loads)

T oC – water temperature  RNO3, μM – NitrateM – Nitrate

S ‰ – salinity RNH4, μM – NitrateM  - Amonia

Pp - Precipitation, mm RPO4,  μM – NitrateM - Phosphate

NO3, μM – NitrateM – Nitrate

NH4, μM – NitrateM  -Amonia

PO4,  μM – NitrateM -Phosphate

TN, μM – NitrateM –Total nitrogen

TP, μM – NitrateM – Total phosphorous 

Si, μM – NitrateM  – Silica 

докато   генерализирани  адитивни  смесени  модели  (GAMM)  са  използвани  за
изследване  на  връзките  между  inβ  situ екологичните  променливи  и  индикатори  за
отговор  на  фитопланктона  и  мезозоопланктона.  За  тестване  на  статистическата
значимост  на  моделите  е  използван  анализът  на  дисперсията  (ANOVA).
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Статистическите  анализи  и  графични  изображения  са  извършени  в  R  3.6.2  (R  Core
Team, 2019) CRAN пакет: mgcv [4], [5] и CRAN пакет Performance [6].

Резултати и дискусия

През пролетта  на  2014 г.  валежите в  района  на  изследване,  значително  надвишават
средната норма (приблизително 10 пъти) [8], като във водосбора на Камчия е измерено
увеличение на скоростта и дебита на реката, което води до понижаване на соленост под
13 ‰ в зоната на смесване (крайбрежието) (Фиг. I4.2-1.3_2а, b). 

a) b)

c)
d)

Фиг. I4.2-1.3_2. Променливи на средата  на станция Камчия и  валежи (Варна регион) в

периода 2012-2019гг.

Валежите  през 2016 г.  (пролет,  около 4 пъти по-високи от стандартните норми),  са
значително  по-ниски  в  сравнение  с  2014  г.,  но  се  наблюдават  подобни  промени  в
морската среда. Интензивните валежи са свързани със значителен внос на хранителни
вещества (фосфати и Si) с пряко въздействие върху крайбрежната зона (Фиг. I4.2-1.3_2
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c,  d).   За  периода  на  изследване  концентрациите  на  фосфати  и  силициев  диоксид
варират  между 0,02  до 0,38  μM – NitrateM и  1,3  до  7,8  μM – NitrateM съответно,  като  максимумът  през
пролетта  е  свързан  с  по-високия  вток  на  реката. Корелационният  анализ  на  inβ  situ
данните от измерваниятa в  крайбрежието и средномесечните валежи показват умерена
до силна отрицателна корелация (r = -0,68, p = 0,0003) на валежите със солеността на
морската повърхност, умерена отрицателна корелация на фосфатите с речен произход
(r  =  -0,58)  със  солеността  и  положителна  умерена  корелация  на  концентрациите  на
амоняк от речния вток с общата концентрация на  нитрати (inβ situ) (Фиг. I4.2-1.3_3).

-

Фиг. I4.2-1.3_3. Корелационна матрица на измерените (inβ situ) метрики на средата и
променливите от речния вток

През пролетно-летния период на 2012-2019 г. фитопланктонното съобщество в района
на  изследване  се  характеризира  с  високо  видово  богатство  и  таксономично
разнообразие -  броят на видовете,  варира между 24 и 83 от 22 класа,  включително
голямо разнообразие от микрофлагелати. Общата численост варира в широки граници в
зависимост от условията на околната среда (сух и влажен сценарий), между 662,9x103 -
7359x103 клетки / l през пролетта и между 52,1x103 - 2364x103 клетки / l през лятото и
за биомасата, между 127,519 - 1534,085 mg / m3 през пролетта и 92,595- 717,040 mg / m3
през лятото.

Специфична характеристика в таксономичния профил на фитопланктонния комплекс
по численост е присъствието на сладководните/бракични видове Pyramimonβas sp. (клас
Pyramimonadophyceae)  и микрофлагелати както през пролетта,  така  и през лятото за
целия период. Увеличеният дял (~ 30%) на сладководни / бракични видове от класовете
Chlorophyceae  (Monβoraphidium conβtortum),  Cryptophyceae  (Hemiselmis sp.,  Plagioselmis
sp.) и Euglenoidea (Euglenβa acusformis) е свързан с увеличения речен отток (дъждовен
сценарий, 19.06.2014 г.), придружен също от повишен дял на диатомовите (~ 30% от
общото  обилие)  като  „видове  с  бърза  реакция“  към  импулсите  от  нутриенти,
включително Si, и по-конкретно това на индикаторните видове за еутрофикация като
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Pseudo-nβitzschia delicatissima, Cyclotella choctawhatcheeanβa, Thalassiosira nβordenβskioeldii
и др. (Фиг. I4.2-1.3_4.)

Независимо от високата честота  на обща концентрация над 1x106 клетки / l  (> 55%), не
са наблюдавани моноспецифични или цъфтежи на 2-3  вида, с изключение на цъфтежа
на Emilianβia huxleyi през септември 2013 г.  1,3x106 клетки / l ) и особено през май-юни
2016  г.,  разпространяван  от  североизток  като  регионален  цъфтеж  чрез  Основното
черноморско Течение,   който обаче в района на р.  Камчия достига до численост от
5,2x106 клетки / l (Фиг. I4.2-1.3_4а,б) повече от 3 пъти по-висока от тази в северните
крайбрежни водни тела.                               

                                    а)                                                                    с)

Metric/Date 24.06.2013 19.06.2014 01.05.2016 12.08.2019
N, cells/l 731752 2622784 7359550 790376
B, mg/m3 270.403 1169.515 1534.086 455.500

                                 б)

Фиг. I4.2-1.3_4.  Таксономичен профил на фитопланктонните съобщества по численост (в
%) при три различни сценария  а) и б) – обща численост, N (cells/l) и биомаса, B (mg/m3 ), (c)
вариация  на екологичния статус на водно тяло Камчия на база интегриран фитопланктонен
индекс  Phyto-IBI  (пролет-лято  2012-2019);  цветовете  съответстват  на  кодове  на
класификационната система по РДВ (от червено-много лошо до синьо- отлично)

Респективно  на  базата  на  интегрирания  индекс  на  фитопланктона  (Phyto-IBI)
екологичното  състояние  във  водното  тяло  е  в  категория  лошо  (Фиг.  I4.2-1.3_4с).
Независимо, че през пролетно-летния период 2012-2019 г. екологичното състояние на
ВТ Камчия  се  колебае  предимно  в  рамките  на  категориите  умерено-добро,  не  се
наблюдава последователно  трайна  тенденция към добро екологично състояние (Фиг.
I4.2-1.3_4с). GAMM, за оценка на  асоциацията на биомасата на фитопланктона към inβ
situ променливи  на  околната  среда,  показва  статистически  значим  модел  (R2adj  =
0,785), със статистически значими нелинейни зависимости с температурата (p = 0,05, df
= 4,61), концентрациите на NO3 (p = 0,009 , df = 2,56) и PO4 (p = 0,005, df = 4,56) и
линейни зависимости с NH4 (p = 0,00028, df = 1) и Si (p = 0,0027, df = 7) (фиг. I4.2-
1.3_5).
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Фиг. I4.2-1.3_5 GAMM -  биомасата на фитопланктона и факторите на средата (inβ
situ данни)

По време  на  влажния  период  числеността  и  биомасата  на  N.  scinβtillanβs превишава
обилието / биомасите на мезозоопланктона с повече от 80%. Сухите години показват
противоположна  структура  на  съобществото  с  разпространение  на  Copepods  и
еквивалентно присъствие на кладоцери и бентосни ларви (Фиг. I4.2-1.3_6 - ляв панел).
Статистическият  анализ  потвърждава  отрицателната  корелация  на  обилието  на
мезозоопланктона  с  плътността  на  Noctiluca  през  пролетта,  добре  изразена  през
дъждовния сезон. Подобно на модела на развитие на фитопланктона през май 2016 г.,
Noctiluca е повлияна положително от пълноводието на реките на регионално и локално
ниво.  Същият  феномен  на  поява  и  масово  развитие  на  N.scinβtillanβs през  сезона  на
наводненията е регистриран и в други райони от Световния океан  [9], като цъфтежа на
Ноктилука е благоприатстван от притока на сладка вода.

N.  scinβtillanβs играе  важна  роля  в  динамиката  на  популацията  на  зоопланктонното
съобшество, като се храни с техните яйца и се конкурира за хранителни ресурси [10]. 

Фиг. I4.2-1.3_6. Структура на зоопланктонното съобщество (ляв панел) и GAMM
приложен върху N. scinβtillanβs численост и променливите на морската среда (десен

панел)
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GAMM  на  обилието  на  N.  scinβtillanβs е  статистически  значим  (R2adj  =  0,652)  със
значими  отрицателни  линейни  зависимости  с  температура  (p  =  4,00e-7,  df  =  1),
солеността (p = 3,36e-7, df = 1 ) и концентрации на PO4 (p = 0,006, df = 1) (фиг. I4.2-
1.3_6), потвърждаващи значението на речния вток в развитието на Ноктилука.

