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Приложение РП I.4.1. 

Въведение 

Морските бури и свързаните с тях бедствия са едни от най-важните явления, 

които създават брегови риск и застрашават човешкия живот и икономическите дейности. 

Неотдавнашни и исторически събития с голямо въздействие (например, ураганът Xynthia 

(Bertin et al., 2012), наводненията в Лигурия предизвикани от проливни дъждове 

(Silvestro et al., 2012) и покачването на морското ниво в резултат на силните бури от 1953 

г. в Северно море (Lamb, 1991) доказаха щетите, които биха могли да бъдат причинени 

от заплахи с морски произход, на които са изложени европейските крайбрежни зони. В 

Западно Черно море особено големи щети са причинени от щормове, възникнали в края 

на 70-те и началото на 1980-те, въпреки че повишена активност на бурите се наблюдава 

и в началото на 1990-те години (Trifonova et al., 2012; Arhipkin et al., 2014; Galabov et al., 

2015). Въпреки, че през последното десетилетие се наблюдава връщане към относително 

по-спокойни вълнови условия, малко е вероятно да се очаква намаляване на уязвимостта 

към въздействията на морските бури, особено като се имат предвид силните щормове 

през 2010-2012 г. (Valchev et al., 2012; Akpinar& Kömürcü, 2013; Rusu et al., 2014). 

Последните климатични проучвания установиха, че в бъдеще рискът за 

крайбрежията вероятно ще се увеличи, поради увеличаване на честотата и 

интензивността на бреговите заплахи, такива като заливания, предизвикани от вълни, 

съпътстваща ерозия и наводнения в резултат на проливни дъждове (Quevauviller et al., 

2012). От друга страна, поради нарастването на населението в крайбрежните райони – 

вече 40,8% от населението на ЕС живее в крайбрежните региони (Collet & Engelbert, 

2013) – рискът също вероятно ще се увеличи, тъй като последствията вероятно също ще 

се увеличат. 

Поради тези причини, напоследък, наводненията, предизвикани от морски бури, 

се превърнаха в тема с повишен научен и политически интерес. Така, Директивата за 

наводненията на ЕС (EU Floods Directive 2007/60) идентифицира морските наводнения и 

произтичащите от тях негативни гео-екологични и социално-икономически последици 

като специфична категория, представляваща основна заплаха за околната среда на 

европейските брегове. Поради това, тя изисква от държавите-членки да оценят дали 

водоемите, речните брегове и морското крайбрежие са изложени на риск от наводнения, 

да картографират обхвата на наводненията, активите и населението, изложени на риск в 

уязвимите райони, и да предприемат адекватни и координирани мерки за намаляване на 

риска от наводнения. 

Следователно, целта е да се оцени на вероятностна основа степента на заплаха от 

морски наводнения по крайбрежието на Бургас и да се идентифицират „горещи точки“ 

(hot spots) в подкрепа на бреговите мениджъри и отговорните лица, развиващи политики 

и вземащи решения. Резултатите могат да се използват за по-нататъшно моделиране на 

риска с висока разделителна способност на най-уязвимите райони и за проектиране на 

стратегии за намаляване на риска от бедствия, насочени към повишена устойчивост на 
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крайбрежието към хидрометеорологични събития с голямо въздействие (ниска 

вероятност за реализация). 

Изследването е извършено с използване на рамката за оценка на риска в 

крайбрежните райони (CRAF), разработена в рамките на проект на ЕС RISC-KIT 

(Resilience-Increasing Strategies for Coasts – toolKIT) – (Van Dongeren et al., 2014). 

Накратко, тази рамка представлява процес на скрийнинг, който позволява 

разграничаване на податливи крайбрежни сектори («горещи точки») чрез оценка на 

интензитета на съответната заплаха, степента на опасност и уязвимост откъм експозиция 

на потенциалните рецептори в тях. Това предполага достатъчно точно възпроизвеждане 

на съществуваща (или прогнозирана) пространствена изменчивост, както на бреговата 

морфология, така и на хидрометеорологичното въздействие по отношение на екстремни 

морски бури. Последното осигурява различни комбинации от гранични условия, които 

водят до определен отговор към заплахата. В крайна сметка, разнообразието от оценени 

реакции (представляващи целия диапазон от естествена изменчивост на заплахата за 

крайбрежието за всички тествани условия) дава възможност за извършване на 

вероятностен анализ на получения набор от данни за въздействието върху брега 

(Viavattene et al., 2015a,b). Основният резултат е вероятностна функция на разпределение 

на дадена заплаха, което позволява директно оценяване на параметрите на заплахата, 

представляващи интерес. 

Районът на изследване обхваща бреговата ивица на община Поморие и община 

Бургас. За прилагане на първата фаза на CRAF, т.е. за определяне на потенциално 

застрашените от наводнения брегови участъци, изследваната брегова ивица е разделена 

на 71 сектора. Според общата методология на CRAF е предвидено изследваният бряг да 

бъде разделен на участъци с дължина на бреговата линия около 1 км, но поради 

спецификата на изследвания бряг, сложната форма на бреговата линия и разнообразието 

от условия, изследваният район е поделен на сектори с дължина на бреговата линия 

варираща от 500 м до 1 км. С цел сравнимост на резултатите, при последващия анализ, 

резултатите за всеки сектор са нормализирани по такъв начин, че да отговарят на сектор 

с дължина на водната линия 1 км. Границите на секторите са определени в зависимост от 

типа бряг и от степента на техногенна натовареност. В посока на сушата за изследване 

се разглежда полоса от 500 м, като в някои участъци тя е по-тясна поради орографията на 

брега. За нуждите на изпълнение на оценката на заплахите в рамките на CRAF1, за всеки 

сектор е определен типа брегови участък, наличие на изградени брегозащитни или 

оградни съоръжения, инфраструктура и сгради, географски обекти и други особености 

на сектора. На Фиг. 1.4.1-1 е представено разположението на изследваните брегови 

сектори, като са определени четири основни типа отразяващи условията на брега в 

близост до водната линия – акумулативни участъци (плажове), скалист бряг, техногенно 

натоварен бряг и смесен тип. Идентифицирани са 31 акумулативни участъка, 11 участъка 

представени от скалист бряг, 21 участъка представени от техногенен бряг и 7 участъка 

от смесен тип. 
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Фиг. 1.4.1-1. Разположение на изследваните брегови сектори и типове участъци – 

акумулативни участъци (плажове) (жълто), скалист бряг (оранжево), техногенно 

натоварен бряг (сиво) и от смесен тип (зелено) 

Данни и методи 

Като цяло, крайбрежните наводнения се дължат на комбинация от високи водни 

нива (повишаване на морските нива, свързани с морските бури и високи приливи) и 

действието на вълните (wave run-up) (в границите на зоната на заплисване на вълните по 

плажните склонове, скалистите откоси, бреговите съоръжения и др.) в крайбрежната 

зона. Тъй като Черно море се счита за басейн със слаби приливно-отливни колебания, 

при формирането на Общото водно ниво (TWL) са отчитат само покачването на нивото 

в резултат на бурята и действието на вълните. Впоследствие, TWL е преобразувано в 

съответната заплаха (заливен потенциал) чрез използването на емпирични модели. 

Данни за релефа. Високата резолюция на данните за релефа представени чрез 

цифров модел на релефа (DSM и/или DEM) е предпоставка за надеждна оценка на 

интензивността на опасностите и произтичащите от това обхвати на заплахите в 

бреговата зона. За района на изследване (бреговата ивица на община Поморие и община 

Бургас) са налични масиви с различна резолюция на данните за релефа. Към момента 

данни за бреговия релеф с висока резолюция са налични за секторите от 1 до 13 и 

секторите от 31 до 65 (за 47 сектора от общо 71). Данните са резултат от 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

фотограметрично заснемане с безпилотна летателна система на бреговата ивица с 

резолюция 20 см). Примерна визуализация на използваните цифрови модели на релефа е 

представена в Фиг. 1.4.1-2. За останалите сектори са налични данни с ниска резолюция 

(30 м) извлечени от свободно достъпен глобален модел. 

 

Фиг. 1.4.1-2. Визуализация на част от модел на релефа с висока резолюция, резултат от 

фотограметрично заснемане на бреговата ивица с резолюция 20см (Крайморие) 

В рамките на настоящия етап са изследвани секторите, за които са налични данни 

за релефа с висока резолюция. За секторите, за които са налични само данни с по-ниска 

резолюция, точното определяне на наклоните на профилите в непосредствена близост до 

водната линия (tanB) е нереалистично и не се очаква резултатите от определянето на 

интензитета и обхвата на заплахата от наводнение да бъдат надеждни. 

За да се определи интензитета на заплахата от наводнение, за всеки сектор е избран 

поне един напречно брегови профил, като за някои сектори с по-сложни очертания на 

водните линии и брегови условия са избрани по няколко профила. Общо за бреговите 

линии на община Бургас и община Поморие са избрани 121 представителни напречно 

брегови профили (99 профила в акумулативни участъци и 22 профила в участъци със 

скалисти брегове и техногенен бряг), чието разположение е отразено на Фиг. 1.4.1-3. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

 

Фиг. 1.4.1-3. Схематично разположение на избраните напречно-брегови профили 

и изследваните брегови сектори 

Дефиниране на екстремно събитие в контекста на наводненията. 

Изследването следва подхода, при който се отчита отговора на системата при наводнение 

от група от индивидуални събития (Garrity et al., 2006), като използва дългосрочни данни 

за морското ниво и вълните, за да се оценят параметрите на заплахата от наводнения – 

максимално вълново заливане (заплисване) wave run-up, общо водно ниво и преливане 

над дюни, диги, ниски брегове и др. Това предполага дефиниране и избор на екстремни 

събития и генериране на времеви серии от нива и вълни за всеки крайбрежен сектор. 

Екстремните събития бяха определени с помощта на моделни данни от хайндкаст, получен 

с помощта на вложени вълнови модели WAM-SWAN с максимална резолюция от около 

3 км и обхващащ 57-годишен период (1949-2006) (Valchev et al., 2012b, 2014). Избраните 

точки от изчислителната мрежа за извличане на времеви серии на вълновите параметри 

са показани на Фиг. 1.4.1-4.  
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Фиг. 1.4.1-4. Местоположение на точките от изчислителната мрежа на вълновите 

модели (червени точки) избрани за извличане на времеви серии на вълновия климат. 

Бреговите сектори обект на изследване са очертани със сини линии. 

Данните за морските нива, обхващащи същия период от време, се състоят от 

ежедневни измервания на приливно-отливните колебания в Бургаския залив. Методът на 

максимумите над определен праг (POT) беше използван за идентифициране на отделните 

крайбрежни бури, като се използва праг от 2 m за значителна височина на вълната, която 

трябва да бъде превишена за период от време, по-дълъг от 18 часа. Прагът за значителна 

височина на вълната е избран, тъй като представлява 99 процентил, докато 

продължителността е определена въз основа на измереното морфологично въздействие 

на краткотрайни бури с еднаква интензивност, което се счита за важно по отношение на 

праговете, установени в (Trifonova et al., 2012). По този начин бяха избрани 200 бури, всяка 

представена от значителна височина на вълната, пиков период на вълната, средна посока 

на вълната, дължина, съответстваща на пиковия период, и продължителност на 

събитието. 

Интензитет на заплахата. Максималното заливане на брега дължащо се на 

вълновото действие (wave run-up), е изчислено чрез прилагане на два емпирични модела. 

За профилите в акумулативните участъци (плажове) е използван модела на 

Holman (1986): 

𝑅2% =  𝐻𝑠(0.83𝜉 + 0.2) (1) 

където 𝐻𝑠 е значителна височина на вълната на дълбока вода, а 𝜉 – числото на Iribarren. 

 

За профилите, представени от скалист и техногенен бряг, е използван модела за 

изчисляване на максималното заливане EUROTOP (Pullen et al., 2007): 
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𝑅𝑢2%

𝐻𝑠
= 1.65 𝛾𝑏 𝛾𝑓 𝛾𝛽 𝜉 (2) 

с максимум: 

 
𝑅𝑢2%

𝐻𝑠
= 1.00 𝛾𝑏 𝛾𝑓 𝑠𝑢𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 𝛾𝛽 𝜉 (4.0 −  

1.5

√𝜉
) (3) 

където 𝛾𝑏  е фактор на влияние на бермата, 𝛾𝑓  – параметър на грапавост на 

повърхността,  𝛾𝛽 – фактор на влияние на посоката на вълнение спрямо профила. 

И двата модела са тествани и валидирани на българското крайбрежие (Eftimova et 

al., 2017). 

След определяне на максималното заливане на брега дължащо се на вълновото 

действие, са изчислени общите водни нива (TWL) за всеки профил и всяко щормово 

събитие. Редиците от TWL за всеки профил са подложени на анализ на екстремните 

стойности с използване на разпределението Generalized Extreme Value (GEV), в резултат 

на което са изведени интензитетите на заплаха от наводнение за периоди на 

повторяемост веднъж на 20, 50 и 100 години. 

Обхват на заплахата. Обхватът на заливане е определен с помощта на два 

подхода в зависимост от наклона на сухоземните крайбрежни зони. При непрекъснато 

издигащи се склонове се прилага подходът „bathtub“. „Bathtubing“ (или равновесно 

картографиране на наводненията) е опростен метод, който често се използва за 

очертаване на зоните на заливане по крайбрежието. По същество, това е хоризонтално 

разпространение на данните за надморската височина на наводненията към области с по-

ниска надморска височина (Orton et al., 2014). За ниско разположени сухоземни 

крайбрежни зони с присъствие на дюни, обхватът на заливане е изчислен според 

(Donnelly, 2008). 