Въпреки, че втокът на река Камчия е нисък в сравнение с големите реки, вливащи се в
СЗ Черно море, нейното влияние върху качеството на крайбрежните води има значение.
Речният вток пряко  повлиява крайбрежните води в близост до устието, като повечето
от  основните  параметри,  като  суспендирани  вещества,  нитратен  и  амонячен  азот  и
фосфати, измерени в повечето точки по течението на реката, надвишават екологичните
стандарти преди вливането и в Черно море [11]. Резултатите показват, че увеличеният
вток  на  хранителни  вещества  (главно  PO4 и  Si)  води  до  интензифициране  на
биологичната активност в близост до устието на реката, повишена численост и биомаса
на  фитопланктона,  с  увеличена  концентрация  на  опортюнистични  видове  (N.
scinβtillanβs),  поддържайки  локално  по-високи  цъфтежни  концентрации  и   промяна  в
таксономичната  структура  на  фитопланктона  с  увеличена  пропорция   на  класовете
Clorophyceae,  Cryptophyceae,  Euglenoidea,  типични  за  сладки  /бракични  води.
Варирането в солеността, силициевия диоксид, нутриентите са цитирани като основни
фактори,  с  въздействие  върху  структурата  на  фитопланктона  в  импактните  райони
река-море [12] с потенциални допълнителни последици за екологичното състояние на
крайбрежната морска среда [13].
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                                                               Приложение РПI.4.2-1.4 (изцяло нов текст)

Анализ  на  дългогодишна  тенденция  (1954-2019)  в  цъфтежите  на  потенциално
токсичния  род  Pseudo-nitzschia   за  оценка  на  риска  за  околната  среда  и
общественото здраве

Джембекова Н., Н. Слабакова, В. Слабакова, И.Златева, С. Мончева

Потенциално  токсичният  род  Pseudo-nβitzschia е  характерен  за  фитопланктонното
съобщество в Черно море, често съставляващ значителна част от общата биомаса на
диатомеите. Цъфтежите на  Pseudo-nβitzschia spp. са често явление в различни части на
Черно море, като досега не са установени ясни сезонни и пространствени модели на
разпространение  или  видова  специфика.  В  допълнение  доказаната  токсичност  на
черноморски изолати на  P.  callianβtha, както и присъствието на невротоксина домоена
киселина в култивирани и диви миди, и планктонни проби от българското крайбрежие
повдигат въпроса за съществуващия риск за общественото здраве и екосистемата от
токсични  явления  (АSP).  За  целта  е  извършена  инвентаризация  на  собствени
дългогодишни данни (публикувани и непубликувани),  както и литературни данни за
развитието  и  разпространението  на  рода  в  периода  1954-2019.  Значителна  част  от
данните  са  базирани  на  морфологична  идентификация  и  количествен  анализ  на
фиксирани  проби  под  светлинен  микроскоп.  Извършен  е  преглед  на  наличните
литературни данни,  получени със сканиращ и трансмисионен електронен микроскоп
(SEM  и TEM) и/или  молекулярни  анализи  за  проучване  на  актуалното  видово
разнообразие.  Приложен  е  генерализиран  адитивен  модел  (GAM)  за  изследване  на
възможни корелации между числеността на Pseudo-nβitzschia и inβ situ данни за средата –
температура  (T),  соленост  (S),  нитрати  (NO3),  фосфати  (PO4)  и  силиций  (Si),  като
конструираната матрица включва 187 записа за P. delicatissima group и 102 записа за P.
seriata group от българската акватория на Черно море (крайбрежие,  шелф и открито
море)  в  периода  1999-2015.  Статистическите  анализи  и  графично  представяне  са
извършени с  R 3.6.2 (R Core Team, 2019), достъпен на www.r-pro ject.org. За картиране
на  пространственото  разпространение  на  видовете  Pseudo-nitzschia  в  Черно  море  е
използван софтуер QGIS2.18.10 software.

Анализът на дългогодишни данни (1959-2016) за разпространение на рода в български
води (Варненски залив) показват,  че въпреки, че най-високи цъфтежни стойности са
регистрирани в периода 1959-1970, не може да се изведе ясен тренд или да се посочи
специфична промяна в честотата на цъфтежите на  Pseudo-nβitzschia през изследвания
период (Фиг. РПI.4.2-1.4_1).
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Фигура РПI.4.2-1.4_1. Дългогодишна тенденция (1959-2016) на развитието на
цъфтежни явления от Pseudo-nβitzchia group (нормализирана численост, N cells/l) във

Варненски залив

През  последните  16  години  (между  септември 1999  и  октомври  2015)  най-високи
концентрации на  рода във Варненски залив са установени за  P. delicatissima group,
докато P. seriata group не достига цъфтежни стойности, въпреки наблюдаваните пикове
(Фиг. РПI.4.2-1.4_2 и 3).

Фигура РПI.4.2-1.4_2. Динамика в развитието на P. delicatissima group във Варненски
залив 
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Фигура РПI.4.2-1.4_3. Динамика в развитието на P. seriata group във Варненски залив 

Инвентаризацията на данни за видово разнообразие показва, че към момента в Черно
море  са  идентифицирани  девет  вида  Pseudo-nβitzschia  (P.  delicatissima,  P.
pseudodelicatissima,  P. punβgenβs,  P. seriata,  P. callianβtha,  P. inβflatula,  P. fraudulenβta,  P.
prolonβgatoides, P. linea) и една вариететна форма (P. punβgenβs var. aveirenβsis), като осем
от тях са потвърдени с електронно микроскопиране и/или молекулярни методи (Фиг.
РПI.4.2-1.4_4,  Табл.  РПI.4.2-1.4_1).  От  видовете  описани  в  Черно  море  шест  са
реферирани като токсични в глобален мащаб.  

Фигура РПI.4.2-1.4_4. Разпространение на видовете Pseudo-nβitzschia в Черно море
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Таблица  РПI.4.2-1.4_1.  Видове  Pseudo-nβitzschia,  токсичност  и  разпространение  в
Черно море
* Сканиращ електронен микроскоп (SEM)
** Молекулярна идентификация
1).  на база на ширина на клетката (по Hasle & Syvertsen, 1). 997)

Вид Група1 Токсичност
в Черно

море

Референции
за

токсичност

Разпростране
ние

Референции за
разпространение

P. calliantha Lundholm, 
Moestrup and Hasle, 
2003 

delicatissima

(1.4–1.8 µm)

Да Ryabushko et
al., 2008

Besiktepe et
al., 2008

България

Румъния

Турция

Украйна

Dzhembekova et al., 
2017a**

Lundholm et al., 
2003*

Bargu et al., 2002*; 
Baytut et al., 2013*

Ryabushko et al., 
2008*; Besiktepe et 
al., 2008*; Terenko &
Terenko, 2012*

P. delicatissima (Cleve) 
Heiden, 1928

delicatissima

(ca. 2 µm)

Не е
тествана

- България

Грузия

Румъния

Русия

Турция

Украйна

 

Petrova-Karadzhova, 
1973; Moncheva et 
al., 1995; Moncheva 
et al., 2001; Petrova &
Gerdzhikov, 2012

Gvarishvili et al., 
2010

Bodeanu, 2002; 
Cărăuş, 2012

Yasakova, 2013

Turkoglu & Koray, 
2002

Kuzmenko, 1995; 
Terenko & Terenko, 
2012*

P. fraudulenta (Cleve) 
Hasle, 1993  

seriata

(4.5-6.5 µm)

Не е
тествана

- Украйна Ratkova et al., 1989

P. inflatula (G.R.Hasle) 
G.R.Hasle, 1993

delicatissima Не е
тествана

- Украйна Senicheva, 2002; 
Terenko & Terenko, 
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(1.5-2.5 µm) 2012*

P. prolongatoides 
(G.R.Hasle) G.R.Hasle, 
1993

delicatissima

(0.5-2.5 µm)

Не е
тествана

- Турция Ozturk, 1998

P. pseudodelicatissima 
(Hasle) Hasle, 1993

delicatissima

(1.5-2.5 µm)

Не Vershinin et
al. 2005

България

Русия

Турция

Украйна

Dzhembekova & 
Moncheva, 2014; 
Dzhembekova et al., 
2017b**

Mikaelyan, 1995; 
Vershinin & 
Moruchkov, 2003; 
Vershinin et al., 
2005*;

Baytut et al., 2010

Ratkova et al., 1989; 
Terenko & Terenko, 
2012*

P. pungens (Grunow ex 
Cleve) G.R.Hasle, 1993 

seriata

(3.0-4.5 µm)

Не е
тествана

- България

Русия

Турция

Украйна

Dzhembekova & 
Moncheva, 2014; 
Dzhembekova et al., 
2017b**

Vershinin et al., 2005;

Turkoglu & Koray, 
2002; Baytut et al., 
2010

Terenko & Terenko, 
2012*

P. pungens var. 
aveirensis Lundholm, 
Churro, Carreira and 
Calado, 2009

seriata

(2.7-3.7 µm)

Не е
тествана

- България

Турция

Dzhembekova et al., 
2017a**

Baytut et al., 2013**

P. seriata (Cleve) 
H.Peragallo, 1899

seriata

(5.5-8.0 µm)