Ако водното ниво не достига до равнището на гребена на дюната, за обхват на 

наводнението се приема хоризонталната проекция на общото водно ниво. В случаите, 

когато водната маса прелее над гребена (т.е. превиши котата на върха на дюната, дигата 

или по висока част от релефа, след която следва по-нисколежаща територия, общото 

водно ниво се изчислява като сума от хоризонталното разстояние от позицията на 

водната линия при спокойно морско ниво до гребена на дюната (дигата и др.) и 

хоризонталния обхват на преливане на водната маса зад дюната (Plomaritis et al., 2015): 

ℎ(𝑥) =  ℎ𝑐exp(−𝑎
𝑥

𝑢𝑐
) (4) 

където h(x) е дебелината (мощността) на водния поток, като функция от разстоянието x, 

hc – дълбочината на заливане (дебелината на водния поток) над гребена на дюната, uc – 

скоростта на потока при гребена на дюната, и 𝑎 е коефициент на инфилтрация. 

 

Оценка на заплахата от наводнения 

Индикаторът за заплаха от крайбрежни наводнения (ih) е изчислен с помощта на 

TWL за 47 сектора: от 1 до 13 сектор и от 31 до 65 сектор, включително. Поради голямото 
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разнообразие от съществуващи морфологични условия по брега, сам по себе си този 

параметър не може да се счита за достатъчен за получаване на сравними резултати. 

Поради тази причина, оценката включва и площите изложени на заливане. Площите са 

категоризирани в пет групи и на всяка група е присвоена тежестна стойност, варираща 

от 0,05 до 1. След това е формулиран параметърът Тегловно TWL, обединяващ 

интензивностите на заплаха и категоризираните наводнени площи. По този начин, по-

големи тежестни стойности са присвоени на онези стойности на TWL, които наводняват 

по-големи площи от крайбрежните сухоземни райони. 

След това, тези стойности са класифицирани по метода на максималните 

прекъсвания (Slocum, 1999) в опит да се разгледат индивидуалните стойности на данните 

и да се групират тези, които са сходни. За тази цел извадката от данни беше подредена 

от най-ниска към най-висока стойности, и след изчисляване на разликите между съседни 

стойности най-голямата разлика служи като точка на прекъсване на всеки отделен клас 

(ранг). Интервалите за класифициране са посочени в Таблицa 1.4.1-1. 

Таблицa 1.4.1-1. Рангове и техните стойности за индикатора за заплаха от 

наводнения 

Интервали на 

ранкиране 
Стойности на 

ранговете 

0 0.5 1 

0.51 0.1 2 

0.11 1.8 3 

1.81 2.9 4 

2.91 > 5 

На този етап оценката е направена за 47 сектора от общо 71, т.е. от 1 до 13 сектор 

и от 31 до 65 сектор. На Фиг. 1.4.1-5 е представен изчисления индикатор за заплахата от 

наводнения (ih) със съответния цветови код, отговарящ на повторяемост Tr = 50 години. 

Представянето на всеки сектор е схематично и не отговаря на обхвата на наводнените 

площи. Най-високите и най-ниските стойности на (ih) бяха оценени съответно на 3.63 и 

0.058. Резултатите показват, че от всичките 47 сектора 8 (4, 8, 9, 12, 31-33, 35) са с 

„висока“ чувствителност към опасност от наводнения, докато 8 сектора (3, 6, 10, 13, 34, 36, 

57, 61) са класирани като „много високи“. Те образуват три пространствени клъстера от 

уязвими към наводнения крайбрежни участъци, разположени в района на Ахелой-

Поморийска коса-гр. Поморие, Бургаски залив (Северен и Централен плаж на гр. Бургас) 

и по южния ръкав на Бургаски залив (гр. Крайморие и района на Ченгене скеле).  



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

 

Фиг. 1.4.1-5. Схематично представяне на изчисления индикатор за заплахата от 

наводнения (ih) за крайбрежието на общините Поморие и Бургас, период на 

повторяемост Tr = 50 години. 

Секторите от 14 до 30 и от 66 до 71, оцветени в сиво на Фиг. 1.4.1-5, не са оценени 

поради липса на топографски и плитководни батиметрични данни с достатъчно висока 

резолюция. Поради това, получената оценка на заплахата от наводнения за крайбрежието 

на общините Поморие и Бургас може да се приеме за първоначална. За получаването на 

цялостна оценка на заплахата от наводнения на регионално ниво за двете общини, е 

необходимо да се извърши допълнително фотограметрично заснемане с безпилотна 

летателна система на бреговата ивица на секторите, за които все още не са налични 

необходимите данни. 
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Приложение РП I.4.2.1-1 

 

Оценка на точността на спътниковия продукт за ТМП- MODIS/AQUA Level 2 

_sst4- night-time за западната част на Черно море 

Виолета Слабакова, Недежда Вълчева 

Валидирането на получената в резултат на дистанционни наблюдения на ТМП е 

основна стъпка в получаване на надежден набор от данни, който да се използва за 

изследване на междугодишната динамика на ТМП и да се установят дългосрочните 

климатични тенденции, както в глобален, така и в регионален мащаб. 

 

 

Фиг. I.4.2.1-1 Съпоставяне на средните месечни и средните годишни температури измерени от 

AVHRR и MODIS сензорите за западната част на Черно море, за периода 2003-2009 г., в който 

двата сензора оперират едновременно 

Валидирането на тези данни трябва да се разглеждат като процес, който обхваща 

цялата система, от реалните измервания на сензора до получаването на съответния 

продукт от тези данни. Дългосрочните изследвания за установяване на глобалното 

изменение на климата изискват не само инструментът за дистанционно наблюдение да 

бъде калибриран, но това заедно със стабилността на характеристиките на инструмента 

трябва да бъдат наблюдавани и оценявани през целия му оперативен цикъл чрез 

сравняване с независими измервания. Поради недостатъчния брой хидрологични 
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измервания и ограниченото им пространствено и времево покритие e доста трудно да се 

компилира набор от данни, отговарящ на времевия период, през който MODIS преминава 

над нашите географски ширини. 

Използвани данни 

1. Спътникови данни 

Това са дневни данни на Ниво 2 (Level 2) за ТМП получени от 

спектрорадиометъра MODIS инсталиран на спътника AQUA за периода 2007- 2017. За 

анализа са използвани спътникови нощни измервания на ТМП отчетени по два канала в 

средната инфрачервена зона на е.м. спектър (3-4μm, SST4). Алгоритъмът за изчисление 

на нощни ТМП (SST4) използва 22 (3.929 μm –3.989 μm) и 23 (4.020 μm –4.080 μm) 

спектрални канали на MODIS [1] е от следния вид: 

SST4=c1+c2T3.9+c3(T3.9−T4.0)+c4(sec(θ)−1),  

където c1, c2, c3 и c4 са емпирични коефициенти за спектралните канали на MODIS при 

3-4 μm получени чрез регресия на спътниковите яркостни температури (Тb) с in situ 

измервания на ТМП на глобалния океан, T3.9 и T4.0 са яркостни температури при 3.959 μm 

и 4.050 μm и θ е зенитен ъгъл на спътника. Основно предимство на средновълнова 

инфрачервена зона е по –високата точност при извличане на ТМП в сравнение с 

дълговълновта. Въпреки това, прилагането на SST4 алгоритъма е ограничено до 

използването му само през нощта поради замърсяване полезния сигнал, причинено от 

отражението на слънчевата светлина през деня (Kilpatrick et al., 2015). Спътниковите 

продукти са получени от портала на НАСА Ocean Color website 

(https://oceancolor.gsfc.nasa.gov). 

Пространствената резолюция на спътниковите изображения е 1 км в надир. 

Информацията за качеството на пикселите се съдържа в същия файл, в който се намира 

и параметърът температура. Нивата на качество са 5, вариращи от 0 за пикселите с най-

добро качество до 4 за най-лошите. 

2. In situ данни 

За да се приложат валидационните процедури се налага използване дълъг ред от 

in situ хидрографски измервания, с голям пространствено и времево покритие и широк 

темпертурен диапазон. След оценка на наличните CTD данни, се формира референтен 

масив от 170 корабни CTD измервания на температурата на дълбочина 1м за периода 

2007-2017 г. Използваните in situ данни са преминали качествен контрол, съгласно 

процедурите описани в (Valcheva and Palazov, 2010). Пространсвенито им разпределение 

е представено на (Фиг. I.4.2.1-2). 

https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Фиг. I.4.2.1-2 Съпоставяне на средните месечни и средните годишни температури измерени от 

AVHRR и MODIS сензорите за западната част на Черно море, за периода 2003-2009 г., в който 

двата сензора оперират едновременно 

Методика 

Валидацията на продукт MODIS/AQUA Level 2_sst4- night-time е направена чрез 

директно съпоставяне на in situ данните с пиксел с размерност 1x1 km от спътниковите 

изображения с ниво на качество 0 или 1, съответстващ на координатите и времевия 

интервал (+/- 3часа) на CTD измерванията (Фиг. I.4.2.1-3). Общият брой съпоставени 

спътникови и in situ данни отговарящи на конкретните критерии са 32 (Фиг. I.4.2.1-2). 

Използваните статистическите методи за валидация на спътниковите данни за TMП 

включват корелационен анализ, средно квадратична грешка (RMSE), абсолютна средна 

процентна грешка (MAPD), средна процентна грешка (MPD). 

 

Фиг. I.4.2.1-3. Блок диаграма на приложения протокол за оценката на спътнковите данни 
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Получените резултати от валидирането на спътниковите данни за ТМП са 

представени Таблица 1. 

Таблица I.4.2.1-1. Резултати от валидирането на продуктa MODIS/AQUA Level 2_sst4- night-

time 

Спътников продукт RMSE, °C MAPD,% MPD% Bias±SD 

MODIS_sst4 0.45 1.99 -1.34 -0.298+0.546 

 

Анализът показва силна корелационна линейна зависимост между данните за ТМП 

от MODIS с тези от CTD измерванията (R2=0.99). Установената минимална негативна 

средна процентна грешка (MPD) от -1.34% показва че стойностите за ТМП получени от 

MODIS са по-ниски от тези получени от корабните CTD измервания. Изчислената средно 

квадратични грешка от 0.45ºC са близки до препоръчителната точност за спътникови 

данни за ТМП от 0.3 C. 
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Приложение РП I.4.2.1-2 

 

Отговор на зоопланктонните съобщества на “горещата вълна” от 2010 г. в 

крайбрежните райони на Черно море: Севастополски и Варненски залив 

Кремена Стефанова, Елица Стефанова, Валентина Дончева, Александра Губанова, Олга 

Кривенко 

Климатични вариации, независимо дали са естествени или произтичащи от 

антропогенни причини, могат да променят местните екологични условия за развитие на 

пелагичните местообитания, да повлияят на обилието на отделните видове и състава на 

биологичните съобщества.Зоопланктонните съобщества, тяхната динамика и изменение 

във времето и пространството под въздействието на климатичните сигнали, е основа за 

настоящите изследвания. 

Направен е сравнителен анализ на структурата на зоопланктонното съобщество в 

Севастополски и Варненски заливи през летните месеци на 2010 г., определена като една 

от най-топлите и продължителни горещи вълни обхванали северната част на Черно море 

(Shevchenko et. al., 2014). Целта на изследването е: 

-  да се установят приликите и разликите в развитието на съобществото, видовото 

разнообразие и структурата в двата района в условията на различни климатични 

сигнали; 

- да се докаже чувствителността на зоопланктона като индикатор за климатичните 

изменения; 

- резултатите от анализите да послужат за основа за разработването на публикация 

в реферирано списание. 

Въпреки ясно изразената тенденция за повишаване на температурата, особено след 2007 

година, с положителни средногодишни аномалии и в двата залива, в Севастопол се 

наблюдават по-драстични изменения с висок пик през 2010 година. (Фиг. I.4.2.1-1). 
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Фиг. I.4.2.1-1 Средногодишни аномалии в Севастополски (горен панел) и Варненски заливи 

(долен панел) през периода 1999-2014 г. 

Температурата и в двата залива е почти еднаква, средно 28.2°С за м. август. 

Зоопланктонното съобщество реагира с доминиране на топлолюбиви видове от 

ключовите групи Copepods (Oithona davisae, Acartia tonsa) и Cladocera (Penilia avirostris, 

Pseudevadne tergestina) пред Севастополския бряг, докато във Варненски с изключително 

преобладаване на евритермния копеподитен вид Acartia clausi (Фиг. I.4.2.1-2). 
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Фиг. I.4.2.1-2. Съотношение на представените зоопланктонни съобщества от ключовите групи 

Copepods и Cladocera в Севастополски (горен панел) и Варненски заливи (долен 

панел) през периода 1999-2014 г. 

Особено важен следващ етап е прилагането на статистически анализи, които да 

потвърдят тезата за връзка между климатичните изменения и планктонната фауна и да 

намерят корелация с отделните видове. 

Литература 

Shevchenko O., Lее H., Sergiy S.. Mayer H, 2014. Long-term analysis of heat waves in Ukraine April. 

International Journal of Climatology 34(5). DOI: 10.1002/joc.3792 
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Приложение РП I.4.2-2 

Обобщение 

Изчислени са средногодишните, зимните (за месеците януари, февруари и март) и 

летните (за месеците юли, август и септември) скорости на теченията в района 27-29E, 

41-44N за периода 1993-2019 г. за три дълбочинни хоризонти - 0, 20 и 50 м дълбочина. 

Оценена е и вариацията на тази величина. За същия период са направени розите на 

теченията за 10 точки в акваторията с дълбочина около 50 м, като са разделени на зимен 

и летен сезон и за 0, 20 и 50 м дълбочина. 

Използвани данни 

За да изследваме измененията на скоростта и посоката на теченията покрай българския 

бряг използваме симулациите от последната версия на 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 1993 до 2019 г, като са налични 

ежедневни данни за основните океанографски параметри с хоризонтална разрешаваща 

способност около 2-3 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). 

Карти на средногодишните, зимните и летните течения и тяхната вариация за 

периода 1993-2019 г. 

Използвайки описаните данни, скоростта на теченията за периода 1993 – 2019 г. 