Не е
тествана

- България Petrova & Skolka, 
1963; Petrova & 
Gerdzhikov, 2012;

Dzhembekova &  
Moncheva, 2015;
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Румъния

Русия

Турция

Украйна

Грузия

Cărăuş, 2012

Ratkova et al., 1989;

Vershinin & 
Moruchkov, 2003; 
Yasakova, 2013

Uysal, 2002

Ratkova et al., 1989; 
Ryabushko, 2003; 
Terenko & Terenko, 
2012*

Komakhidze & 
Mazmanidi, 1998

P. linea Lundholm, Hasle
& G.A.Fryxell, 2002

delicatissima

(1.8-2.2 µm)

Не е
тествана

- България Dzhembekova et al., 
2017a**

Наличната  информация  за  токсичност  на  Pseudo-nβitzschia в  Черно  море  е  силно
лимитирана. Домоена киселина е регистрирана при тестове на черноморски изолати на
P. callianβtha в култура (Besiktepe et al., 2008), както и при фрагментарни изследвания на
миди (диви и култивирани)  и  водни проби (Peneva et  al.,  2011;  Peteva  et  al.,  2018).
Установените  нива  на  токсичност  са  под  пределно  допустимата  норма,  но  са
необходими  по-задълбочени  и  регулярни  изследвания,  тъй  като  все  още  липсва
институционално и медицинско осъзнаване на проблема, свързан с токсични явления. 
За  оценка  на  въздействието  на  фактори  на  средата  върху  развитието  на   Pseudo-
nβitzschia  е  контруирана  матрица,  включваща  данни  от  периода  1999-2015
(статистически обобщени данни  са включени в Таблица РПI.4.2-1.4_2).

Таблица РПI.4.2-1.4_2. Статистически обобщени данни на анализираните фактори на
средата и численост на Pseudo-nβitzschia

Pseudo-nitzschia
delicatissima
(cells/l) T [C°] S [ ‰]

NO3

[µmol/l
] 

 PO4

[µmol/l
]

Si
[µmol/l]

min
value 1). ,01). 9 7.67 9.6 0 0 0
max

value 3,495,680 26.84 1). 8.53 3.71). 1). .76 46.4
avg.
value 67,004 22.02 1). 6.9 0.47 0.1). 3 3.22

Pseudo-nitzschia 
seriata (cells/l) T [C°] S [ ‰]

NO3

[µmol/l
]

PO4

[µmol/l
]

Si
[µmol/l]

min 
value 1). ,031). 8.21). 1). 4.1). 7 0 0 0
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max 
value 21). 1). ,355 26.27 1). 8.1). 4 3.79 1). .56 9.26
avg. 
value 1). 9,1). 52 22.1). 1). 6.9 0.44 0.1). 5 3.38

Установени  са  нелинейни  модели  за  статистически  значими  корелации  между
числеността  на  P.  delicatissima group  и  солеността  (p=0.001)  и  концентрацията  на
нитратите  NO3 (p=0.016)  и  линейни  с  температурата  (p=0.006)  (Фиг.  РПI.4.2-1.4_5).
Моделът обяснява 25.8% от общите вариации. 

Фигура РПI.4.2-1.4_5. Генерализиран адитивен модел (GAM) на връзката между
концентрацията на  P. dellicatissima group и факторите на средата

Установена  е  статистически  значима  нелинейна  връзка  между  солеността  и
концентрацията  на  фосфатите  (PO4)  и  числеността  на  P.  seriata group  (p=0.016  и
p=0.047), като точността на модела е  35.1% (Фиг. РПI.4.2-1.4_6). 

Фигура РПI.4.2-1.4_6. Генерализиран адитивен модел (GAM) на връзката между
концентрацията на  P. seriata group и факторите на средата

През  изследвания  период  цъфтежи на  Pseudo-nβitzschia  са  регистрирани  през  всички
сезони, но по-голяма честота е наблюдавана през пролетта (57% от документираните
цъфтежи) и зимата (26% от цъфтежите). Резултатите демонстрират, че Pseudo-nβitzschia
spp. могат да формират цъфтежи по всяко време на годината при различни режими на
факторите  на  средата.  Прилагането  на  усъвършенствани  методи/техники  за
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идентификация, технологично адекватен регулярен мониторинг, допълнен от анализ на
токсичността е от съществено значение за задълбочаване на знанието за цъфтежната
динамика  на  рода  в  локален/регионален  мащаб  и  оценка  на  риска  за  общественото
здраве и екосистемата.
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Прилаане на молекулярни методи за оценка на потенциално токсични
фитопланктонни видове в Черно море

Нина Джембекова, Снежана Мончева, Петя Иванова, Наталия Слабакова, Сатоши
Нагай 

Биоразнообразието  на  фитопланктона,  като  ключов  първичен  продуцент,  е  от
изключителна  важност  за  оценка  на  състоянието  и  функционирането  на  морските
екосистеми (Strong et al. 2015; WFD, 2000/60/EC; MSFD, 2008/56/EC). Молекулярните
методи,  в  частност  метагенетичният  подход  (метабаркодингът)  имат  огромен
потенциал за точен, бърз и ефективен анализ на биоразнообразието на фитопланктона
както във водния стълб, така и в седимента (Pirreda et al. 2017,  Sildever et al. 2019). В
настоящото  изследване  е  приложен  метагенетичен  подход  за  оценка  на  видовото
разнообразие на фитопланктона в Черно море, с фокус върху потенциално токсичните
видове и риска за екосистемата и човека. Анализирани са 13 водни проби от Варненски
залив, събрани в периода 2013-2015 чрез амплифициране на V4-V5 18S rRNA гена и
високоефективно секвениране MiSeq и 13 повърхностни седиментни проби от различни
райони на Черно море чрез използване на праймери амплифициращи V7–9 18S-rRNA
гена и високоефективно секвениране MiSeq (Фиг. РПI.4.2-1.5_1).
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Фигура РПI.4.2-1.5_1. Карта на станциите за пробовземане

(станции за водни проби ; станции за седиментни проби •)

Получени  са  1,154  оперативни  таксономични  единици  (OTUs)  от  общо  2,935,830
секвенции  от  анализираните  водни  проби  и  2,251  OTUs  от  2,483,047  секвенции  от
седиментните проби.  51% от всички OTUs и 70% от всички секвенции (massive parallel
sequences - MPSs) от водните проби и приблизително 39% от OTUs и 63% от MPSs от
седиментните проби преминават възприетия праг за достоверност (>0.980 сходство с
референтни секвенции) и са използвани за последващ таксономичен анализ. 306 OTUs
от  водните  проби  и  348  OTUs  от  седиментните  проби  са  идентифицирани  като
принадлежащи към микроводораслови  таксони.  Сред регистрираните  видове,  27  са
включени в референтния  списък  на  вредните микроводорасли (Moestrup et  al.  2009)
(Таблица РПI.4.2-1.5_1).

Таблица РПI.4.2-1.5_1. Потенциално токсични микроводораслови видове,
идентифицирани с метабаркодинг

Species Class

Number of water
samples where

detected 

Number of sediment
samples where

detected

Alexanβdrium anβdersonβii Dinophyceae 0 1

Alexanβdrium catenβella Dinophyceae 0 1

Alexanβdrium minβutum Dinophyceae 0 5

Alexanβdrium ostenβfeldii Dinophyceae 2 0

Amphidinβium carterae Dinophyceae 0 1

Amphidoma lanβguida Dinophyceae 0 10

Azadinβium dexteroporum Dinophyceae 0 3

Azadinβium poporum Dinophyceae 0 2

Cochlodinβium polykrikoides Dinophyceae 1 8

Gymnβodinβium catenβatum Dinophyceae 0 13

Gonβyaulax spinβifera Dinophyceae 10 10

Karenβia bidigitata Dinophyceae 11 0

Karenβia papilionβacea Dinophyceae 0 6

Karlodinβium venβeficum Dinophyceae 8 13

Linβgulodinβium polyedrum Dinophyceae 4 4

Pfiesteria piscicida Dinophyceae 8 0

Pheopolykrikos hartmanβnβii Dinophyceae 4 9

Prorocenβtrum minβimum Dinophyceae 0 11

Protoceratium reticulatum Dinophyceae 2 10

Pseudo-nβitzschia delicatissima Bacillariophyceae 0 2
Pseudo-nβitzschia 
pseudodelicatissima Bacillariophyceae 9 0

Pseudo-nβitzschia punβgenβs Bacillariophyceae 1 0

Fibrocapsa japonβica Raphidophyceae 0 2

Heterosigma akashiwo Raphidophyceae 7 4

Prymnβesium polylepis Prymnesiophyceae 0 9

Aureococcus anβophagefferenβs Pelagophyceae 1 1
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Повечето  потенциално  токсични  видове  принадлежат  към  групата  на
динофлагелатите,  като някои от тях са представени със значителен брой секвенции.
Регистрирани  са  видове,  свързани  с  продуциране  на  различни  групи  токсини  и
различни видове отравяния (напр. паралитични, диарийни, амнезийни, невротоксични,
ихтиотоксични). Важно е да се отбележи, че някои от идентифицираните потенциално
токсични видове са регистрирани за първи път в Черно море при настоящото проучване
(напр. Pfiesteria piscicida, Karenβia bidigitata, Karlodinβium venβeficum, Azadinβium poporum,
Azadinβium dexteroporum, Amphidoma lanβguida, Aureococcus anβophagefferenβs). 