е осреднена и показана на Фиг. I.4.2-2-1, като а) средногодишни стойности; б) средни за 

зимния сезон, дефиниран като месеците януари, февруари и март и в) средни за летния 

сезон, дефиниран като месеците юли, август и септември. Фиг. I.4.2-2-2 показва 

средноквадратичното отклонение на повърхностната скорост съответно за годината и по 

сезони. Средноквадратичното отклонение се изчислява по формулата:  

𝑅𝑀𝑆𝐷 = √
(𝑉𝑑−𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛)2

𝑁
      (1) 

където N е броят на стойностите, Vd – дневната скорост, а Vmean е средното съответно за 

периода и за зимните и летните месеци.  

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 35 cm/s. През зимния сезон 

стойностите се увеличават до 40 cm/s, докато през летния скоростта на течението 

отслабва. Това е валидно и за другите райони в западната част в близост до българския 

бряг. Друг район с високи скорости е покрай южната част на българския бряг, като това 

е особено изразено на по-дълбоките хоризонти 20 и 50 м. Добре изразен през цялата 
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година е и западният клон на Основното Черноморско Течение (ОЧТ) със средни 

стойности на скоростта около 20 cm/s. Открояват се и известните от литературата 

завихрения в Бургаския и Варненския залив като вихърът при Бургаския залив е много 

по-добре изразен. Тези антициклонални вихри се наблюдават по-добре през летния 

сезон.  

 

   
а) б) в) 

Фиг. I.4.2-2-1. Карта на средните скорости на повърхността в близост до българския бряг 

за периода 1993-2019 г. а) средногодишни стойности; б) средни за зимния сезон и в) 

средни за летния сезон.  

 

   
а) б) в) 

Фиг. I.4.2-2-2. Карта на средноквадратичното отклонение на скоростта на повърхността 

в близост до българския бряг за периода 1993-2019 г. а) за целия период; б) за зимния 

сезон и в) за летния сезон. 
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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 пренос от 

североизток на югозапад, като западната компонента се усилва постепенно от север на 

юг – това се вижда и от розите на теченията. 

 

   
а) б) в) 

Фиг. I.4.2-2-3. Карта на средните скорости на 20 м дълбочина в близост до българския 

бряг за периода 1993-2019 г. а) средногодишни стойности; б) средни за зимния сезон и 

в) средни за летния сезон.  

 

   
а) б) в) 

Фиг. I.4.2-2-4. Карта на средноквадратичното отклонение на скоростта на 20 м дълбочина 

в близост до българския бряг за периода 1993-2019 г. а) за целия период; б) за зимния 

сезон и в) за летния сезон.  

 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

В дълбочина през летния сезон се наблюдава отслабваане на ОЧТ и формиране на 

обратна циркулация в посока от юг към север в близост до брега. От българското 

крайбрежие към вътрешността на Черно море наблюдаваме увеличаване на 

повърхностните течения при отдалечаване от брега, максимални стойности на 

средногодишните скорости при общото кръгово течение и отново намаляване на 

скоростта в района на западния циклоничен пръстен. 

 

   
а) б) в) 

Фиг. РПI.4.2-2-5. Карта на средните скорости на 50 м дълбочина в близост до българския 

бряг за периода 1993-2019 г. а) средногодишни стойности; б) средни за зимния сезон и 

в) средни за летния сезон.  

 

   
а) б) в) 

Фиг. РПI.4.2-2-6. Карта на средноквадратичното отклонение на скоростта на 50 м 

дълбочина в близост до българския бряг за периода 1993-2019 г. а) за целия период; б) за 

зимния сезон и в) за летния сезон.  
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Що се отнася до варирането на теченията, най-голяма дисперсия се наблюдава 

около нос Калиакра, което говори за най-силна изменчивост на това място. Това е 

характерно както за цялата година, така и за двата разглеждани сезона. Другото място 

със силна променливост е граничния район между България и Турция. Като цяло зоната 

на около 40-50 км от брега е по-вариабилна, докато в открито море циркулацията е по-

постоянна. 

Целогодишни рози на теченията на повърхността и в дълбочина за периода 1993-

2019 г. 

Важна характеристика на теченията е не само тяхната скорост, но и посока. За да 

се визуализира преобладаващата посока, се конструира роза на процентното 

съотношение от различните географски посоки. За нашите цели сме избрали 8-степенна 

роза, която показва какъв процент от дните е имало отечение съответно от С, СИ, И, ЮИ, 

Ю, ЮЗ, З, СЗ посока. Розите са направени за 10 точки в българската акватория, като 

локациите са показани на Фигура РПI.4.2-2-7, а координатите им са изложени в 

таблицата към нея. Отново са разгледани трите хоризонта 0, 20 и 50 м дълбочина, както 

целогодишно, така и за сезоните зима и лято. 

 

 

 

 

Фиг. I.4.2-2-7. Карта на избраните 

точки, в които са изчислени розите. 

 

 

 

Резултатите са изложени в последователно Таблица I.4.2-2-1. Взети са предвид 

почти 10000 дневни стойности за 27-годишния период, следователно постигнатото 

разпределение по честота от различните посоки е достоверно. В по-южните точки 

Локация г.д. E г. ш. N 

1 42.00 28.29 

2 42.18 28.37 

3 42.38 28.44 

4 42.57 28.51 

5 42.76 28.59 

6 42.96 28.66 

7 43.15 28.74 

8 43.35 28.81 

9 43.54 28.88 

10 43.73 28.96 
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преобладава западната компонента, като с увеличаването на георафската ширина 

започва да преобладава северната и североизточната компонента. Характерно е, че през 

зимния сезон има по-изразена доминираща компонента и розата е по-събрана, докато 

през летния сезон има по-голяма повтаряемост на различни посоки. В дълбочина, 

например на 50 м, разликите в розите през летния сезон са по-съществени, отколкото 

през зимния. 

Таблица I.4.2-2_1. Рози на теченията за периода 1993-2019 г. в локациите от Фиг.I.4.2-2-

7 за дълбочини 0, 20 и 50 м: лява колона – целогодишна роза; средна колона – за зимния 

сезон; дясна колона – за летния сезон. 
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В рамките на работната задача беше успешно защитена дипломна работа за получаване 

на бакалавърска степен по „Астрофизика, метеорология и геофизика“ от студент Лилия 

Николова с научен ръководител доц. д-р Елисавета Пенева. 
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Приложение РП I.4.3.1 

 

Фиг. I.4.3-1-1. Характеристики на морската вода (полигон пред плаж Перла-Приморско) 
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Фиг I.4.3-1-2. Потвърждение от лабораторията извършила измерванията за радиовъглеродно 

датиране на проби 2 и 3 (полигон плаж Перла-Приморско) 
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Фиг. I.4.3-1-3. Потвърждение от лабораторията извършила измерванията за радиовъглеродно 

датиране на проби 2 и 3 (полигон плаж Перла-Приморско) 

 

 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

 

 

Фиг. I.4.3-1-4. Потвърждение от лабораторията извършила измерванията за радиовъглеродно 

датиране на проби 2 и 3 (полигон плаж Перла-Приморско) 
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Приложение РП I.4.4. 

Направено е проучване на националното законодателство за качеството на 

повърхностните води. Проучването е разделено на пет основни модула:  

1. Цялостно законодателство за рибарство и аквакултури; опазване на околната среда 

и природата 

2. Международен правов режим на морските пространства. 

3. Методика за оценка и картиране на състоянието на морските екосистеми и техните 

услугие в България  

4. Развитие на морската аквакултура в зоните на НАТУРА 2000 

5. Демонстрационни центрове за аквакултура. 

Първият модул представя основните закони за околната среда в България и 

обяснява националната йерархия. Той също така дефинира специфичното за сектора 

законодателство в областта на околната среда на национално ниво и свързаните с това 

разпоредби на ЕС относно управлението и опазването на ресурсите, контрола върху 

рибарството и аквакултурите и др; водата, замърсяването, отпадъците, обезвреждането 

на отпадъци и опазването на природата.  

Модул I. Цялостно законодателство за опазване на околната среда и 

природата 

Основен принцип на Конституцията на България е, че държавата трябва да 

гарантира защитата и устойчивостта на околната среда, да поддържа рационалното 

използване на нейните природни богатства и ресурси и да защитава биологичното 

разнообразие на страната. Този принцип се доразвива и прилага в специфичното за 

сектора законодателство чрез различни актове и разпоредби. 

Общата йерархия на националното законодателство в областта на околната среда 

е, както следва: 

1. Конституция на Република България; 

2. Международни договори, отговарящи на условията на член 5, параграф 4 от 

Конституцията на Република България и актове от първичното право на ЕС; 

3. Регламенти на ЕС; 

4. Директиви на ЕС; 

5. решения на ЕС; 

6. Действия; 

7. Устав на Министерския съвет; 

8. Устав на министрите и ръководителите на отдели; и 

9. Устав на общинските съвети. 

Основните права, задължения и отговорности на ползвателите на околната среда 

са уредени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Той разглежда използването 
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на всички компоненти на околната среда, защитата за настоящите и бъдещите поколения, 

както и човешкото здраве, биологичното разнообразие и опазването. ЗООС регулира 

правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по 

отношение на предотвратяването и минимизирането на замърсяването и достъпа до 

информация за околната среда. Законът също така контролира и управлява факторите, 

които увреждат околната среда. 

Значителните екологични щети, включително трансграничните щети, се 

регулират от екологична отговорност, както е определено в Закона за предотвратяване и 

отстраняване на щетите от околната среда (ELPRED). Той определя екологичната 

отговорност въз основа на принципа „Замърсителят плаща“ за предотвратяване и 

отстраняване на екологичните щети. ELPRED определя правомощията на компетентните 

органи, правата и задълженията на операторите, както и изискванията за сътрудничество 

и обмен на информация за екологичните щети с други държави и Европейската комисия. 

Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ) 

 МЗХГ ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната 

политика в областта на земеделието, селските райони, горското и ловното стопанство, 

чрез ИАРА - рибарството и аквакултурите и провежда държавната политика за 

безопасността на храните в съответствие с действащото законодателство. 

ЗАКОН за рибарството и аквакултурите 

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) С този закон се уреждат отношенията, 

свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на 

рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни 

организми. 

Раздел IV Аквакултури (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) 

Законът има за цел да осигури: 

Устойчиво развитие на рибните ресурси, възстановяване и опазване на биологичното 

равновесие и обогатяване на разнообразието на рибните ресурси във водните екосистеми 

Развитие на стопанския, любителския риболов и аквакултурите 

Прилагане на правилата за отговорен риболов 

Повишаване потреблението на риба и рибни продукти в страната. 

ЗРА предвижда следните режими при извършване на производство на аквакултури, 

администрирани от ИАРА: 

Регистрационен режим за лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни 

организмии (чл. 25 на ЗРА). Когато техническите съоръжения са във водите на Черно 

море, регистрацията се извършва след съгласуване с ръководителите на териториалните 

дирекции на ИАМА и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия. 

Регистрация на кораби, обслужващи производството на аквакултури във водите на Черно 

море. 
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Производителите на аквакултури, регистрирани по реда на ЗРА, се ползват с правата на 

земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

Изискванията по отношение на производството на аквакултури са регламентирани в 

подзаконови актове към ЗРА: ползването на язовирите - държавна собственост, за 

аквакултури; редът и условията за определяне на зони за аквакултури в язовири - 

държавна собственост, определени само за любителски риболов; правилата за 

извършване на аквакултури в язовирите - държавна собственост, в Черно море и р. Дунав 

са регламентирани в НАРЕДБА № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - 

държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на 

стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 

3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите1 

Редът за воденето на всички регистри по ЗРА е регламентиран в НАРЕДБА № 7 от 

21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и 

аквакултурите 2  изискванията по отношение съдържанието на описанието на 

техническите параметри на обектите за производство на аквакултури и прилаганата 

технология при отглежданите видове са регламентирани в НАРЕДБА № 18 от 4.11.2016 

г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство 

на аквакултури3. 

Основните закони за околната среда са: 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (Държавен вестник 91/2002, 

последно изменен от Държавен вестник 21/2021), чиито цели се постигат чрез: 

регулиране на режимите за опазване и използване на околната среда; контрол върху 

състоянието и използването на околната среда и източниците на нейното замърсяване и 

увреждане; установяване на стандарти за емисии и качество на околната среда; 

прилагане на оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС); издаване на 

разрешения за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването; деклариране 

и управление на специално защитени територии; разработване на система за мониторинг 

на околната среда; въвеждане на икономически регулатори и финансови механизми за 

управление на околната среда; и регулиране на правата и задълженията на държавата 

към общини, фирми и лица по екологични въпроси; 

• Закон за управление на отпадъците (Държавен вестник 53/2012, в сила от 13 юли 

2012 г., последно изменен ДВ 19/2021). Законът прилага рамковата директива на ЕС за 

отпадъците (2008/98 / ЕО). Това включва създаване на условия за подобряване на 

управлението на отпадъците в България, без да се рискува увреждане на човешкото 

здраве или околната среда, както и увеличаване на обемите на рециклирани и 

оползотворени отпадъци. Законът за отпадъците урежда мерките и контрола за опазване 

на околната среда и човешкото здраве, като предотвратява или намалява вредните ефекти 

                                                           
1Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните , обн., ДВ, бр. 100 от 

21.11.2008 г., в сила от 21.11.2008 г., последни промени бр. 26 от 23.03.2018 г., в сила от 23.03.2018 г 
2Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. в сила от 29.11.2019 г. 
3Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.  
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от образуването и управлението на отпадъците, намалява общото въздействие на 

използването на ресурсите и увеличава ефективността на това използване. Той определя 

изискванията към продуктите, които по време на производствения процес или след 

окончателното им използване генерират опасни и / или широко разпространени 

отпадъци. Въведена е разширена отговорност на производителя с цел насърчаване на 

повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и други видове отпадъци от 

оползотворяване. Целта на управлението на отпадъците е да се предотврати или намали 

вредното му въздействие върху човешкото здраве и околната среда и такива дейности се 

извършват в съответствие със законодателството на ЕС. 

• Закон за биологичното разнообразие (Държавен вестник 77/2002, последно 

изменен с Държавен вестник 98/2018). Този закон урежда отношенията между 

държавата, общините и юридическите и физическите лица по отношение на опазването 

и устойчивото използване на биологичното разнообразие в България. Целите му 

включват опазване на природни местообитания, представителни за България и Европа, и 

местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове в 

рамките на Национална екологична мрежа; опазване на защитената флора и фауна, както 

и на тези, които подлежат на употреба и търговия; опазване на генетичните ресурси и 

разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда; 

регулиране на въвеждането на неместни и повторно въвеждане на местни растителни и 

животински видове в дивата природа; регулиране на търговията с екземпляри от 

застрашени видове от дивата флора и фауна; и опазване на старите гори. 

• Закон за защитените територии (Държавен вестник 133/1998, последно изменен 

с Държавен вестник 21/2021). Този закон определя категориите защитени територии, 

тяхното определяне и управление, техния режим на защита и предназначение. Освен 

това, тя опазва и съхранява защитените територии като национално и универсално 

богатство. Защитените територии са активи, считани за благоприятни за развитието на 

българската култура, наука и обществено благосъстояние. 

• Закон за водите (Държавен вестник 67/1999, последно изменен с Държавен 

вестник 17/2021). Целта на този закон е да осигури интегрирана система за управление 

на водите, която е в състояние да защити човешкото здраве. Той трябва да осигурява 

условия, които да гарантират устойчиво и достатъчно количество и качество на 

повърхностните и подземните води при балансирано и разумно използване на водата; 

намаляване на замърсяването на водата; защита на повърхностните и подземните води, 

включително Черно море; спиране на замърсяването на водната среда с естествени или 

синтетични вещества; намаляване на течовете на вода, емисиите и изхвърлянето на 

приоритетни вещества; и предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на 

водата върху благосъстоянието на хората, околната среда, културното наследство и 

икономическата дейност. 

В настоящата Стратегия за опазване на биоразнообразието в България до 2030 г. 

и Плана за действие към нея се включват поставените на дневен ред амбициозни 

ангажименти на ЕС в контекста на Стратегията на ЕС до 2030г., насочена към 

ограничаване на основните фактори, предизвикваащи загуба на биоразнообразие като 
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неустойчиво ползване на сухоземните и морски площи, свръхексплоатация на природни 

ресурси, навлизане на чужди видове. 

В контекста на горното, оосновната цел на Стратегията е да спре загубата на 

биологично разнообразие, да мотивира неговото опазване и подобряване, да определи 

основните цели и задачи, които следва да бъдат изпълнени в следващото десетилетие и 

да формулира конкретни мерки и действия, чиято реализация ще гарантира 

изпълнението на стратегията и плана към нея. 

В същностен план, Стратегията разглежда биологичното разнообразие като 

основа за реализиране на екосистемните услуги (поддържащи, материални, регулиращи 

и културни), които осигуряват качеството на живота на населението и социално-

икономическия просперитет на страната.  

Изучаването, рационалното и ефективно ползване на биоразнообразието са сред 

националните приоритети и са в основата на развитието на познавателен и екологичен 

туризъм, екологосъобразна енергетика и транспорт, съвременно земеделие, 

животновъдство, горско стопанство, рибовъдство и аквакултури, разширяване на 

суровинната база за фармацевтичната, хранително-вкусовата и козметичната 

промишленост, традиционното билколечение и събиране на „дарове от природата“.  

 Международни споразумения и стратегически документи, насочени към опазване 

на биологичното разнообразие – представени накратко са 10 конвенции и 6 споразумения, 

от които най-актуална и с най-голямо приближение към настоящите проблеми с 

опазването на биологичното разнообразие е Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие до 2030. Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. поставя 

амбициозни цели свързани с опазване, възстановяване и увеличаване площта на 

естествените екосистеми и биологичното разнообразие в тях. Основната цел на 

Стратегията на ЕС е да изведе биологичното разнообразие на Европа на пътя към 

възстановяване до 2030 г., донасяйки ползи за хората, климата и планетата. Основните 

действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г. включват: 

 Създаване на защитени зони за най-малко 30% от сухоземната територия и 

морските басейни на Европа, като се използват съществуващите зони по „Натура 2000“; 

 Възстановяване на увредените екосистеми в ЕС до 2030 г. чрез поредица от 

конкретни ангажименти и действия, включително намаляване на употребата и риска 

от пестициди с 50% до 2030 г. и засаждане на 3 милиарда дървета; 

 Отпускане на 20 милиарда евро годишно за биологичното разнообразие чрез 

фондовете на ЕС и национално и частно финансиране 

 Инициатива на ЕС в световен мащаб за договарянето на амбициозна глобална 

рамка за биологичното разнообразие. 

Допълнителна политика към Стратегията за биологичното разнообразие е Стратегията 

„От фермата до трапезата“, която набелязва пътя към една по-устойчива продоволствена 

система. Двете стратегии имат много общи цели и задачи, като намаляването на 

употребата на пестициди и торове, възстановяването на земеделската земя и 
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управлението на водите. Като основни части от Европейския зелен пакт тези две 

стратегии ще подпомогнат и икономическото възстановяване.  

 

Модул II. Международен правов режим на морските пространства. Изключителна 

икономическа зона на Република България в Черно море (Пейчев, Димитров 2012) 

Морската дейност на държавите зависи от съществуващите международни 

отношения. Световната морска политика определя процеса на експлоатация на 

природните ресурси и осъществяването на изследователска дейност в Световния океан. 

През последните десетилетия се засилва необходимостта от правно регламентирани 

дейности в океана и морските пространства. 

 Международното морско право включва система от принципи и норми, 

определящи правовото положение на морските пространства и регламентира 

междудържавните отношения относно мореплаването, използването на живи и неживи 

ресурси, научните изследвания и други дейности в мирно и военно време. 

 В исторически план първоначално суверенитетът на държавите се е простирал над 

морските пространства на разстояние един топовен изстрел от брега. Впоследствие в 

стремежа си към придобиване на ресурси държавите увеличават териториалното си море 

до 12 морски мили (nm) 1nm = 1852 m навътре от изходните линии, които представляват 

линиите на най-големият отлив от брега и правите линии, които съединяват крайните 

точки на заливите. 

 През 1982 г. Третата конференция на ООН по морско право е приела нова 

конвенция за използване пространствата и ресурсите на Световния океан от всички 

държави. Съгласно нея главен критерий за правовото разграничаване на морските 

пространства е границата на разпространение на суверенните права на крайбрежните 

държави върху морските води. Отделят се крайбрежните води (вътрешни и 

териториални), върху които се разпространява суверенитетът на държавата и води на 

открито море, където той не се разпространява. 

 Вътрешните води включват заливите и са част от територията на крайбрежната 

държава, в която тя има суверенни права. Териториалното море обхваща морския пояс 

до вътрешните води, който се простира навътре в морето до 12 морски мили (nm) ширина 

от изходните линии. 

 Откритото море е предназначено за всички държави, включително тези, които 

нямат излаз на море. В него свободно може да се осъществяват риболов мореплаване, 

научни изследвания, полети, изграждане на изкуствени острови. Никоя държава не може 

да претендира за суверенитет над открито море. Част от него са прилежащата и 

изключителната икономическа зона. 

 Прилежащата зона е зона, в която държавата може да осъществява контрол за 

предотвратяване нарушенията на митнически, имиграционни и др. закони и правила, 

действащи на територията на държавата или в териториалното море. Ширината на 

прилежащата зона е не повече от 24 nm от изходните линии. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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 Морското дъно по правов признак се подразделя на дъно на морето под 

вътрешните и териториални води, континентален шелф и дъно на морето зад пределите 

на континенталния шелф. 

 Континенталният шелф включва морското дъно и земните недра, простиращи се 

от териториалното море до границите на континенталния склон или 200 nm от изходните 

линии. Той не може да се простира на повече от 350 nm от брега. 

 Крайбрежните държави осъществяват над континенталния шелф суверенни права 

при проучване и разработване на минералните и биологичните му ресурси. Никоя 

държава не може да разработва естествените богатства на континенталния шелф без 

съгласието на крайбрежните държави. 

 Морското дъно зад континенталния шелф е извън националната юрисдикция. То 

е общо наследство на човечеството, открито за използване за мирни цели от всички 

нации. 

 Изключителната икономическа зона е район с широчина до 200 nm зад 

териториалното море, който има особен правов режим. Крайбрежните държави имат 

суверенни права при проучването и експлоатацията на живи и неживи ресурси, а така 

също при използване на вода, енергия, течения, вятър. Другите държави имат право на 

мореплаване, полети, прокарване на кабели, тръбопроводи и др. (Фиг. I.4.4-1 и Фиг. I.4.4-

2), съгласувано с крайбрежните държави. 

 

Фиг. I.4.4-1. Карта на делимитацията на морските пространства междуРепублика България и 

Република Турция 

1 – външна граница на вътрешните води; 2 – външна граница на териториалното море; 3 

– морска граница между България и Турция и номера на точките, които я очертават; 4 – 

изобата; морфоложки граници: 5 – между шелфа и континенталния склон; 6 – между 

континенталния склон и континенталното подножие; 7 – между континенталното 

подножие и дълбоководното (абисално) дъно. 
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Фиг. I.4.4-2. Принципна схема на делимитацията на морските пространства 

 

 Първият Закон за морските пространства на България е приет от Петата сесия на 

Деветото народно събрание на 08. 07. 1987 г. (ДВ бр. 55/1987 г.). На 28. 01. 2000 г. 

Народното събрание приема Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища 

и пристанища на Р. България (ДВ бр. 12/2000 г.). Съгласно закона вътрешните морски 

води обхващат водите между бреговата линия и изходните линии, които се прокарват 

между н. Калиакра, н. Тузлата и н. Екрене; за Варненски залив между н. Св. Константин 

и н. Иланджик; за Бургаски залив между н. Емине и Маслен нос и между Маслен нос и 

н. Рохи. 

 Териториалното море на Р. България се простира на 12 nm в Черно море, върху 

които тя разпространява суверенитет на площ от около 9 000 km2. 

 Границите на териториалното море с Румъния и Турция преминават по паралела 

на сухоземните граници. 

 Прилежащата зона се простира на 24 nm от изходните линии и в нея Република 

България упражнява контрол срещу нарушаване на митнически, финансови, гранични и 

санитарни разпоредби. 

 Изключителната икономическа зона на Република България в Черно море е 

обявена с указ № 77/07.01.1987 г. на Държавния съвет и се простира на разстояние 200 

nm отвъд изходните линии. Външните й граници трябва да се определят по споразумение 

със съседните държави. През 1997 г. е сключен договор с Република Турция, предстои 

сключване на договор и с Румъния. 

 Понятието „Български сектор на Черно море” е възникнало като следствие от 

новата политическа география на Световния океан, наложено от конвенцията по морско 

право от 1982 г. Според този уникален в международните отношения документ всяка 

крайбрежна държава упражнява изключителен суверенитет или определени суверенни 
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права и юрисдикция върху част от прилежащите и морски пространства, границите на 

които се определят въз основа на договорите с прилежащите и срещулежащите държави. 

Изхождайки от тази постановка, Р. България с приетия през1987 г. Закон за морските 

пространства упражнява горепосочените права върху част от акваторията на Черно море, 

която наричаме „Български сектор”. По своя обхват в конкретния случай терминът 

„сектор” се покрива с юридическите категории, вътрешни морски води, териториално 

море, прилежаща зона, континентален шелф и Изключителна Икономическа Зона на Р. 

България в Черно море. Това е така, защото предвид размерите и специфичните 

очертания на Черно море нито една от прилежащите (Румъния, Турция) и 

срещулежащите (Украйна, Русия, Грузия) на България държави не би могла изцяло да се 

възползва от привилегиите дадени и от международното право. 

 По отношение на континенталния шелф в нашия закон е възприета концепцията 

за подводно продължение на сухоземната ни територия. Това означава, че 

континенталния шелф на България включва морското дъно и недрата на подводния 

район, които са естествено продължение на сухоземната и територия и се разпростират 

отвъд териториалното море до установените граници с континенталния шелф на другите 

черноморски държави. По такъв начин юридическата категория „континентален шелф” 

включва в себе си утвърдените понятия: шелф, континентален склон, континентално 

подножие. 

 Очаква се при оптимално и взаимно признато договаряне Изключителната 

икономическа зона на Република България в Черно море да има площ около 35 000 km2 

или общо подводната територия на България би възлязла на 44 000 km2. Площта на 

отделните морфоложки зони в този български сектор от Черно море се поделя на шелф 

– 12 380 km2, континентален склон – 9 380 km2, континентално подножие – 12 970 km2 

и котловинно дъно – 8 680 km2. 

 

Модул III. Методика за оценка и картиране на състоянието на морските 

екосистеми и техните услуги в България 

http://eea.government.bg/bg/ecosystems/B9MARINE_BG_PRINT.pdf 

Представената методика е част от националната методологическа рамка за 

картиране и оценка на екосистемните услуги. Методиката има за цел да оптимизира 

процеса за идентифициране, биофизична оценка и картиране на екосистемите в 

България. Методиката не е насочена към завършване на пълния цикъл на оценяване на 

екосистемните услуги и докладване. Тя дава практически насоки стъпка по стъпка за 

процеса на: 1. Оценяване на състоянието (статус) на българските морски екосистеми 2. 

Оценяване на потенциала на българските морски екосистеми да предлагат екосистемни 

услуги (биофизична оценка) Методиката е приложима към морските екосистеми по 

цялото българско Черноморие, включително: териториални води/море (12 морски мили 

от базовата линия на крайбрежието), Прилежаща зона (24 морски мили от бреговата 

линия) и Изключителната икономическа зона (200 морски мили от базова линия на 

териториалните води/море), въпреки че изпълнението ще се различава между 

териториите по Натура 2000 и територии извън Натура 2000 поради наличие на разлики 

http://eea.government.bg/bg/ecosystems/B9MARINE_BG_PRINT.pdf
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в данните, използването на водите и пространственото разпределение на екосистемите. 