Резултатите  потвърждават  огромния  потенциал  на  метабаркодинга  за  анализ  на
микроводорасловото  биоразнообразие  във  водния  стълб  и  в  седимента,  и
приложимостта му при прилагане на таргетни мониторингови програми в Черно море
за минимизиране на риска от токсични явления.
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Многогодишни изменения на теченията в Черно море в близост до българския
бряг

По работата през втората година по гореспоменатата задача беше защитена успешно
дипломна работа за получаване на бакалавърска степен по „Астрофизика, метеорология
и геофизика“ от студентът Лилия Николова с научен ръководител доц. д-р Елисавета
Пенева.

Обобщение

Систематизирани са източниците на  данни в  публикации касаещи теченията  покрай
българския бряг. Разгледан е междугодишния ход на средната скорост на теченията в
близост до българския бряг за периода 1992-2018 г., като са анализирани три области:
крайбрежна (0-50 m дълбочина), шелфова (50-200 m дълбочина) и откритоморска част
(200-1800 m дълбочина).

Използвани данни

За  да  изследваме  измененията  на  скоростта  на  теченията  покрай  българския  бряг
използваме симулациите от моделния реанализ на Черноморския център за мониторинг
и прогноза към Морските услуги на Програма Коперник (http://marine.copernicus.eu).
Реанализът  е  извършен  чрез  океанския  модел  NEMO (https://www.nemo-ocean.eu)  за
периода  от  1992  до  2018  г,  като  са  налични  ежедневни  данни  за  основните
океанографски  параметри  с  хоризонтална  разрешаваща  способност  около  3  км.
Атмосферните  гранични  условия  са  изчислени  чрез  климатичния  реанализ  на
Европейския  център  за  средносрочна  прогноза  ERA-Interim.  Моделът  асимилира
налични данни от спътникови наблюдения и Арго профилиращи сонди чрез схема за
асимилация 3DVAR. Повече подробности за конфигурацията на модела и извършеното
валидиране на моделните резултати може да се намери в Lima et al. (2020).

Средногодишни течения

Използвайки  описаните  данни,  скоростта  на  теченията  за  периода  1992  –  2018  г  е
осреднена  и  показана  на  Фиг. I4.2-2.1.  Открояват  се  няколко  особености  на
циркулацията  край  българския  бряг.  Максимални  средногодишни  скорости  за
означения период получаваме при нос Калиакра, като техните стойности са от порядъка
на  20  –  22  cm/s.  Освен  това  се  вижда,  че  от  брега  към  морето  стойностите  на
средногодишните  скорости  се  увеличават.  Добре  изразен  е  и  западният  клон  на
Основното черноморско Течение (ОЧТ) със средни стойности на скоростта около 10 –
12  cm/s.  Открояват  се  и  известните  от  литературата  завихрения  в  Бургаския  и
Варненския залив като вихърът при Бургаския залив е много по-добре изразен. Като
цяло картината е в съгласие с други публикации за скоростите на Черно море (Станев и
др., 1988, Симонов и Алтман, 1991). Вижда се, че преобладава югозападния пренос.

От  българското  крайбрежие  към  вътрешността  на  Черно  море  наблюдаваме  малки
скорости  на  повърхностните  течения  близо  до  брега,  тяхното  увеличаване  при
отдалечаване  от  брега,  максимални  стойности  на  средногодишните  скорости  при
общото  кръгово  течение  и  отново  намаляване  на  скоростта  в  района  на  западния
циклоничен пръстен.



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

Фиг. I4.2-2_1. Карта на средните скорости на теченията в близост до българския бряг за
периода 1993-2018 г

Фиг. I4.2-2_2. Разделяне на крайбрежен район (1), шелфов (2) и откритоморски (3), в
зависимост от дълбочината, съответно 0-50 m, 50-200 m и 200-1800 m

Изменчивост на средните скорости на теченията в близост до българския бряг за
периода 1992-2018 г.

За да характеризираме измененията на средните скорости сме използвали усреднените
за всяка година стойности, като разгледаният район е ограничен между 27.5 и 29 и. д. и
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между 41.8 и 44 с.ш. Дефинирахме 3 района според дълбочината на точките: 1) 0-50 m
дълбочина; 2) 50-200 m 3) 200-1800 m. На Фиг. I4.2-2_2 с различни цветове са показани
трите района.  Първият е представителен за крайбрежната  циркулация,  а третия – за
минаващото  в  този  район Основно черноморско  течение.  Район 2,  който  се  намира
помежду им, е останалият шелф, в който процесите са от типа в плитка вода, но има
влияние както от открито море, така и от крайбрежието.

На Фиг.  I4.2-2_3 са показани съответните графики,  които показват  междугодишната
изменчивост  на  течението  в  крайбрежния,  шелфовия  и  откритоморския  райони.
Визуализирана е и линейната тенденция за всяка крива със съответния цвят.

Фиг. I4.2-2_3. Усреднени течения по години за районите от Фиг. I4.2-2_2.

Общо казано междугодишната изменчивост в трите района е подобна, измененията са
синфазни. Има и някои различия – в райони 1 и 3 има намаляващ тренд, докато в район
2, не се вижда особена тенденция. В общия западен район се наблюдават максимални
средни скорости от 18.5 cm/s през 2014 г. и минимални през 2017 г. (Фиг. 3). Общата
тенденция е за слабо намаляване на скоростта.

Район 2 се характеризира с по-големи стойности от район 1 и 3 на средната скорост
през всички години с изключение на 2017. Максимум в трите района се наблюдава през
2014 година, която се очертава като най-бурната за периода. Минимумът на средната
скорост на теченията в районите 1,2 и 3 е през 2017 и 2007 г., като цяло периодът 2007-
2010 се характеризира с по-слаба интензивност.  Вижда се, че измененията и в трите
области са синфазни,  което говори за подобно поле на вятъра в цялата разглеждана
област. Това е логично, тъй като районите са сравнително малки спрямо разделителната
способност на атмосферния и морския модел.

При двете  графики  за  райони  1  и  3  открояваме  слаба  тенденция  за  намаляване  на
средната скорост на теченията през разглеждания период. Това е интересен извод, тъй
като показва различна тенденция от ОЧТ. Miladinova et al. , (2020) и Peneva et al., (2020)
откриват  положителен  тренд,  свързан  с  повишение  на  ветровете  в  черноморския
регион. Това обаче изглежда не е валидно покрай българския бряг.
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                                                                                                                  Приложение I4.3-1.

ДОКЛАД 

за установените химични елементи (изотопи) на територията на България и
прилежащата акватория следствие от Чернобилската авария, включващ

принципни ядрени реакции с преходни и крайни изотопи

Цветана Нонова

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Аварията  в  четвъртия  блок  на  Чернобилската  атомна  електроцентрала  от  26
април 1986 г.  е най-тежката в историята  на ядрената  енергетика. Разрушението има
взривен характер, при което реакторът е напълно разрушен и в околното пространство
са изхвърлени голяма част от намиращите се в реактора радиоактивни вещества.

Реакторът тип РБМК (Реактор Большой Мощности Канальный) е предназначен
за добиване на плутоний, необходим за съветските атомни бомби, и попътно е развит за
граждански  цели и  добив на  електрическа  енергия.  Той  спада  към така  наречените
„графитови реактори“, т.е. реактори, в които като забавител на получените в резултат
на деленето на ядрата на уран-235 бързи неутрони (2.3–2.5 МеV) се използва графит.
Охлаждането на реактора се осъществява с обикновена вода, а графитът е материал,
който забавя ефективно бързите неутрони, до т.нар. „топлинни неутрони“, т.е. неутрони
с  енергия  от  0.025  еV.  Горивото  е  слабо  обогатен  уран  и  се  поставя  в  канали  на
графитни  блокове.  Чрез  циркулационни  помпи  водата  постъпва  в  активната  зона,
преминава  през  каналите,  охлажда  горивото,  кипва  и  излиза  от  активната  зона  с
температура  около  290°C,  след  което  постъпва  в  барабан  сепаратори,  които  са
устройства  за отделяне на парата  от водата.  Парата се подава към турбината,  която
задвижва генератора,  а отделената  вода се връща обратно в активната зона.  Поради
каналната си структура този реактор се презарежда по време на работа като се изолира
съответния канал, подменя се отработилото гориво със свежо, уплътнява се канала и се
включва към реактора.

Някои от основните недостатъци на този тип реактори е, че те са едноконтурни,
което предполага радиоактивно замърсяване на цялото оборудване и повишено дозово
натоварване  при  експлоатация.  Освен  това  те  имат  голяма  активна  зона,  което
предизвиква  сериозни  ксенонови  колебания  и  създава  трудност  при  изравняване  на
енергоотделянето в активната зона, а високият коефициент на възпроизводство води до
натрупване  на  високи  концентрации  на  плутоний,  което  прави  реактора  по-бърз  и
динамичен затруднявайки управлението му. В резултат на използването на забавител
графит този реактор има положителен паров коефициент по реактивност. 