Морските местообитания включват тези в непосредствена близост до и под средното 

ниво на водата и включените в тях. Крайбрежните солени лагуни са зони с плитки, 

крайбрежни солени води, изцяло или частично отделени от морето с пясъчни плитчини, 

речен чакъл или по-рядко скали (Brown et al. и др., 1997). Методиката представлява част 

от по-широка национална методологическа рамка, която съдържа подробна теоретична 

основа на екосистемния подход, както и необходимите стъпки, които да се предприемат 

по отношение на изпълнението на Дейност 5 „Подобряване на знанието за екосистемите 

и техните услуги в Европейския съюз“, Цел 2 „Поддържане и възстановяване на 

екосистемите и техните услуги“ от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 

2020. 

Най-често използваните източници на данни за оценка на индикатори за 

екосистемни ус луги са морски карти, данни от Националната система за мониторинг на 

водите и данни за ин- вестиционни проекти касаещи Черноморския регион (по данни на 

Министерството на окол- ната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по 

околната среда (ИАОС), Басейнова дирекция за „Черноморски район“ (БДЧР), 

Регионални инспекции по околната среда и водите(РИОСВ), Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) , данни за рибарство и аквакултури 

( Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), данни за корабен трафик 

от Изпълнителна агенция за Морска администрация (ИАМА), статистически данни и 

данни от научни изследвания. 

Индикаторите за състоянието на морските екосистеми могат да се оценят чрез 

съответна скала, например показаната в Таблица . Обхватът, определен в тази скала, е 

специфичен за описване на състоянието на екосистемите за всеки подтип и трябва да се 

определи от утвърдени експерти в областта с професионален опит и познания. Примерът, 

представен в Таблица , може да се приложи при оценяването както на състоянието, така 

и на предоставянето на екосистемните услуги. Проектите за екосистемните услуги, 

използващи други индикатори, трябва да определят тези индикатори съгласно 

настоящата методика. 
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Таблица 1.4.4-1. Индикатори за екологично състояние на водите 
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След получаване на резултатите за всеки индикатор трябва да се попълни 

матрицата за изчисление, представена на Фиг. I.4.4-4 Представената тук матрица е 

пример, който трябва да се провери с in-situ измервания и събиране на данни (вж. 

Наръчник за in-situ валидиране). 
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Таблица. I.4.4-2. Шаблон за оценка и изчисление на състоянието на екосистемите - 

примерът се отнася за подтип „Сублиторален седимент“ (EUNIS - A5) 

 

 

Модул IV. Развитие на морската аквакултура в зоните на НАТУРА 2000  

Съществено значение за рационалното използване на морското крайбрежие и 

морското пространство имат зоните за аквакултури - AZA (Определяне на зони за 

аквакултури). Това са зони, в които няма намеса в други дейности или потребители; 

условията на средата позволяват развитието на дейността и минимизиране на 
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въздействието, и следователно са обявени от компетентните органи за приоритетно 

използване за развитие на аквакултури. В условията на Черно море и в частност, в 

българското крайбрежие, стратегията все още не е приложена, но има план за развитието 

и прилагането на планирано зониране (Resolution GFCM/36/2012/1; GFCM, 2012). Обща 

преценка за AZA за Черно море: AZA е основен инструмент за развитие на 

аквакултурните дейности в черноморските страни.  

През последните години естествените рибни популации в Черно море намаляват. 

Това дава насоки към развитието на различни видове марикултури. Към момента 

единствено се отглежда черна мида. Това налага необходимостта от насърчаване на 

разработване на системи за морското пространствено планиране и интегрираното 

управление на крайбрежните зони, и да се признае стратегическата важност на 

аквакултурите и усилване на връзките между финансовите инструменти на Общността и 

въпроса за достъпа до пространство за морски дейности, включително аквакултура; 

Мрежата Натура 2000 има за цел да опази редките или застрашените 

местообитания и видове, които са от европейски интерес. Целта е да се гарантира, че 

човешките дейности в Натура 2000 зоните ще позволят постигането на 

природозащитните им цели. 

В тези зони трябва да се 1) предприемат мерки за опазване, съответстващи на 

екологичните изисквания на срещащите се в зоните типове защитени местообитания и 

видове; и 2) избягват дейности, които увреждат значително видовете или влошават 

местообитанията им, както и типовете защитени местообитания. 

Изпълнението на дейностите по пространствено планиране, свързано с 

очакваното ограничаване на несигурността на инвестиционните инициативи, 

използването в максимална степен капацитета на съществуващите зони за развитие на 

аквакултури, както и успешното съвместяване на аквакултурите в зоните на Натура 2000, 

може да се осъществи чрез прилагане следните дейности: 

1. Координирано пространствено планиране на дейностите, свързани с 

аквакултурите и осигуряване на необходимите места за разполагане на морските 

ферми, за да се избегнат и намалят възможните негативни въздействия; 

2. Дефиниране на критерии за определяне на подходящите места, за разполагане на 

садките и определяне на зоните за аквакултури в морската акватория, в 

съответствие с опазването на околната среда, плановете за управление на водните 

басейни; 

3. Съобразяване със съществуващата европейска мрежа Натура 2000, националните 

планове за управление на речните басейни и други нормативни документи;  

4. Използване на Натура 2000 карти (Natura 2000 Viewer), показващи 

местоположението и границите на Натура 2000 зоните в рамките на определен 

географски район и потенциалните места за разположение на аквакултуритe; 

5. Прилагане на добри управленски практики и адекватни мерки за смекчаване на 

последиците; 
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6. Пространственото развитие на аквакултурата на водните обекти е необходимо да 

бъде отразено и в процеса на изготвяне на общите устройствени планове на 

общините.  

Използването на МНОГОГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ПЛАН ЗА АКВАКУЛТУРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2021-2027) ще подкрепи в голяма 

степен целите, поставени в областта на Координирано пространствено развитие по 

отношение определяне на подходящи зони за потенциално развитие на морски 

аквакултури.  

Аквакултурите и политика на ЕС 

Въздействието на аквакултурите върху околната среда, касаещи въпроси като 

качеството на водата, опазването на биологичното разнообразие, устойчивото им 

развитие, както и тяхното планиране трябва да се регулират от правни норми и законови 

изисквания на България, засягащи аквакултурата. Те трябва да включват Рамковата 

директива за морска стратегия (MSFD) и поддържането на „Добро състоянието на 

околната среда“ за Черно море, съгласно основните метрики определящи екологичното 

състояние на биологичните елементи за качество и съпътстващите ги физикохимични 

метрики, намаляването на замърсяването и запазване на биоразнообразието във 

вътрешността и по крайбрежието, постигане на „добро екологично състояние“ и „добро 

химическо състояние“, намаляване на замърсяването с „приоритетни“ химически 

вещества 

Националната стратегия за развитие на Черно море трябва да гарантира, че 

аквакултурите не оказват негативно въздействие относно еутрофикация, морско дъно и 

морските популации.  

Натура 2000 се води от принципа за устойчивото развитие. Запазването на 

устойчива аквакултура чрез: 

- Ускоряване на прехода към устойчиви, здравословни и приобщаващи хранителни 

системи от първично производство до потребление включва; 

- „запазят и устойчиво използване на океаните, морета и морски ресурси за 

устойчиво развитие" – Програма на ООН до 2030 г.; 

- Спазване на Натура 2000, с включените към нея обекти за опазване; 

- Подкрепа за научните изследвания, образованието, иновациите и трансфер на 

знания - взаимодействието между националните научно-изследователски 

институти, образователни центрове и програми и производствените предприятия, 

съвместно им участие в научноизследователска и иновационна дейност; 

- Разглежда и насърчаването на консултантските услуги, споделяне на знания и 

умения- обективни, адаптирани към тях консултантски услуги относно 

възможностите за устойчиво управление, експертизата на 

научноизследователските институти в областта на рибарството и аквакултурите; 

- Използването на наличния капацитет на съществуващата в страната Национална 

служба за съвети в земеделието, чийто потенциал би могъл да бъде надграден в 

областта на подкрепата на производителите на аквакултури, както и по 
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отношение на възможностите за диверсификацията на производствените и 

търговски дейности 

- Трансфер на технологии - специфична мисия на университетите; 

- Проникване на пазара на специфични знания, генерирани в изследователските 

структури на университетите, и за тяхното успешно усвояване чрез създаването 

на нови предприятия; 

- Научно-образователните институции следва да разработят програми, които са 

тясно обвързани с настоящите и бъдещи нужди на производството на аквакултури 

в България; 

- Извършване на научни и технически изследвания: биологични, океанографски, 

екологично и на базата на тези изследвания да се направи избор на подходящи 

параметри и критерии на базата на проучванията и критерии за определяне на 

подходящи зони за аквакултури; 

- Картографиране на подходящи зони за аквакултура - определили разпределени 

зони за използване на аквакултури (AZA); 

- Да се стартира с видове, за които съществуват разработени и утвърдени в световен 

мащаб практики и за които може да се използва натрупания национален и 

световен опит, както и видове които се срещат естествено в Черно море; 

- Срещи със заинтересовани страни (неправителствени организации, аквакултури 

и рибарство асоциации, потребителски организации, сдружения на предприемачи 

и др.) за обсъждане на план за аквакултури; 

- Публично изслушване: наличие на предварителния план за консултиране от 

широката общественост. 

Правни рамки 

- Опростени административни процедури по лицензиране на аквакултурните 

дейности; 

- Инвеститорите в аквакултурите трябва да отговарят на закони, наредби, 

директиви, правила и процедури; 

- координация и споразумения между различните административни органи, 

участващи в правна рамка за избор на места за аквакултури и управление на 

обекта; 

- ясни разпоредби относно разпределението на задачите между различните 

административни органи и институции за улесняване на лицензирането на 

аквакултурите и тяхното развитие. 

При планиране и развитие на нови аквакултурни обекти е необходимо да се 

направят предварителни изследвания на основните компоненти на морската среда с цел 

изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Стратегическа 

екологична оценка. Така преди изграждането на ферми за аквакултури ще се избегнат и 

минимизират негативните последици и постигане на устойчиво развитие и използване на 

морските ресурси. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

Опазването на Натура 2000 зоните ще се осъществи чрез разработването на 

процедура, която трябва да се следва и спазва при планирането на създаването на 

акваферми и планирането на нови инвестиции. Тези процедури трябва да включват 

извършването на:  

- пространствен анализ за установяване на подходящите места с висока степен на 

пригодност за изграждане на ферми за марикултури чрез прилагане на 

Интегрирано управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) за постигане на 

устойчиво управление; 

- анализ и подбор на видовете риби и други морски организми с най-голяма 

пригодност за отглеждане в условията на Черно море; 

- определяне на екологичния капацитет за отглеждане на аквакултури без 

отрицателни въздействия за околната среда. 

Институциите, които трябва да участват в избора на морските зони, подходящи 

за аквакултури, оценката на устройствените планове и оценката на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) са: 

- Министерство на земеделието храните и горите 

- Министерство на околната среда и водите 

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

- Министерство на енергетиката 

- Областните администрации 

За интегрирането на аквакултурите в крайбрежните зони и по-специално, 

прилагането на AZA разработването на проекти за техническо сътрудничество и 

механизми за подпомагане на ефективното прилагане на AZA е необходимо създаване 

на специализирана лаборатория за разработване на биотехнологии за развъждане и 

отглеждане на морски организми с предназначение аквакултури и обучение на 

квалифицирани кадри за технологии за различни видове. 

Съгласно: Ръководство за Аквакултури и Натура 2000 Устойчиви аквакултури в 

контекста на мрежата Натура 2000 при разкриването на зона за аквакултири трябва са 

спазват следните етапи: 

Етап 1. Предварителна проверка 

Този етап включва няколко стъпки като се отговаря на въпроса Кога се изисква 

Оценка за съвместимост?  

Извършват се няколко процедури относно събиране на информация за плана 

или проекта и за Натура 2000 зоната или зоните, определя се дали планът или 

проекта „вероятно ще имат значително въздействие“. Оценка на потенциалния 

риск от кумулативен ефект с други планове и Проекти, Записване на решението 

за преценка 

Етап 2. Прилагане на оценката за съвместимост 

http://www.moew.government.bg/
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/home.html
https://www.me.government.bg/
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Целта на Оценката за съвместимост 

Определяне на обхвата и фокуса на оценката: определяне на фоновото 

ниво и събиране на допълнителна информация 

Оценяване на въздействието върху Натура 2000 зоната Отчитане на 

кумулативните въздействия 

Определяне на подходящи смекчаващи мерки 

Оценка на възможните неблагоприятни ефекти върху целостта на зоната 

Записване на резултатите от оценката за съвместимост  

Разработена е примерна Схема на Доклад за Оценка за съвместимост 

Съществуват различни класификации за местоположението на морските ферми и 

по-специално за тези в морето. Beveridge, (2004) посочва основните параметри на 

околната среда, както и правните и логистични условия при избора на място за ферми за 

клетки (Таблица I.4.4-1). 

 

Таблица I.4.4-3. Параметри и фактори при избора на местоположение на ферми за клетки (от 

Beveridge, 2004) 

Ecological parameters and 

factors related to cultivated 

organisms 

Ecological parameters 

and factors related to 

cells 

Legal / logistical criteria 

Temperature Depth Legal/political aspects 

Salinity Shelter, waves Access 

Pollution Seabed Security 

Dissolved solid matters Currents Market approximity 

Algae blooms Fouling Traditional property rights 

Pathogen organisms Pollution Process of obtaining a 

rental permit 

Water exchange - - 

Currents - - 

Dissolved oxygen - - 

 

• Независимо от местоположението на производствените съоръжения и 

спомагателните сгради и съоръжения, следните основни характеристики на 

зоната трябва да бъдат взети предвид и взети предвид при избора на 

местоположението на морските стопанства: 

• основните физикохимични параметри на водата; 
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• Опасността от замърсяване; 

• Посоката на ветровете; 

• вълнението; 

• Дълбочината на площта за разположение на градините; 

• Наличие на достатъчно голяма крайбрежна зона, отдалечена от населените места 

и липса на опасност от битови и промишлени замърсители на водата. 

• Възможност за логистична подкрепа и др. 