Аварията започва по време на тестване на системите на четвъртия ядрен реактор
в Чернобил, който се намира на 3 km от град Припят, на 18 km от град Чернобил, а до
административната граница с Беларус разстоянието е само 16 km. Реакторът е напълно
разрушен.  Плочата,  покриваща  реактора  и  тежаща  1000  тона,  е  изхвърлена  и  в
природната среда са освободени между 5 и 30 % от наличните в реактора радиоактивни
вещества – изотопи на урана, на плутония (0,003.1018 Bq), на йод-131 (1,8.1018 Bq), на
цезий-137 (0,085.1018 Bq), на стронций-90 и на редица други радионуклиди. Сумарната
активност на радиоактивните вещества, изхвърлени в околната среда, възлиза на около
14.1018 Bq.  Различните  радиоактивни  материали  са  разнесени  в  голяма  част  от
територията  на  Европа.  Това  е  количество,  което  представлява  около  0,01  от
количеството, изхвърлено по време на ядрените опити в атмосферата през 50-те и 60-те
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години на ХХ век, но за разлика от тези изхвърляния, след Чернобилската авария в
околната среда постъпват предимно дългоживеещи радионуклиди [1].

Съгласно  данните  60  %  от  изхвърлените  от  ядрения  реактор  радионуклиди
попадат върху територията на Беларус. За разлика от бомбардировките над Хирошима
и Нагасаги, взривът на реактора в Чернобил наподобава по-скоро на „мръсна бомба”.
Това  означава,  че  основният  поразяващ  фактор  от  взрива  е  замърсяването  с
радионуклиди, като на замърсяване са подложени повече от 200 000 km2. Най-сериозно
са пострадали северните района на Украйна, около 70 % от територията на Белорус и
две области на Русия. Най-тежко извън Украйна и Белaрус са засегнати страните на
Скандинавския полуостров и отделни области от Централна Европа [2].

Една от неочакваните особености на аварията в Чернобил е, че замърсяването се
разпростира върху огромна територия на Земята. Това се дължи отчасти на факта, че
радиоактивните  потоци  достигат  голяма  надморска  височина  и  се  разпространяват
високо в атмосфера от първите експлозии и последвалия пожар, а отчасти и от факта,
че радиоактивните изхвърляния продължават повече от 10 дни, променяйки посоката
на радиоактивните потоци [3, 4].

Детайлно описaние на вида и количествата на изхвърлените в околната среда
радионуклиди  към  момента  на  аварията  (с  коригиран  разпад  до  6  май  1986  г.)  е
публикувано в  Обобщен доклад на Международната  консултативна група по ядрена
безопасност INSAG (International Nuclear Safety Advisory Group) след среща за преглед
на последствията от Чернобилската авария, проведена през август 1986 г. [4]:

Изотоп

Период 

на полуразпад

[дни]

Изхвърлена

радиоактивност

[MCi]

Проценти

Kr-85 3930 0.89 100

Xe-133 5.27 46 100

I-131 8.05 35 20

Te-132 3.25 8.6 15

Cs-134 750 5.1 10

Cs-137 1.1 E+4 7.8 13

Mo-99 2.8 130 2.3

Zr-95 65.5 119 3.2

Ru-103 39.5 111 2.9

Ru-106 368 54 2.9

Ba-140 12.8 78 5.6

Ce-141 32.5 119 2.3

Ce-144 284 86 2.8
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Sr-89 50.52 34 4.0

Sr-90 1.05 E+4 5.4 4.0

Np-239 2.35 3.4 3

Pu-238 3.15 E+4 0.027 3

Pu-239 8.9 E+6 0.023 3

Pu-240 2.4 E+6 0.032 3

Pu-241 5110 4.6 3

Cm-241 160 0.7 3

По-голямата  част  от  радионуклидите  се  разпадат  в  продължение  на  няколко
месеца, като през това време излъчват радиация, която е няколко десетки и стотици
пъти  по-висока  от  фоновата.  От тези  радионуклиди най-опасен  е  йод-131,  който  се
получава чрез  β-разпад от телур-131 (с период на полуразпад 25 мин.) и  притежава
способност  да  се  включва  в  хранителните  вериги.  Макар  и  с  кратък  период  на
полуразпад  (8  дни),  йод-131  може  да  измине  големи  разстояния  по  въздух.  В
първоначалния период след аварията най-големите дози са резултат именно от йод-131.
Неговото въздействие обаче е кратко и заразяването с него е лесно предотвратимо чрез
намаляване  потреблението  на  замърсени  продукти  и  чрез  провеждането  на
йодопрофилактика – при нея в молекулите на организма се включва само „нормален”
йод  (стабилен  йод-127),  и  тъй  като  радиоактивният  не  може да  се  включи,  той  по
естествен начин се отвежда от организма [3-6]. 

Йод-131  чрез  β-разпадане  се  превръща  в  мета-състоянието  на  ксенон-131
(131mXe),  който  от  своя  страна  претърпява  изомерен  преход до  стабилен  ксенон-131
(131Xe) с излъчване на γ-лъчи.

След първоначалния период,  особено за районите извън евакуационната зона,
най-опасни от гледна точка на дългосрочните ефекти на радиоактивното замърсяване са
радионуклидите на цезий - цезий-134 и цезий-137 и стронций-90. 

Цезий-134 се разпада почти винаги чрез  β - разпадане, но съществува и много
малка (~ 3⋅10-6) вероятност от разпадане чрез захващане на електрон:

134 134
55 56 eCs Ba e  

134 134
55 54 eCs e Xe  

Цезий-137 е сериозна заплаха за човешкото здраве, натрупва се в седименти и се
биоакумулира в тъканите на растенията и в хранителната  верига.  Външната доза от
цезий-137 между 1 и 50 години при различно насочени модели е 75-90 % от дозата от
общата  сума  от  отложените  радионуклиди  [5,  6].  Той  е  дъщерен  продукт  на  β -
разпадането на ксенон-137 (137Xe) с време на полуразпад 3.818 минути:

137 137
54 55 eXе Cs e  

За  разлика  от  ксенон-137,  цезий-137  има  дълъг  период  на  полуразпад  (30
години), поради което може да причини дълготрайно замърсяване, което на свой ред
удължава излагането на хората и останалите живите организми на повишена радиация.

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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Цезий-137 претърпява β – разпадане, в резултат на което се образува стабилния изотоп
на бария – барий-137:

137 137
55 56 eCs Ba e  

В приблизително 94 % от случаите на разпадане на цезий-137 се преминава през
междинен  етап  на  образуване  на  ядрения  изомер  на  барий-137  -  137mBa,  който  има
кратък  период  на  полуразпад  от  2.55  минути  и  който  от  своя  страна  преминава  в
основно състояние чрез излъчване на гама квант с енергия 661.7 keV. 

Общата енергия, освободена по време на бета-разпад на едно ядро на цезий-137,
е 1175.63 ± 0.17 keV.

Според доклада на UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation) от 1988 г. [7] общото отлагане на Cs-137 в северното полукълбо е
70 PBq (1.9 MCi). 

Зоните  на  замърсяване  с  цезий-137  над  1  Ci/km2 в  европейските  страни  са
обобщени както следва:

Страна
Площ

[km2]

Ниво на замърсяване с 137Cs, kBq/m2 (Ci/km2)

10-20 20-37 37-185

(1-5)

185-555

(5-15)

555-1480

(15-40)

> 1480

(> 40)

Беларус 208000 60000 30000 29900 10200 4200 2200

Русия 17075000 300000 100000 48800 5700 2100 300

Украйна 604000 150000 65000 37200 3200 900 600

Швеция 450000 37400 42600 12000

Финландия 337000 48800 37400 11500

България 111000 27500 40400 4800

Австрия 84000 27600 24700 8600

Норвегия 324000 51800 13000 5200

Гърция 132000 16600 6400 1200

Словения 20000 8600 8000 300

Италия 301000 10900 5600 300

Молдова 34000 20000 100 60

Швейцария 41000 5900 1900 1300

сумарно 765100 375100 161160 19100 7200 3100

Стронций-90 е вторият радионуклид, който допринася най-много за вътрешното
облъчване на живите организми. Той попада в организма с храната и водата и подобно
на калция се натрупва преимуществено в костните тъкани. Поради тази причина  Sr е
много опасен за животните и човека и са нужни поне 18 години, за да се изведе от
организма. 

Стронций-90 е дъщерен продукт на  β-разпадането на рубидий-90 (90Rb), който
има време на полуразпад 158 секунди. 

90 90
37 38 eRb Sr e  

Стронций-90  от  своя  страна  претърпява  β-разпадане  и  се  превръща  в
радиоактивен итрий-90 (90Y):
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90 90
38 39 eSr Y e  

Итрий-90 има период на полуразпад 64 часа и чрез  β-разпадане се превръща в
стабилен цирконий-90 (90Zr).