• В зависимост от местоположението на фермите в морето, те могат да бъдат 

класифицирани като крайбрежни (<500 m от брега); офшорни (0,5–3 км от брега) 

офшорни (> 2 км от брега) (според Cardia et Lovatelli, 2015). В Норвегия се 

използват други класификации, тъй като тази в зависимост от параметрите на 

вълните е дадена в Таблица 3 и това в зависимост от средната им скорост (Ryan et 

al., 2004). 

 

Таблица I.4.4-3. Класификация на стопанствата за аквакултури (според Cardia et Lovatelli, 2015) 

Signs Coastal Inshore Offshore 

Location/Hydro

graphy 

<500 m from the 

coast 

<10 m depth in low 

tide.Seen from the 

shore. Protected. 

0,5–3 km from shore 

10–50 m depth in low 

tide.Seldom seen from 

the shore.Often 

protected. 

> 2 км from shore 

Usually in continental 

shelf zones, possibly in 

open sea 

50 m depths 

 

Предистория на Определяне на зони за аквакултури в Черно море: 

• Решение на ГКРСМ 36/2012/1 относно зоните, определени за аквакултури (ЗОА)  

• Уъркшопове за Подбор на зони за морски аквакултури: Трабзон, Турция 

(февруари 2013), Батуми, Грузия (септември 2015) 

• Втора работна група на ГКРСМ за Черно море (Варна, България, 2013) = идея за 

създаване на Пилотен център за морски аквакултури  

• 2013 – ГКРСМ стартира Платформа за множество заинтересувани лица за 

аквакултури (AMShP), платформа, разработена с цел да се активира 

сътрудничество с регионалните заинтересувани лица  

• 2014 – Конференция на високо равнище за „Синьо разрастване в Средиземно и 

Черно море: Развитие на устойчиви аквакултури за продоволствена сигурност“ 

(Бари, Италия)  

• 24-25 октомври 2016: Конференция на високо равнище за регионално 

сътрудничество в сферата на рибарството и аквакултурите в Черно море.  
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• Измир (Турция), 2017: предложение за стратегия за аквакултурите – 10та сесия на 

Комитета по аквакултури на ГКРСМ – решение за подкрепа на създаването на 

регионални демонстрационни центрове, които да улеснят трансфера на знания и 

сътрудничество. 

 

Модул V. Демонстрационни центрове за аквакултура 

Производството на аквакултури играе все по-важна роля за задоволяване на 

потребностите от риба както в световен мащаб, така и на нацинално ниво, предвид 

постоянно намаляващите и силно застрашени рибни ресурси в естествените водоеми. 

Политиката на ЕС за намаляване на стопанския риболов в морски води с оглед 

на доказаното намаляване на естествените популации и увеличаващото се търсене на 

риба и рибни продукти определя необходимостта от развитието на марикултурите. 

Тенденцията е към разнообразяване на отглежданите видове и насърчаване на 

фермите, развъждащи квотирани и застрашени видове като калкана и стридата.  

Към настоящия момент морската аквакултура в България е представена само 

от ферми за отглеждане на черна мида. В същото време въпреки положителните мерки 

от технически и управленски характер, естествените популации на стопански ценните 

видове риби са подложени на стрес поради прекомерен риболов и се нуждаят от 

изкуствено възстановяване. В тази връзка създаването и усъвършенстването на 

марикултурите от калкан и други стопански ценни видове в Черно море би спомогнало 

както за намаляване на риболовната преса върху естествените популации, така и за 

производството на зарибителен материал за рестокинг и възстановявяне на 

съществуващите популации. 

В допълнение изграждането на научно обосновани демонстрационни центрове 

за аквакултури ще даде възможност за провеждане на изследвания свързани с видово-

специфични въздействия на фитопланктона (особено потенциално токсичните видове) 

върху двучерупчестите мекотели. Този проблем е особено важен във връзка с 

акумулирането на морски токсини от двучерупчестите мекотели и пренасянето им по 

трофичната верига, включително човека и възможните негативни екологични ефекти 

и икономически загуби и е от практическо значение за превенция на екосистемен и 

здравословен риск. От ключово значение e също прилагането на екосистемен подход 

при планирането и развитието на аквакултурите, обединявайки научна експертиза и 

компетентност за реализация. Насочване на усилията към разработване на научни 

основи за диверсифициране на производството в марикултурите, с цел намаляване 

влиянието им върху околната среда, 

Развитието на морските аквакултури, като начин да се намали кумулативното 

въздействие върху живите ресурси е и в съответствие с разработване на продукти, 

решения и клъстери, благоприятстващи синия растеж в Черно море, съобразно 

Стратегическата програма за изследвания и иновации в Черно море.  

• Морските аквакултури изискват подходящи места с добро качество на водата, 

както и с други екологични характеристики, на които може да се положи началото 
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на аквакултури, без това да причини конфликт с други ползватели в рамките на 

перспективата на интегриране на управлението на крайбрежните зони (IUCN, 

2009): 

• Крайбрежната ивица на Черно море е с дължина от 378 km. Териториалните 

морски площи на страната (до 12 морски мили) са 6 506 km². Площта на 

континенталния шелф е 10 886 km², а икономическата зона в Черно море - 25 699 

km². Лимитиращите фактори за развитието на аквакултурите по черноморското 

крайбрежие са: 

 природните условия не предоставят добре защитени от вълнение 

акватории като фиорди и силно врязани в сушата заливи, което налага 

използването на щормоустойчиви съоръжения, което несъмнено оскъпява 

производството от марикултури; 

 силното антропогенно влияние, което се изразява в значителна 

еутрофизация и появата на цъфтеж на водорасли, а от тук и на явления като 

кислороден дефицит и последващи замори по чувствителните на кислород 

риби и други водни организми, наблюдавани главно в крайбрежните зони; 

 Високите летни температури в повърхностните слоеве на водите по 

черноморското ни крайбрежие, съчетани с ниско кислородно насищане на 

водата. Алтернатива представлява разполагането на стопанства на брега 

(on-shore) и захранването им с подземни солени и/или морски води, но за 

това са необходими предварителни проучвания. 

• Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) от второ поколение 

показват, че близо една трета от всички повърхностни водни обекти (297 от общо 

955,31%) отговарят на набелязаната цел "добър екологичен статус на водните 

тела". Въпреки това съществуват значителни разлики, вариращи между 41% в 

Дунавския речен басейн и едва 5% в Черноморския район. На национално 

равнище 34% от повърхностните водни тела имат добро химическо състояние. 

Във водата на Варненския залив фитопланктонът, макрозообентосът и 

зоопланктонът са в лошо състояние. Замърсени са водите и на почти всички наши 

големи реки. Степента на замърсеност на отделните поречия е различна и зависи 

от броя на замърсителите, количеството и качеството на отпадъчните води 

(органични и неорганични, токсични и нетоксични) и обема на речния отток. Във 

всички Басейнови дирекции най-често срещаните причини за невъзможност за 

постигане на добър статус са повишените концентрации на азот и фосфор, както 

и високите нива на еутрофикация на водите. Изхвърлянето на необработени или 

недостатъчно обработени битови отпадъчни води, изхвърлянето на недостатъчно 

обработени промишлени отпадъчни води, както и селскостопанските дейности са 

най-често срещани причини за замърсяването на повърхностните водни тела. 

Главни източници на замърсяването са отпадъчните промишлени води от 

целулозната, дрождовата, химическата, рудообогатителната, консервната, 

местната и текстилната промишленост, нефтопреработвателната, индустриалните 
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предприятия (целулоза и хартия, химикали, консервиране), отпадните води от 

населените места и животновъдните ферми.  

• Подземните сладководни ресурси в Бургаската долина, Варненския регион, Стара 

Загора, област Разград показват замърсяване по отношение на съдържанието на 

хлориди, сулфати, нитрати, обща минерализация. Замърсяването с нитрати и 

сулфати е резултат от високата степен на използване на торове в земеделските 

земи (ИРА-СТРАТЕГМА, 2020). 

• Екосистемният подход към аквакултурите (EAA) е стратегия за интегрирането 

на дейноста в рамките на една по-широка екосистема , така че да се промотира 

устойчивото развитие, справедливост и издръжливост на взаимно-свързани 

социо-екологични системи. 

• AZA са зони, в които няма намеса в други дейности или потребители; условията 

на средата позволяват развитието на дейността и минимизиране на 

въздействието, и следователно са обявени от компетентните органи за 

приоритетно използване за развитие на аквакултури.  

По отношение на приоритетна област „Координирано пространствено развитие“ 

в Плана за действие на МНСП за аквакултурите е заложена реализация на мерки за 

анализ на потенциала за развитие на аквакултурите във водните обекти в страната, както 

и в акваторията на Черно море, вкл. изработване и публикуване на карта с определените 

зони, подходящи за аквакултура. Планирането на тази мярка е свързано с очакваното 

ограничаване на несигурността на инвестиционните инициативи и използване в 

максимална степен капацитета на съществуващите зони за развитие на аквакултури. 

Предвидено е интегрирането на разнитието на аквакултурите да бъде осъществявано на 

различните планови нива: регионално, областно, местно, вкл. чрез местните стратегии за 

развитие на ниво рибарски район. Планираният срок за реализация на мерките е 2016 г.  

Разработен е Морски пространствен план на Република България за периода 2021-

2035 г. Териториалният обхват на планираните мерки включва вътрешните морски води, 

териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната 

икономическа зона, в т.ч. крайбрежните морски води. Документът обхваща мерки 

насочени към: системата за движение в морските пространства на Република България с 

коридори за корабоплаване, в т.ч. транспортни пристанища; зоните и полигоните за 

военни учения, в т.ч. и военни пристанища; зоните за проучване, разработване и 

използване природни биологични, минерални и енергийни ресурси – нефт, природен газ 

и други; зони за риболов и за отглеждане на аквакултури, в т.ч. рибарски пристанища; 

зоните за туристически, рекреационни дейности и водни спортове, в т.ч. яхтени 

пристанища, защитените зони и защитени територии от Националната екологична 

мрежа; зоните за опазване на културното наследство, вкл. обектите на подводната 

археология; трасетата на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура; 

инсталациите и съоръженията свързани с корабоплаването; трансграничните морски 

зони.  
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Предвижда се Морският пространствен план да бъде одобрен от МС до края на 

2021 г. Изработването на документа ще подкрепи в голяма степен целите, поставени в 

областта на Координирано пространствено развитие по отношение определяне на 

подходящи зони за потенциално развитие на морски аквакултури. 

От 2015 г. България успешно участва като партньор в съвместен трансграничен 

проект с Румъния, свързан с пространствено планиране в Черно море (МARSPLAN-BS). 

В рамките на пилотната първа фаза (2015-2018 г.) е изготвен цялостен анализ на 

румънските и български териториални води и прилежащи територии, изведени са 

основни акценти за визията на националните морски пространствени планове на двете 

страни, направен е опит за съвместно разработване на пилотен морски пространствен 

план за трансграничната зона Мангалия - Шабла. Текущото изпълнение на втората фаза 

има за цел разаботване на проектите на морските пространствени планове на двете 

страни с актуализирани ГИС модели и съвместими бази данни и обща стратегия за 

интегрирано управление на морските дейности в трансграничния регион. 

Към момента на изготвяне на настоящия преглед не е установено предприемането 

на действия за изпълнение на включване на темите за пространственото развитие на 

аквакултурата във водните обекти в страната в плановите документи на различни нива, 

вкл. в работните проекти на Интегрираните териториални стратегии за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. Тези документи са в последна 

фаза на разработка и е целесъобразно активно да бъдат разгледани възможностите за 

отразяване на темата в техните окончателни проекти. 

През последните години беше осъществена значима кампания по изготвяне на 

нови общи устройствени планове на общините в страната. Експертният преглед показа, 

че в общия случай темата за развитие на аквакултурите във водни обекти на териториите 

на общините не присъства в изготвените анализи и съответно предвиждания за 

пространственото развитие на общините. Доколкото изготвянето на ОУП на общини все 

още е в ход, е целесъобразно активно да бъдат разгледани възможностите за отразяване 

на темата в тях.  

Липсата на пространствено планиране в подсектора несъмнено води до трудности 

при избора на място за развитие производство на аквакултури от страна на бизнеса, което 

води до грешки в преценката относно вида на отглежданите видове, грешки при избора 

на технология, трудности при прилагане на изскванията за развитие на аквакултурите в 

зоните по Натура 2000 и други. Отсъствието на достъпна и полезна информация относно 

възможностите (пространствени, икономичски, административни и др.) за развитие на 

производства на аквакултури играе ограничаваща роля върху възникването и развитието 

на spin-off и start-up компании. 
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Приложение РП I.4.5. 

Оценка на въздействието на рибарството върху генетичното разнообразие на 

популациите на калкана (S. maximus) пред българския бряг 

Събрани са проби за ДНК анализ от 40 екземпляра калкан, улов 11.04.2021 г. от 

района на Царево (Фиг. РП.I.4.5-1). Изолирана е ДНК от част от гръбната перка на 

калкана с помощта на утвърден търговски кит - DNeasy Blood & Tissue Kits (QIAGEN). 

Таргетната ДНК е амплифицирана, прилагайки два митохондриални и седем 

микросателитни праймери. PCR продуктите (митохондриалната цитохром с оксидаза 

субединица ІІІ (COIII) и митохондриалния контролен регион (CR) са секвенирани и 

анализирани, а за микросателитните маркери е извършен фрагментен анализ. 

 

 

Фиг. I.4.5-1. Карта на сайтовете с пробовземания. 

 

1. Микросателитно генотипиране 

При настоящото проучване бяха анализирани седем генетични маркера (Sma1-

най-високополиморфен. В резултат от проведения анализ е установен полиморфизъм при 

всички екземпляри по шест от седемте локуса, като алелните честоти са представени в 

Табл. РП.I.4.5-1. За първи път в популацията от Царево регистрираме липса на 

полиморфизъм по алел E79. След генотипирането бяха визуализирани общо 32 алела, 

най-малък брой в сравнение с останалите анализирани популации. Броят на алелите на 

локус варираше от 3 до 9 (Табл. I.4.5-1). Най-високо полиморфният локус е US26 (9 

алела), а най-ниско полиморфен отново е Sma-02 (3 алела). Анализът на алелните честоти 
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по локуси показа, че най–ниска алелна честота е установена при един алел на локуси при 

Броят на алелите на локусите за калкана от изследваните популации е представен на 

Таблица I.4.5-2.  