Други изотопи с период на полуразпад от хиляди и милиони години са плутоний
(Pu) и калий (К). Калий притежава способността активно да навлиза в организма и да
повлиява  метаболизма.  За  нуклидите  на  плутония  е  известно,  че  са  изключително
опасни при вдишване, а попадайки в белите дробове предизвикват рак и се отлагат в
костите, дори в много малки концентрации. 

Криптон (Kr) попада в атмосферата и е практически неразтворим във вода. Той
се образува основно от уран-235 в ядрените реактори,  а радиационното му влияние
върху  човека  се  изразява  в  проникване  през  кожата.  Освен  това  натрупването  на
криптон  в  атмосферата  предизвиква  потенциална  опасност  от  изменение  на
електропроводимостта на въздуха, което може да предизвика глобални последствия. [5]

В България радиоактивното замърсяване в резултат на аварията в Чернобил е
регистрирано  за  първи  път  като  увеличена  радиация  на  въздуха  в  пунктовете  от
мрежата  на  Главно управление по хидрология  и метрология  на  1 май 1986 година.
Натрупаното  голямо  количество  данни  показва,  че  с  въздушните  маси  на  север  и
североизток са донесени на територията на България различни радиоактивни продукти,
образувани  от  аварията  в  Чернобил,  и  чрез  валежите  те  са  отложени  върху
растителността  и  почвата  в  различните  райони  на  страната.  При  изследване  на
замърсяването значителен интерес представляват така наречените „горещи частици”,
образувани от експлозията и атомното гориво, които са със слаба разтворимост, много
висока радиоактивност и съдържание на няколко радиоактивни изотопа. Тези частици
са установени върху открити повърхности, стъкла, листа на растения, в прах и други.
Подробно е изследвана радиационната обстановка и динамиката на замърсяването на
почвите,  водите,  растенията,  растителните  и  млечните  продукти,  млякото,  месото  и
други  за  периода  май-септември  1986  г.  Установено  е,  че  върху  територията  на
България са утаени около 1.5-3.5 кг ядрено гориво или около една хилядна от горивото,
изхвърлено извън 20-километровата зона на реактора. Това означава, че около 630 200
грама  йод-131,  рутений-103,  рутений-106,  барий-140,  цезий-137,  цезий-134  и  други
радионуклиди попадат върху земята на България. При това са налични два максимума –
на 01 май и на 09 май 1986 г. [1]. В дните между първи и десети май 1986 г., когато в
България  нахлува  радиоактивността  от  Чернобил,  измерената  радиоактивност  на
атмосферния въздух е в рамките на 30 до 160 Bq m-3 [6]. 

Поради краткия период на полуразпад на йод-131, в България е регистрирано
присъствието  му  само  в  някои  хранителни  продукти  и  обекти  от  околната  среда.
Например  в  краве  мляко  стойностите  за  йод-131  достигали  1110  Bq/l,  като  за
максимални стойности се отбелязват 2100 Bq/l. По това време за овчето мляко от някои
райони  на  страната  са  били  измерени  стойности,  достигащи  до  35700  Bq/l,  докато
съдържанието на цезий-134 в краве мляко от Софийския район достигнало до 310 Bq/l.
В резултат  от  липсата  на  своевременна  информация  и  каквито  и  да  било мерки за
предпазване  на  населението  на  България,  се  е  развил  вторичен  ефект  от
радиоактивността. За това говори наличието на цезий-137 в консумираното месо у нас
през пролетта на 1987 г. [8, 9].

Въз основа на редица измервания е установено, че максимумът в отлагането на
цезий-137 в България достига до 81800 Bq/m2, а осредненото количество е 30400 Bq/m2.
Концентрациите на цезий-137 във водите на р. Дунав на територията на страната днес
са толкова ниски, че не е възможно да се определят чрез използване на проби от 20 до
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40 литра,  а  е  необходимо да бъдат вземани проби от 100 до 200 литра.  Все пак са
регистрирани нива от 0.1 до 1 mBq/l, които, съпоставяйки ги с нивата от преди аварията
в Чернобил са от 4 до 10 пъти по-ниски [10]. 

По случай 10 години от аварията в Чернобил на симпозиума през април 1996 г.
във Виена е изнесен доклад за поражениета, понесени от България. Според него общото
средно индивидуално облъчване през първата година е оценено на 0.79 mSv, а за целия
живот – 0.95  mSv (ефективна доза).  Приносите на трите основни фактора – външно
облъчване,  вътрешно  от  йод-131  и  вътрешно  от  цезий-137  и  цезий-134,  са  почти
изравнени.  При децата общото облъчване е с  около 35 % по-високо,  отколкото при
възрастните.  Дозата,  която  е  получена  от  населението  на  България  в  резултат  на
аварията в Чернобил, възлиза на около 0.8–0.9 mSv, т.е. на около една трета от дозата,
която се получава от естествения радиационен фон [1].

Черно море като най-близко разположения до мястото на аварията воден басейн
получава значителни количества радионуклиди, включително и дългоживеещите цезий-
137,  стронций-90  и  изотопи  на  плутоний.  Вследствие  на  аварията  в  Чернобил
количеството  на  цезий-137  в  Черно  море  възлиза  на  около  20  пъти  повече  от
измерванията преди Чернобил – 15 Bq/m3 до 340 Bq/m3, докато океанската вода за 100
литра има активност от 142 Bq/m3 [11–14]. Според измервания, направени от Buesseler
and Livingston (1996, 1997), Egorov et al. (2010), Polikarpov et al. (2008), Vakulovsky et al.
(1980,  1994)  и  редица  други  изследователи,  общото  количество  на  радионуклиди  в
Черно море за цезий-137 е 2120 ± 420 TBq,  а за стронций-90 – 850 ± 190 TBq [15-20].

Освен чрез атмосферния фолаут, Черно море получава значителни количества
радионуклиди  посредством  вливащите  се  в  него  големи  реки  и  по-специално  в
северозападната му зона от реките Дунав и Днепър [21]. В резултат на постъпилите
радионуклиди вследствие на аварията в Чернобил по всички възможни пътища, според
концентрациите на стронций-90, Черно море се нарежда на второ място след Ирландско
море,  а  според  съдържанието  на  цезий-137  в  морска  вода  –  на  трето  място  след
Ирландско и Балтийско море [17, 22] 

Интензивните проучвания на радиоактивното замърсяване на Черно море след
Чернобилската  авария,  показват,  че  екологичните  фактори  на  морската  среда  и
химичните свойства на постъпилите замърсители оказват съществено влияние върху
динамиката на процесите на отлагане и миграция на радионуклидите в морския басейн.
Концентрациите на двата добре разтворими дългоживеещи радионуклида стронций-90
и цезий-137 намаляват с времето основно чрез разреждане посредством смесване на
повърхностните  водни  слоеве  с  по-малко  замърсените  дълбоки  води,  както  и  чрез
пренос на води през Босфора, докато съдържанието на плутониевите радионуклиди в
морската  вода  намалява  чрез  отлагането  им  на  дъното  на  морския  басейн.
Следователно,  отстраняването на потъващите  плутониеви  частици е ключов процес,
управляващ  намаляването  на  тяхната  концентрация  в  морските  води.  Всички  тези
фактори  водят  до  постепенно  понижение  на  съдържанието  на  дългоживеещите
радионуклиди  в  повърхностните  води  на  Черно  море  с  ефективни  времена  на
полуживот  за  цезий-137  от  5  до  7  години,  за  стронций-90  от  8  до  12  години  и  за
плутоний  (239+240Pu)  от  5  до  8  години  [23]. Посочените  периоди  на  полуживот  са
сравнително  кратки,  причините  за  което  най-вероятно  са  свързани  с  по-бързото
разреждане на концентрацията на радионуклидите в повърхностните води чрез речни
води, идващи главно от реките Дунав и Днепър, както и от миграцията им през Босфора
[17, 23].

Мащабно проучване на съдържанието на радионуклиди в морски седименти и
макроводорасли,  събрани от над 50 контролни точки по българското крайбрежие на
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Черно море, проведено през периода 1991 – 2010 година показва, че натрупването на
радионуклиди в седименти строго зависи от вида на геоложката матрица на седимента.
Резултатите  показват,  че  концентрациите  на  цезий-137  в  пясъчни  седименти  не
надхвърлят 10 Bq/kg, в тинести седименти -15 Bq/kg. Най-високи са концентрациите на
цезий  в  глинести  седименти.  Средните  стойности  варират  от  19  до  30  Bq/kg.
Изключения  са  установени  в  седиментите,  събрани  в  един  от  пунктовете  в  Равда,
където са регистрирани 65  Bq/kg, както и в седименти от Калиакра - 88  Bq/kg. През
периода до 1999 г. са измерени и концентрации на цезий-134, които са много ниски и се
колебаят в интервал от 0.1 до 3.9  Bq/kg като максималните стойности са измерени в
глинестите  седименти  от  Калиакра  през  месец  октомври  1991  г.  Съдържанието  на
стронций-90 е изследвано в някои видове водорасли и средните стойности са в граници
от 0,18 до 0.98 на север, от 0.17 до 0.75 в централните райони и между 0.19 и 0.86 в
крайните южни райони [24-27].

Независимо от многобройните изследвания на разнообразни обекти от околната
среда, все още има недостиг на данни за съдържанието на радионуклиди в отделните
компоненти  на  морските  екосистеми  по  българското  крайбрежие,  което  затруднява
съществено  изготвянето  на  една  цялостна  оценка  на  въздействието  на  постъпилите
вседствие  на  аварията  в  Чернобил радионуклиди в  българската  акватория  на  Черно
море. 
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                                                                                                              Приложение РП I.4.4.

 Независимо  дали  е  в  морето  или  на  сушата,  производството  на  аквакултури
обикновено изисква много пространство и достъп до вода с добро качество. В много
области  възникват  конфликти  между  заинтересованите  страни,  които  искат  да
използват  едно  и  също  пространство  за  различни  цели  и  това  може  да  ограничи
потенциала  за  развитие  на  сектора  на  аквакултурите.  Решенията  за  използване  на
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морските райони могат да бъдат силно противоречиви и да доведат до дългосрочни
конфликти в местната общност. Един от ключовите инструменти за смекчаване на тези
конфликти  е  пространственото  планиране (Фиг.  РП.I.4.4-1).,  т.е.определяне  на  това
какви  видове  дейности  са  разрешени  в  различни  области.  Редица  правни  актове
регулират планирането на ниво отделни държави-членки, а понякога и на регионално
ниво. За да се гарантира, че развитието на аквакултурата в зоната на местните групи за
действие  в  областта  на  рибарството  (МИРГ)  не  е  ограничено  от  конфликти  с
използването на пространство за производство на аквакултури, МИРГ трябва да знаят
как се вземат решения за пространствено планиране в тяхната  държава-членка (или
регион) и кой е отговорен.
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Фиг. РП.I.4.4-1. ГИС – пространствен анализ на зониране на акваторията пред
българския бряг на Черно море

В допълнение към националните / регионалните правила, процесът на планиране
трябва  да  отчита  законодателството  на  ЕС,  като  Рамковата  директива  за  морската
стратегия  (РДВ),  Рамковата  директива  за  водите  (РДВ),  Директивата  за
местообитанията,  Директивата за птиците и Директивата за стратегическа оценка на
околната среда (МОРЕ). ) (което се отнася до плановете и програмите за използване на
земята,  транспорта,  енергетиката,  отпадъците и др.,  приети от публичните власти на
национално, регионално или местно ниво) и Директивата за оценка на въздействието
(приложима за  отделни проекти).  Наскоро приетото  законодателство на  ЕС изисква
също така държавите-членки да прилагат морско пространствено планиране (MSP).
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                                                                   Приложение РП I.4.5.(има нов текст в
зелено)

ЗАДАЧА  5  Оценка  на  въздействието  на  рибарството  върху  генетичното
разнообразие на популациите на калкана (S. maximus) пред българския бряг

Събрани са проби  за ДНК анализ от 42 екземпляра калкан, улов  12.04.2020 г.,
като от района на Несебър са анализирани 28 екземпляра. Изолирана е ДНК от част от
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гръбната перка на калкана с помощта на утвърден търговски кит -  DNeasy Blood &
Tissue Kits.  Таргетната  ДНК е  амплифицирана,   прилагайки два митохондриални и
седем микросателитни праймери,  като два от тях се тестват  за първи път през тази
година  за оценка на популационно-генетичната структура на калкана. PCR  продуктът
(митохондриалната  цитохром  с  оксидаза  субединица  ІІІ  (COIII)  и  митохондриалния
контролен регион (CR) е секвениран и  анализиран, а за микросателитните маркери е
извършен  фрагментен анализ.

Получени са следните резултати:

1. Микросателитно генотипиране

При настоящото проучване бяха анализирани  седем генетични маркера (Sma1-
125INRA, Sma-02, Sma3-12INRA, 3/9CA15, B12-IGT14, US26 и E79), като последните два
са високополиморфни и не са прилагани досега за  оценка на генетичната вариабилност
на  популацията на калкана пред българския бряг. В резултат от проведения анализ е
установен полиморфизъм при всички екземпляри и в  седемте локуса,  като алелните
честоти са представени в Таблица 1. След генотипирането бяха визуализирани общо 44
алела. Броят на алелите на локус варираше от 2 до 10. Най-високо полиморфният локус
е  US26 (10  алела),  а най-ниско полиморфен  отново  е  Sma-02 (2 алела).  Анализът на
алелните честоти по локуси показа, че най–ниска алелна честота (0.018) е установена
при 1 алел при локуси Sma3-12INRA и 3/9CA15), както и при 3 и 2 алела съответно при
US26 и E79, а най – висока (0.661)  при един алел на локус  Sma-02, (Табл. РП.I.4.5-1).

Таблица РП.I.4.5-1. Алелни честоти на седемте изследвани микросателитни
локуса

Aлел (bp)лел (bp)Честота Aлел (bp)лел (bp)Честота Aлел (bp)лел (bp)Честота Aлел (bp)лел (bp)Честота Aлел (bp)лел (bp)Честота Aлел (bp)лел (bp)Честота Aлел (bp)лел (bp)Честота
118 0,232 94 0,661). 85 0,1). 79 226 0,304 111 0,1). 43 224 0,1). 25 242 0,01). 8
126 0,232 96 0,339 87 0,089 228 0,01). 8 113 0,268 228 0,1). 07 248 0,643
130 0,286 89 0,089 232 0,21). 4 115 0,286 240 0,01). 8 298 0,071). 
134 0,250 91 0,482 234 0,054 117 0,250 248 0,01). 8 302 0,01). 8

93 0,036 238 0,036 121 0,054 250 0,089 306 0,036
95 0,054 242 0,036 252 0,1). 43 308 0,089
99 0,054 246 0,339 254 0,01). 8 310 0,071). 
103 0,01). 8 256 0,1). 61). 312 0,054

260 0,268
278 0,054

US26 Е79Sma1-125INRA Sma-02 Sma3-12INRA 3/9CA15 B12-IGT14

Средната стойност на наблюдаваната хетерозиготност е по-ниска  от  тази  на
очакваната   хетерозиготност  при  пет  от  локусите,  което   показва  наличие  на
хетерозиготен дефицит. Липса  на  хетерозиготен  дефицит (Ho>He) се наблюдава при
останалите  два   локуса  (CA39,  B12).   За   популацията   средните  стойности  на
наблюдаваната и очаквана хетерозиготност  са  сравнително високи ( Но = 0,582  и Не =
0,688),  което  показва  високо  ниво  на  генетично  разнообразие  в  популацията  (Табл.
РП.I.4.5-2).  Получените  от  нас  средни  стойности  за  очакваната  хетерозиготност  са
близки до тези посочени от други автори (Estoup еt al., 1998, Iyengar et al., 2000, Bouza
et al., 2002) за същите локуси в популациите на калкана (средна стойност Не = 0,714198,
вариране: 0,619-0,831).
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ТаблицаРП.I.4.5-2. Индекси за генетично разнообразие базирани на седем
микросателитни  локуси за популация от южното Черноморско крайбрежие

Локус N Na Ne I Ho He uHe Fst Fis
Sma1 28 4,000 3,970 1,383 0,643 0,748 0,762 0,141 0,158
Sma2 28 2,000 1,813 0,641 0,107 0,448 0,456 0,761 0,769
Sma3 28 8,000 3,477 1,595 0,679 0,712 0,725 0,047 0,066
CA39 28 7,000 3,862 1,525 0,786 0,741 0,755 0,303 -0,042
B12 28 5,000 4,181 1,492 0,786 0,761 0,775 -0,033 -0,015
E79 28 8,000 2,292 1,296 0,393 0,564 0,574 -0,060 0,32
US26 28 10,000 6,374 2,012 0,679 0,843 0,858 0,195 0,213
Mean 28,000 6,286 3,710 1,421 0,582 0,688 0,701 0,194 0,210
SE 0,000 1,040 0,558 0,156 0,093 0,051 0,052 0,106  

N  –  брой  екземпляри,  Na  –   брой  различни  алели,  Ne  –  брой  ефективни  алели
, I –  индекс на Шенон, Ho  - наблюдавана  и   He – (очаквана хетерозиготност  , uHe -
обективна  очаквана  хетерозиготност,  Fst  -  измерва  очакваната  хетерозиготност  по
отношение на общата популация, Fis – коефициент на инбридинг  

За популацията като цяло наблюдаваната хетерозиготност 0.582±0.093 е по-ниска от
очакваната 0.688±0.051. Независимо, че получените в настоящето изследване резултати
индикират  наличие  на  известен  хетерозиготен  дефицит,  като  цяло  в  изследваната
популация  се наблюдава високо ниво на генетично разнообразие със средна стойност
0.688±0.051 (Табл. РП.I.4.5-2).

Стойностите на коефициентa Fis варират от -1 до +1, като положителните стойности на
този показател са индикатор за хетерозиготен дефицит в съответния локус, респективно
в цялата популация. Коефициентът на инбридинг (Fis) показва положителни  стойности
(средно 0,210)  и е показател за инбридинг в популацията (Табл. РП.I.4.5-2). Показател
за високата степен на генетична диференциация в популацията и респективно малък
генен поток е стойността на  Fst - 0,194.