 

Таблица I.4.5-1. Брой алели на локус за анализираните популации калкан пред българския бряг. 

Популации  

Локус     
 Общо 

брой 

Брой 

екземпляри 

Sma1-

125INRA 
Smax02 

Sma3-

12INRA 

B12-

IGT14 
3/9CA15 

Sma-

E79 
SmaUS26 локуси 

Шабла 30 5 2 8 5 5 11 13  49 

Несебър 28 4 2 8 5 7 8 10  43 

Шкорпиловци 14 6 2 6 4 6 8 8  40 

Царево 40 4 3 5 5 5 1 9  32 

Варна 10 9 14 9 5 4 NA NA  

          41 

 

Таблица I.4.5-2. Алелни честоти на седемте изследвани микросателитни локуса за популация от 

южното Черноморско крайбрежие (Царево). 

Sma1-125INRA Sma-02 Sma3-12INRA B12-IGT14 3/9CA15 US26 

Алел Честота Алел Честота Алел Честота Алел Честота Алел Честота Алел Честота 

118 0.125 94 0.638 85 0.150 111 0.150 226 0.588 224 0.175 

126 0.188 96 0.325 87 0.050 113 0.450 232 0.175 228 0.063 

130 0.400 106 0.038 89 0.175 115 0.263 234 0.038 248 0.063 

134 0.288     91 0.600 117 0.113 242 0.038 252 0.200 

        99 0.025 121 0.025 246 0.163 256 0.175 

                    260 0.213 

                    264 0.038 

                    278 0.063 

                    282 0.013 

 

Средната стойност на наблюдаваната хетерозиготност е по-ниска от тази на 

очакваната хетерозиготност при четири от локусите, което показва наличие на 

хетерозиготен дефицит. Липса на хетерозиготен дефицит (Ho>He) се наблюдава при 

останалите три локуса (US26, CA39, B12). За популацията средните стойности на 

наблюдаваната и очаквана хетерозиготност са сравнително високи ( Но = 0.504 и Не = 

0.558), което показва високо ниво на генетично разнообразие в популацията (Табл. 

РП.I.4.5-3). Получените от нас средни стойности за очакваната хетерозиготност са 
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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). 

Таблица I.4.5-3. Индекси за генетично разнообразие, базирани на седем микросателитни локуси 

за популация от южното Черноморско крайбрежие (Царево). 

Locus N Na Ne I Ho He uHe Fst Fis 

Sma1 40 4.000 3.408 1.299 0.650 0.707 0.716 0.141 0.093 

Sma2 40 3.000 1.948 0.775 0.175 0.487 0.493 0.761 0.648 

Sma3 40 5.000 2.402 1.138 0.500 0.584 0.591 0.047 0.156 

E79 40 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.303 - 

B12 40 5.000 3.255 1.333 0.725 0.693 0.702 -0.033 -0.034 

CA39 40 5.000 2.469 1.159 0.625 0.595 0.603 -0.060 -0.038 

US26 40 9.000 6.262 1.959 0.850 0.840 0.851 0.195 0.001 

Mean 40 4.571 2.964 1.095 0.504 0.558 0.565 0.194 0.110 

SE 0 0.922 0.629 0.226 0.116 0.102 0.103 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 0.504±0.116 е по-ниска 

от очакваната 0.558±0.102. 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. I.4.5-3). 

Стойностите на коефициентa Fis варират от -0.034 до 0.648, 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 0.110) и е показател за инбридинг в популацията (Табл. РП.I.4.5-3). 

Показател за високата степен на генетична диференциация в популацията и респективно 

малък генен поток е стойността на Fst - 0.194. 

Сравнителният анализ на генните честоти на четирите анализирани популации 

калкан ни показва най-голяма генетична дистанция на популацията от Царево (Фиг.I.4.5-

2).  
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Фиг. I.4.5-2. Филогенетично дърво, базирано на генетичните дистанции между отделните 

популации. 

2. Анализ на митохондриалната ДНК 

Качеството на PCR продукта (мт. ДНК) е проверено чрез електрофореза върху 1% 

агарозен гел (Фиг. I.4.5-3). Чрез използване на маркер е отчетен размера на фрагментите: 

431 базови двойки – контролен регион (CR) и 598 базови двойки – (COIII). 

 

   

COIII CR 

Фиг. I.4.5-3. 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 Scophthalmus maximus от референтните бази 

данни (GeneBank), което доказва, че екземплярите от изследваната от нас популация са 

от същия вид. 

Получените секвенции на митохондриалната ДНК (n = 39) бяха използвани за 

определяне на броя различни хаплотипове, чрез въвеждането им в програмата DNAsp v.6 

(Rozas еt al., 2017). Установени са 16 CR хаплотипа (Фиг. I.4.5-4). Наличието на 

разнообразни хаплотипове в изследваната от нас популация е показател за голямо 

генетично разнообразие и липса на инбридинг.  

Sha

Nes

Tsa

Shk

0.01
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Фиг.I.4.5-4. 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 с четири централни преобладаващи хаплотипа (Фиг. РП.I.4.5-4). Тази 

форма на TCS плота е доказателство за скорошно увеличаване/експанзия на популацията 

(Slatkin and Hudson 1991). 

Филогенетичното дърво (Фигура РП.I.4.5-5) показва клъстериране на секвенциите 

на изследваните от нас проби с хаплотипове на S. maximus установени от Atanasov et al. 

(2011) за южната популация пред българския бряг на Черно море. Ясно се 

отдиференцира вида Platichthys flesus (писия). 
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Фиг. I.4.5-5. Филогенетично дърво (Neighbor-Joining tree) на база генетични секвенции на мт. 

ДНК (CR) на изследваните през 2021 година екземпляри от калкан (n=39) с 

включени референтни секвенции. Platichthys flesus е използван като outgroup. 

Bootstrap стойности – 1000 репликата. Анализът включва 42 нуклеотидни 

секвенции. Еволюционният анализ е извършен с MEGA7. 

 

По отношение на втория митохондриален ДНК маркер (CОIII) от 39 анализирани 

секвенции се установиха 7 хаплотипа, които са представени на Фиг. I.4.5-6. 
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Фиг. I.4.5-6. TCS плот, получен на база разпространението на CОIII хаплотиповете. 

При конструиране на филогенетично дърво, 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. 

I.4.5-7. 
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Приложение РП I.4.6.1 

Съгласно предварителния план през отминалия период на изпълнение на проекта 

бяха анализирани данни от проведеното през 2020 г. пилотно апробиране на методиката 

за in-situ изследване на гореспоменатите процеси. Апробираната методика включва 

измервания в затворен обем вода в ‘камера’, монтирана на морското дъно, върху скален 

субстрат обраснал с макроводорасли (Cystoseira barbata) и черни миди (Mytilaster 

lineatus). В затворената камера се провеждат постоянни измервания с 

мултипараметрична сонда, мереща температура, соленост, концентрация на кислород, 

турбидност (оптично измерване на суспендираното вещество), хлорофил-а, рН, както и 

ФАР метър (PAR). Допълнително се оценя и промяната в концентрация на биогени ( 

нитрати, амоний, фосфати, общ азот) по време на измерването , взети от водолаз с 

помощта на спринцовки от вътрешността на камерата, и от водите в непосредствена 

близост до камерата (по 3 проби по 250 ml). Изследването беше проведено през 

септември 2020 г. на скални субстрати в Созополски залив. Камерата беше монтирана 

към скалното дъно от научни водолази с помощта на подводна бормашина и скални 

анкери. След първоначално измерване с продължителност от 24 часа, след взимане на 

водни проби, камерата беше отворена, и намиращите се въху субстрата вътре в нея 

водорасли Cystoseira barbata бяха събрани. След това камерата беше затворена отново и 

беше проведено второ 24 часосо измерване, с цел проследяване на промените в 

параметрите на водната маса в камерата при присъствие само на миди Mytilaster lineatus, 

както и намиращите се във водата, затоврена в обема на камерата авто и хетеротрофни 

организми (фитопланктон, зоопланктон, бактериопланктон). Нетната разлика между 

отчетените промени в концентрациите на биогени и кислород в камерата в двата дена на 

измерване (със и без Cystoseira barbata) би следвало да отразят приноса на кавявите 

водорасли към общия метаболизъм на дънното съобщество и прилежащите обеми вода. 

 

 

Фиг. 1.4.6.1-1 Подводна «затворена» камера за in-situ изследване на метаболитни процеси по 

скални рифове със съобщества доминирани от кафяви макроводорасли от род Cystoseira и миди 

Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus 
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След провеждане на първата серия от измервания, поради появата на вълнение и 

подводни течения, в края на втория ден от изследването, водолазния екип намери 

камерата отделена от скалния субстрат, което компрометира втората серия от 

измервания. 

Резултати от проведено пилотно in-situ измерване 

Измерено е повишение на концентрацията на фосфати и нитрати в камерата за 24 

часа, и незначима промяна в концентрациите на амоний и общ азот. Изведени са 

резултати за за общи количества отделени/поети биогени на базата на общия обем вода 

в камерата и промяната в концентрациите: 

  

Фиг. 1.4.6.1-2. Промяна в концентрациите на фосфати (PO4) и нитрати (NO3) в затворения обем 

на камерата (-in) и «фонова» концентрация в морски води в непосредствена близост до 

камерата (-out) 

 

 

Фиг. 1.4.6.1-3. Промяна в концентрациите на амоний (NH4) и органичен азот (Norg.) в 

затворения обем на камерата (-in) и ‚фонова‘ концентрация в морски води в непосредствена 

близост до камерата (-out) 
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Таблица 1.4.6.1-1 Изчисления за общи количества отделени/поети биогени на базата на общия 

обем вода в камерата и промяната в концентрациите; нормирани и на биомаса водорасли/миди 

и площ дънен субстрат 

 PO4 [ug] NO2 [ug] NO3 [ug] NH4 [ug] N inorg. [ug] Ntot [ug] 

total amount 41.65 5.54 234.31 84.82 324.67 3097.72 

Net (day1-day0) 11.43 -0.48 65.67 8.21 73.39 534.38 

Net.m2 benthal 45.74 -1.93 262.67 32.83 293.57 2137.51 

Net per g dry Cystoseira 0.17 -0.01 1.00 0.13 1.12 8.14 

Net per g wet M.lineatus 0.04 0.00 0.23 0.03 0.25 1.85 

 

Измерване промени в концентрации на кислород 

Установено е покачване на концентрациите на кислород в следобедните часове 

(максимални около 15 часа - 9.24 mg.l-1), постепенно спадане през нощните часове, 

минимум - 06:40 - 6.38 mg.l-1) през първият ден на измерванията, последван от повторно 

покачване и максимум около 11:00 (8.6 mg.l-1). 

При последвалото непредвидено отваряне на камерата на втория ден от 

изследването се отчете постепенно спадане на концентрацията на кислород и достигане 

на минимални стойности около 17:30 часа - 7.05 mg.l-1 (по същото време в камерата на 

експеримент 1 имаме високи концентрации на кислород (8.6 mg.l-1). Тази висока 

концентрация през ден 1 би могла да се дължи на фотосинтентичната активност на C. 

barbata, както и на фотосинтентичната активност на фитопланктонните микроводорасли 

във водния обем на камерата. Липсата на данни от втората част от измерването не ни 

позволява да изчислим нетния принос на C. barbata към тази автотрофна активност.  
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Фиг. 1.4.6.1-4. Крива на промяната в концентрациите на кислород (синя линия, [mg.l-1]) и 

количества фотосинтетично активна радиaция (ФАР [μmol·m-2·s-1]. Еxperiment 1 – първи ден на 

измерването с C. barbata и Mytilaster lineatus (графика 1), Experimент 2 – no Cystoseira – втори ден 

измервания без Cystoseira – преди отваряне на камерата (графика 2) и след отваряне на камерата 

(графика 3) 

Отчетено е първоначално високо рН, което след 1 час се стабилизира и 

постепенно спада от 8.5 до 8.39 в края на светлата част на деня. През нощта се понижава 

още - до 8.24 (07:30 сутринта) и после се покачва обратно до 8.4 към 11 часа. При липсата 

на Cystoseira - pH е сравнително стабилно и плавно се повишава от 8.39 до 8.56 в 17:30 

(когато камерата се отваря инцидентно). Това повишение в pH би могло да е свързано с 

намаляване на концентрациите на разтоврения CO2 в затворения обем на камерата 

вследствие от неговата консумация от макро- и микроводораслите в хода на светлата 

фаза на фотосинтезата. 

При отворена камера pH варира между 8.4 и 8.33 без някаква видима разлика в 

хода през дена и нощта. 
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Фиг. 1.4.6.1-5 Крива на промяната pH (оранжева линия) и количества фотосинтетично активна 

радиaция (ФАР [μmol·m-2·s-1]. Еxperiment 1 – първи ден на измерването с C. barbata и Mytilaster 

lineatus (графика 1), Experimент 2 – no Cystoseira – втори ден измервания без Cystoseira – преди 

отваряне на камерата (графика 2) и след отваряне на камерата (графика 3). 

 

Изводи и заключения 

Подходът дава възможност за изследване на метаболитните процеси на авто- и 

хетеротрофните морски организми в естествени условия. Разработената камера изисква 

някои технически подобрения, които ще позволят да бъдат извършени по-надеждни 

измервания при бъдещи експерименти, при които да бъдат оценени реалните 

регулативни предоставени услуги на инфралиторални съобщества на кафяви водорасли 

от р. Cystoseira и инфралиторални скали с обраствания от черни миди Mytilus 

galloprovincialis. Провеждането на бъдещи in-situ измервания трябва да е съобразено с 

условията на море и наличието на вълнения и течения, които могат да доведат до 

компрометиране на експеримента и евентуална загуба на скъпа апаратура 

(многопараметрична сонда, ФАР метър). 
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Приложение РП I.4.6.2 

През отчетния период беше проведен полеви експеримент за оценка на 

биотурбацията и потоци и профили на биогени и кислород в порови води, 

биотурбационен и биоиригационен потенциал на зообентоса в различни типове 

местообитания – пясъчно дъно и полета от морски треви (р. Zostera). През отчетния 

период беше продължен анализа на данните от проведения през лятото на 2020 г. 