2. Анализ на митохондриалната ДНК

Качеството на PCR продукта (мт. ДНК) е проверено чрез електрофореза върху
1% агарозен  гел  (Фиг. РП.I.4.5-1).  Чрез  използване  на  маркер е  отчетен  размера на
фрагментите:  431  базови  двойки  –  контролен  регион  (CR)  и  598 базови  двойки  –
(COIII).
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COIII CR

Фигура РП.I.4.5-1. Електрофореза на PCR продукта (COIII и CR, мт.ДНК) върху
агарозен гел, M-маркер за дължината на фрагмента

Данните  от  програмата  BLAST показаха  голяма  идентичност  (98-99%)  на
получените от нас секвенции с тези за вида Psetta maxima от референтните бази данни
(GeneBank), което доказва, че екземплярите от изследваната от нас популация  са от
същия вид.

Получените  секвенции  на  митохондриалната  ДНК  бяха  използвани  за
определяне на броя различни хаплотипове, чрез въвеждането им в програмата  DNAsp
v.6 (Rozas еt al., 2017). Установени са 12 CR хаплотипа (Фиг. РП.I.4.5-2). Наличието на
разнообразни  хаплотипове  в  изследваната  от  нас  популация  е  показател  за  голямо
генетично разнообразие и липса на инбридинг. 

Фигура РП.I.4.5-2. Хаплотипна мрежа, получена от TCS анализа. Размерът на кръговете
показва честотата на срещане на всеки хаплотип по изследвания контролен регион.

Малките линии представляват замествания между хаплотипите

TCS плотът, получен на база разпространението на CR хаплотиповете има звездовидна
форма (Фиг. РП.I.4.5-2), с четири централни преобладаващи хаплотипа. Тази форма на
TCS плота е доказателство за скорошно увеличаване/експанзия на популацията  (Slatkin
and Hudson 1991).

Филогенетичното  дърво  (Фиг. РП.I.4.5-3)  показва  клъстериране  на  секвенциите  на
изследваните от нас проби с тези за вида  S.  maximus,  както и с тези, установени от
Atanasov et al. (2011) за южната популация пред българския бряг на Черно море. Ясно
се отдиференцира вида Platichthys flesus (писия).



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“

Фигура РП.I.4.5-3. Филогенетично дърво (Neighbor-Joining tree) на база генетични
секвенции на мт. ДНК (COIII)

По  отношение  на  втория  митохондриален  ДНК  маркер  (CОIII)  се  установиха  11
хаплотипа, които са представени на Фиг. РП.I.4.5-4.
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Фигура РП.I.4.5-4. TCS плот, получен на база разпространението на CОIII
хаплотиповете

Всички изследвани от нас екземпляри се клъстерират с тези,  принадлежащи към вида
Scophtalmus maximus  от различни райони на Черно море и  ясно се отдиференцират от
средиземноморския калкан (S. rhombus), Фиг. РП.I.4.5-5.
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Фигура РП.I.4.5-5. Филогенетично дърво (Neighbor-Joining tree) на база генетични
секвенции на мт. ДНК (COIII)
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Паралелно  с  генетичните  са  анализирани   и  морфометричните  параметри  на
изследваната  популация  калкан. Генетичните  данни  корелират  напълно  с  откритите
морфометрични вариации при калкана от изследваната популация.

3. Морфологични анализи

3.1. Размерно-тегловна структура 

Бокс-плот  диаграма  на  статистическото  разпределение  на  общата,  стандартната
дължини  и  теглото  на  екземплярите  в  статистическата  извадка  е  представена  на  Фигура

РП.I.4.5-6, а числените характеристики са представени в Таблица РП.I.4.5-3.

Фигура РП.I.4.5-6. Бокс-плот диаграма на статистическото разпределение на общата,
стандартната дължини и теглото на екземплярите в статистическата извадка

ТаблицаРП.I.4.5-3. Числени  характеристики  на  статистическото  разпределение  на
общата, стандартната дължини и теглото на екземплярите в статистическата извадка

TL (см) SL (см) W (кг)

Min 43 34 1.3400

Max 69 60 5.9050

Mean 53.2857 43.8571 2.7461

Median 51.5000 42.2500 2.3175

Общата  и  стандартна  дължини  на  пробите  варират  в  сравнително  широк  диапазон,
което  предполага  още  по-големи  вариации  по  отношение  на  теглото,  което  е  особено
чувствително по отношение на факторите на средата,  физиологията на вида и е параметър,
който се характеризира с най-голяма вариабилност.
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Изследвана  е  връзката  дължина-тегло  на  пробите  и  се  описва  с  модела:  W =
0.000005*L3.3053,  R²  =  0.9631,  апроксимиращия  модел  (пунктирана  червена  линия)   към
диаграмата на разсейването е представен на Фигура РП.I.4.5-7

Фигура РП.I.4.5-7. Модел на връзката дължина-тегло на екземплярите в статистическата
извадка

Бокс-плот  диаграма  на  статистическото  разпределение  на  морфометричните  признаци  на
изследваните екземпляри е представена на Фигура РП.I.4.5-8, а числените характеристики са
представени в Таблица РП.I.4.5-4. 

Фигура РП.I.4.5-8. Бокс-плот диаграма на статистическото разпределение на морфометричните
признаци на изследваните екземпляри (М1÷М15*)

*М1-височина на гръбната перка;  М2- височина на аналната перка;  М3- дължина от началото
на гръбната перка до края на оперкулума  ;  М4-разстояние от устата до началото на гръдния
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плавник; М5- разстояние от устата до оперкулума; М6- разстояние от устата до края на гръдния
плавник; М7- разстояние от устата до началото на гръбния плавник; М8-дължина на гръбната
перка;  М9- ширина на опашното стъбло;  М10-  дължина на аналната перка  ;  М11-дължина на
коремната перка;  М12-  височина на тялото;  М13-  разстояние от началото до края на устата;
М14- латерална линия; М15- стандартна дължина. 

Таблица  РП.I.4.5-4.  Числени  характеристики  на  статистическото
разпределение  на  морфометричните  признаци  на  екземплярите  в
статистическата извадка

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Min 111.2 110 100.4 104.1 116.3 117.3 26.6 310 46.8 290 33.3 220 57 131.3 280

Max 212 180 121.4 136.9 138.6 148.1 57.1 431 54.7 377 64.1 310 73.3 240 400

Mean 140.5 137.1 105.4 123.4 126 134 46.8 382.9 50.6 345.9 55.2 261.3 65.6 194.8 370.9

Median 138 132.8 104.7 125.9 126.7 134.7 48.2 386.1 50.9 344.8 57.5 257.5 65.8 193.3 377.5

Най-широк диапазон на изменение имат признаци М1, М10, М11, М12, М14 и М15. Приложен
е  корелационен анализ (Pearson correlation)  с  цел  идентифициране  на  линейни зависимости
между  признаците  и  индикаторни  признаци  за  вида  с  цел  оптимизацията  на  процеса  по
събиране на данни за морфологията.  Установените корелационни зависимости се наблюдават
за пръви път и биха имали принос към оптимизиране на експерименталната работа, свързана с
морфологичната идентификация. (Фигура РП.I.4.5-9). 
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Фигура РП.I.4.5-9. Корелационна матрица на морфометричните признаци на изследваните
екземпляри (М1÷М15*)

От направения анализ са идентифицирани статистически значими корелации между признаци 
М4 и М5 (r=0,67, p=0.00001), М4 и М6 (r=0.89, p=0.00001), M5 и М6 (r=0.66, p=0.00001), М6 и 
М12 (r=0.72, p=0.00001), М10 и М15 (r=0.82, p=0.00001) и М14 и М15 (r=0,7, p=0.00001)

За  установяване  на  сходства  в  стойностите  на  морфометричните  данни  е  приложен
непараметричен тест (permutation test ANOSIM), резултатите показват, че няма статистически
значима разлика между стойностите на признаците на пробите в извадката (ANOSIM statistic R:
0.07429,      Significance:  0.0692).  Мултидименсионно  скалиране  е  приложено  с  цел
визуализация на данните от анализа на сходствата (Фигура РП.I.4.5-10), пробите са представени
в една група с изключение на 2 нехарактерни наблюдения (к25 и к37, които са позиционирани
встрани от основната група,  които са разграничени по отношение на сравнително високите
стойности,  измерени  за  признак  М11  и  ниските  стойност  измерени  за  М7  и  к4,  поради
сравнително високите стойности, измерени за признаци М2 и М7), Фигура РП.I.4.5-11.   
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Фигура РП.I.4.5-10. Мултидименсионно скалиране – разпределение на пробите по отношение
на измерените стойности на морфометричните признаци. 

Фигура РП.I.4.5-11. Диаграма на Шепърд (NMDS goodness of fit). 

Представените  комплексни  анализи  (молекулярно-генетични  и  морфологичния)  на
популацията на калкана от района на Несебър показват идентичност с вида  S. maximus.

Получените резултати при разработката на тази дейност имат принос към създаването
на база данни за генетичното разнообразие на калкана пред българския бряг на Черно
море.
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