експеримент – оценка на in situ биотурбацията с използване на хлорофил-а като естествен 

tracer.  

Описание на експериментите и основни резултати 

1. In situ оценка на биотурбацията и потоци и профили на биогени и кислород в порови 

води, биотурбационен и биоиригационен потенциал на зообентоса в различни типове 

местообитания  

През юли 2021 г. беше заложен полеви експеримент за оценка на биотурбацията и 

въздействието й върху потоците седименти-воден стълб с помощта на метални топчета, 

по методиката, тествана предишната година. 

Избрани бяха 2 експериментални станции на дълбочина 4-4.5 m – в меко пясъчно дъно и 

в морски треви от р. Zostera. По предишни данни, седиментите на станциите бяха сходни 

като гранулометричен състав (Таблица 1.4.6-2-1).  

Таблица 1.4.6-2-1. Гранулометричен състав на експерименталните станции (по предишни данни 

на ИБЕИ). 

Станция Тип 

местообитание 

Среден размер на 

частиците (µm) 

% чакъл 

(>2 mm) 

% пясък 

(0.063 – 2 

mm) 

% тиня (< 

0.063 mm) 

Созопол фин пясък 74.989 0.999 95.787 3.214 

Градина морски треви 75.173 1.377 96.343 2.281 

 

На всяка станция в морското дъно бяха поставени 4 корера с вътрешен диаметър 

10.5 cm, забити в дъното на дълбочина ~10 cm. Метални топчета от 3 размерни класа 

(диаметър 2 mm, 1 mm и 0.7 mm) бяха разпръснати на повърхността на седиментите, 

ограничена от корерите. Съотношението на трите класа беше подбрано така, че 

максимално да се доближава до състава на седиментите на станциите. Металните топчета 

позволяват лесно събиране с помощта на магнит след края на експеримента, което 

намалява риска от пропуснати топчета при събиране и преброяване на ръка. Заложеният 

експеримент е представен на Фиг. 1.4.6-2-1. 
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Експериментът продължи 2 месеца (до септември 2021 г.). След този период, пробите 

бяха пренесени в лабораторията и поставени в аериран аквариум. Във всяка бяха 

измерени профилите на кислорода и биогените в поровите води на всеки cm до 

дълбочина 10 cm, след което те бяха подложени на лабораторна инкубация без аерация 

за оценка на общите потоци и консумацията на кислород от седиментите (3-4 h). След 

това седиментите бяха разрязани до 10 cm, като на всеки cm беше взета проба за оценка 

на общата органична материя и с помощта на магнит топчетата бяха събрани и 

преброени. Останалите седименти бяха пресяти на сито с размер на окото 0.5 mm, 

фиксирани в 10% формалин и прибрани за определяне на макрофауната.  

Резултати – макрофауна 

Макробентосните организми от всеки cm на пробите бяха отделени от 

седиментите под стереомикроскоп и идентифицирани до възможно най-ниското 

таксономично ниво - обикновено вид, но понякога род или семейство поради прекомерна 

фрагментация. За да се избегне дублиране (например заради попадане на части от един 

и същ организъм в два различни отрязъка на същата проба), за преброяването се 

използваха главите на организмите; ако нямаше такива, но бяха налични фрагменти, 

Фигура 1.4.6-2-1. Полеви експеримент за оценка на биотурбацията с помощта на метални 

топчета. Снимките са от началото на експеримента през юли 2021 г. 1,2 - станция Созопол (фин 

пясък); 3,4 - станция Градина (поле с морски треви). 
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позволяващи идентификация, биомасата беше измерена, но не беше отбелязана 

съответна численост. Целта на този подход беше да позволи обобщаването на 

числеността и биомасата на видовете на ниво проба с максимална точност, както и 

последващото изчисляване на различни индекси. 

Основните характеристики на макрофауната, индексите на видово разнообразие 

на Shannon H’ и на изравненост на Pielou J’ на изследваните станции са представени в 

Таблица 1.4.6-2_2. До момента са обработени по 3 от 4 проби на всяка станция; 

представени са резултатите само за тях. 

 

Таблица 1.4.6-2-2. Основни характеристики на станциите на изследване и характерните 

зообентосни съобщества. Биомасата е измерена като влажно тегло; мекотелите са измерени с 

черупките си. Стойностите са средни ± стандартно отклонение.  

Станци

я 

Тип 

местообита

ние 

брой 

проб

и 

Брой 

видове 

Средна 

численост 

(ind.m-2) 

Средна 

биомаса 

(g.m-2) 

Shannon 

H’ 

Изравне

ност J’ 

Созопол фин пясък 3 19.33 ± 

3.79 

12972.99 ± 

3142.28  

1783.23 ± 

1676.85 

2.35 ± 0.34 0.80 ± 

0.06  

Градина морски 

треви 

3 20.67 ± 

4.51  

12665.03 ± 

3797.62 

881.26 ± 

173.01 

2.28 ± 0.56 0.75 ± 

0.13 

 

Станциите са сходни по брой видове и средна численост. Високата средна 

биомаса и стандартното й отклонение на станция Созопол се дължат на присъствието в 

големи количества на мидата Chamelea gallina в две от пробите. Индексът на видово 

разнообразие и на двете станции е със стойности, характерни за крайбрежните дънни 

екосистеми на Черно море. Изравнеността на съобществата е висока, т.е. липсва силно 

доминиране на един вид над останалите. 

На Фиг. 1.4.6-2-2 са представени профилите на видовото богатство на 

макрозообентоса и на индекса за видово разнообразие на Shannon на станциите на 

изследване. Наблюдава се намаляване на броя видове и съответно индекса на Shannon в 

дълбочина и в двата типа местообитания, с най-голям брой видове в повърхностните 2-3 

cm. На по-голяма дълбочина се срещат обикновено < 5 вида (обикновено 1-2). Във финия 

пясък това намаляване е по-рязко, отколкото в морските треви, и максималната 

дълбочина на проникване на фауната е с 1 cm по-малка. Това вероятно се дължи на по-

дълбоко проникване на кислород в седиментите в полетата с морски треви благодарение 

на корените им. Очертават се и няколко „пика“ на 3-4 cm (в една от пробите и на 7 cm) 

във финия пясък, и на 4-5 cm в морските треви. 



Националната научна програма „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ 

 

 

Предварителният анализ на състава на макрозообентосните съобщества в 

дълбочинни профили в седиментите показва значителни качествени разлики между 

двата типа местообитания, въпреки иначе сходните стойности на индексите, видовото 

богатство и числеността. Във фините пясъци се наблюдава съобщество, доминирано от 

мидата Chamelea gallina и други миди (Macomangulus (Tellina) tenuis, Abra sp. и др.) - 

характерно за този тип седименти и на тази дълбочина в крайбрежната зона на Черно 

море. C. gallina е и видът с най-висока биомаса и численост в пробите от финия пясък в 

този експеримент. Това обяснява и високите стойности на средната биомаса в тези проби. 

C. gallina се наблюдава предимно в повърхностните 1-2 cm; като филтратор, този вид 

трябва да бъде в контакт с водния стълб за храненето си (Фиг. 1.4.6-2_3). В по-дълбоките 

части на седиментите присъстват детритоядни (Lagis koreni) и растителноядни 

(Platynereis dumerilii) червеи, както и охлюви. Присъствието на представителя на 

Фигура 1.4.6-2-2. Профили на видовото богатство на макрозообентоса (A) и индекса на 

видово разнообразие на Shannon (В) в двата типа изследвани местообитания. 
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епифауната Amphibalanus improvisus на по-големи дълбочини в седиментите е аномалия 

и е възможно да се дължи на обработката на пробите.  

 

В морските треви се наблюдават повече ракообразни с малки размери, характерни 

за тези местообитания (Apseudopsis ostroumovi, Cumella limicola, Iphinoe sp.). Друг много 

характерен представител на съобществата на морските треви са мидите от сем. Lucinidae 

(Loripes orbiculatus, Lucinella divaricata), които живеят в ендосимбиоза с бактерии, 

редуциращи сулфиди; поради това тези миди се срещат масово в редуцирани седименти. 

На най-големите дълбочини в пробите от този експеримент се срещат големи индивиди 

L. orbiculatus; там присъстват единствено те, полихетата Heteromastus filiformis и 

олигохети, които също са толерантни към ниско съдържание на кислород. Срещат се 

също детритоядни полихети и някои други миди, предимно в по-плитките слоеве (Фиг. 

1.4.6-2-4).  

Фигура 1.4.6-2-3. Профили на числеността и биомасата в на 5-те вида с най-голяма биомаса в 

проба от финия пясък (проба 1). 
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Предстои изчисляването на биотурбационния и биоиригационния потенциал на 

характерните зообентосни съобщества на станциите на изследване, коефициентите на 

реализираната биотурбация, както и допълнителни анализи на макрозообентосните 

профили и връзката на фауната с потоците на биогени и кислород в седиментите. 

2. Оценка на in situ биотурбацията с използване на хлорофил-а като естествен трасиращ 

пигмент. 

През 2020 г. бяха събрани седиментни проби от станциите от експеримента за in 

situ потоците на биогени и кислород, с цел оценка на реализираната in situ биотурбация 

с използване на хлорофил-а като естествен tracer. Станциите се намират в 4 типа 

местообитания, които са сред най-широко представените в Созополския залив: фини и 

едри пясъци, полета с морски треви (Zostera spp.), пясъчни „петна“ в рамките на полетата 

от морски треви.  

На всяка станция бяха събрани 8 репликатни седиментни проби с помощта на 

малък корер (отрязани 50-mL епруветки от тип Falcon) с вътрешен диаметър 26 mm, 

забивани в дъното на ~8 cm. Броят репликати е избран на базата на Grinham et al. (2007), 

където това е оптималния брой проби, позволяващ достоверна и адекватна оценка на 

хлорофил в седименти с преобладаващо съдържание на пясък. Пробите са замразени и 

съхранявани при -20°C до обработка.  

Пробите бяха нарязани през 1 cm, като се получиха профили до 6-7-ия cm в 

зависимост от типа седименти (максимална дълбочина 8 cm; минимална – 6 cm в едрите 

пясъци и морските треви поради трудността на забиване на корера там). Седиментите от 

всеки cm бяха механично хомогенизирани; пигментите бяха екстрахирани в 10 mL 90% 

ацетон в за ~12-15 h. Абсорбцията на ектракта беше измерена спектрофотометрично на 

665 и 750 nm, след което беше неутрализиран с 50% HCl и отново измерен на същите 

дължини на вълната с цел оценка на феопигментите, които вероятно съставят голяма част 

Фигура 1.4.6-2-4. Профили на числеността и биомасата на 5-те вида с най-голяма биомаса в проба 

от морските треви (проба 8). 
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от пигментите в седиментите, особено в дълбочина. Концентрациите на хлорофил и 

феопигменти бяха изчислени на базата на уравненията на Lorenzen (1967) и 

преизчислени на m3 и на mg сухо тегло на седиментите.  

Профилите на хлорофил а в седиментите на различните местообитания са 

представени на Фигура 1.4.6-2-5. Наблюдава се силна вариация в профилите и 

концентрациите даже и в пробите от една станция – характерно за естествените 

крайбрежни седименти (Grinham et al., 2007); това подкрепя събирането на по-голям брой 

репликатни проби за получаване на по-точна оценка на биотурбационните процеси. 

Измерените концентрации са в рамките на тези, измерени в подобни други изследвания 

в крайбрежната зона в други морета; не се наблюдават значителни аномалии 

(Kowalewska et al., 2004; Lohrer et al., 2004). 

Резултатите показват, че хлорофил а е подходящ за естествен tracer за оценка на 

реализираната биотурбация. Профилите се различават по форма в различните типове 

местообитания, което вероятно отразява разлики в състава на зообентосните съобщества 

и техните дейности, които водят до преразпределение на хлорофила в дълбочина в 

седиментите (напр. между фините и едрите пясъци, Фиг. 1.4.6-2-5). Интересно е, че най-

високи стойности в повърхностния 1 cm се наблюдават в едрите пясъци, а сравнително 

по-ниски – в полетата с морски треви, където може да се очаква обратното. Интересни 

са и „пиковете“ на 3-5 cm в част от пробите във фините пясъци и петната без обраствания 

от полетата с морски треви, които имат сходни гранулометрични характеристики 

(предишни данни на ИБЕИ). 
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При измерването и изчислението на концентрациите бяха срещнати някои 

трудности. Концентрациите на феопигменти много често имаха отрицателни стойности. 

Това би могло да се дължи на прекалено голяма концентрация на киселината, използвана 

в методиката; възможно е pH на екстракта да се е понижило прекалено много и да са 

възникнали смущения в резултат на разпадането на други пигменти, напр. каротеноиди, 

със съответен пик на абсорбцията при 750 nm (Moed and Hallegraeff, 1978). Оптималното 

pH e вероятно 2-2.5 – под тези стойности започват нежелани смущения, а над тях 

превръщането на хлорофилите във феопигменти най-вероятно не е завършено и 

измерените стойности са подценени (Parker et al., 2016). При следващо прилагане на 

методиката това ще бъде взето предвид и ще бъде използвана по-разредена HCl. Друга 

Фигура 1.4.6-2-5. Профили на концентрацията на хлорофил а (µg.g-1 седимент) в седиментите в 

различни типове местообитания в Созополски залив, 2020 г. 
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възможност е изчисляването на некоригирани концентрации на хлорофил а (Stich and 

Brinker, 2005). 

Предстои да бъде изчислен коефициента на биотурбация в различните типове 

местообитания на базата на профилите на хлорофил а. Резултатите ще бъдат също така 

сравнени с измерванията на in situ потоците и съобществата на макрофауната от същия 

експеримент. 
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