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Пункт за 

мониторинг 

Пункт за мониторинг – Пункт №03010  /Град Варна Бриз -3, Буните 

крайбрежие С  

 

Двойка координати на пункта за мониторинг- Географски координати: 
ширина N 43012'46''  дължина E 27057'34'' 
Координатна система- Световната геодезична система е стандартна за 

използване в картография, геодезия и навигация. Тя се състои от 

стандартна рамка координат за земята, стандартна референтна сфероидна 

повърхност /референтен елепсоид/ за сурови данни надморска височина, 

и гравитационно еквипотенциална повърхност /геоид/, които определя 

номиналното ниво на морето. WGS 84 датира от1984 г. И последно е 

изменена през 2004 г. Използва се от Глобалната система за 

позициониране /GPS/. 
 

Информация за 

компетентния 

орган, периодите 

на 

преразглеждане и 

оператора на 

плажа: 
Разпределение на 

отговорностите 

между регионалните 

компетентни органи 

-  Компетентен орган  

 Информация за 

контакт с 

компетентния орган  

Последно 

преразглеждане на 

профила на водата 

за къпане- 

Следващо  

преразглеждане на 

профила на водата 

за къпане- 

Причини за 

преразглеждането 

 

 

Публичен или 

частен оператор на 

плажа 

 

 

 

 

 

 

 

Директорът на РЗИ изготвя профил на водите за къпане.  Директорът на 

съответната басейнова дирекция за управление на водите подпомага 

директора на РЗИ при изготвянето, преразглеждането и актуализирането 

на профилите на водите за къпане. 

МЗ, РЗИ 

 

ТЕЛЕФОН:052 634 019 E-MAIL : office@rzi-varna.com 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

Възможност за кратковременно замърсяване на зоната за къпане от 

Шокърско дере, което протича през територията на гр. Варна и е 

потенциален източник на замърсяване с отпадъци, нефтопродукти, 

неразтворени вещества и др. 

 

Концесионери: 

“АЛЕЯ ПЪРВА”ЕАД 

“ФАМИЛИЯ” ЕООД 
Местоположение 
на водата за 
къпане в 
страните-членки 
 

 Държава-България 
 Област-Варна 
 Община-Варна 
 Североизточен Черноморски крайбрежен район 
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Карта на зоната 

за къпане-район 

 
Води за къпане-

граници и площ 

 
Описание на 

плажа 

Структура на 

плажа 

Плажна ивица-дълга, с различна ширина, дребнозърнест пясък. 
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Допълнителна 

информация за 

плажа 

5 спасителни поста, сан.възел, душове,съблекални,2 мед.пункта- осигурен 

достъп на хора в неравностойни положение 

Структура на 

брегова зона 

Релефът на територията на община Варна е разнообразен, като основната 

й част е ситуирана в Дунавската равнина, а югозападната част попада в 

границите на Подбалкана. Централната част на територията е заета от обширна 

низина, формирана между Франгенското и Авренското плато, от двете страни на 

Варненския лиман и канала "море - езеро". Средната надморска височина в 

района на общината е между 30 и 40 метра. В нея е разположено Варненското 

езеро, свързано със западната част на Варненския залив чрез изкуствен канал. 

Югоизточната част включва североизточните разклонения на Авренското плато, 

чиято височина достига малко над 200 метра. На север територията включва част 

от Франгенското плато, разположено между Варненската низина и долината на 

р. Батова. На север платото постепенно намалява височината си. На изток 

склоновете свършват със стръмен морски бряг, подложен на значителна 

свлачищна и абразионна дейност. 

Абразионните и акумулативни процеси са факторите, определящи 

свойствата и състоянието на бреговата ивица. Значителна степен на активност 

имат абразионните процеси в границите на общината. Резултата от тяхното 

проявление са множеството случаи на свлачища и срутвания. Пясъчната ивица е 

с сравнително добри качествени характеристики, като върху състоянието й 

голямо влияние оказват антропогенните дейности. Извършваното 

хидротехническо строителство играе голяма роля за развитието на тази 

природна даденост.  

             На север от Варненското езеро и низината, образувана край него се 

намира Франгенското плато, което достига на север до долината на р. Батова. 

Стръмните му откоси минават като венец северно от града. Тук се намира и най-

високата му част (356 м надморска височина). На север платото придобива по-

монотонен характер, като постепенно намалява височината си. Южните склонове 

на платото са стръмни и терасирани. Само на разстояние от 5-6 м от низината до 

платото, денивелацията във височина е от порядъка на 200-300 метра. Стръмно 

спускащите се склонове на платото, особено в източната му част, както и силната 

абразионна дейност на морето, предпоставят активна свлачищна дейност. Тук са 

налице стари и нови свличания. Под влияние на повърхностно течащите води и 
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ерозията е била променена повърхностната конфигурация на терена. Образували 

са се множество водосливни легла, които постепенно са се вдълбали в терена 

като близо до крайбрежната линия са образували дълбоки врязвания. По този 

начин на територията са се образували няколко големи дерета, чиято посока на 

разполагане е най-често северозапад-югоизток: Кайна (Винишко Фатрико 

(Евсиноградско) дере и др., които през по-голяма част на годината са сухи. 

Дължина на 

бреговата линия 

на плажа 

2200 м плажна ивица, достъпен терен-в района на гр.Варна, достъп с 

личен и обществен транспорт 

Снимка на зоната 

 
Температура на  

въздуха и водата 

Официално 

утвърдени 

зони за къпане 

Темп 

море 

юни 

Темп 

възду

х 

юни 

Темп 

море 

юли 

Темп 

въздух 

юли 

Темп. 

море 

авгус

т 

Темп   

въздух 

август 

Темп 

море  

септемвр

и 

Темп. 

въздух 

септемв

ри 

10.Зона “гр. 

Варна Бриз 3 

Буните” 

        

Пункт №03010  

/Град Варна 

Бриз -3, 

Буните 

23 

23 

28 

23 

21 

27 

26 

35 

25 

26 

31 

28 

29 

22 

30 

24 

 

Температури, 

влажност и 

валежи 

 
2009 -2010 г. 
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2008-2009 г. 
Температура,влажност и валежи за 10 г. за гр.Варна 

 
 

 



 6 

Гр.Варна 

Брой посетители 1000-1200 човека 

Качество на 

водите за къпане 

Varna BRIZ 3 BUNITE  

Id BG3310610135003010 

Latitude 43.2128 

Longitude 27.9594 

Country BULGARIA 

Region SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA 

Province SEVEROIZTOCHEN 

Commune VARNA 

Bathing water VARNA -- BRIZ 3-BUNITE 

Type SEA 

Year 2007 Not compliant with mandatory values / Poor 

Year 2008 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2009 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2010 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2011 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2012  Compliant to mandatory values / Good or Sufficient 

Year 2013 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2014 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2015 Excellent water quality 

Year 2016 Excellent water quality 

Year 2017 Good water quality 

Year 2018 Good water quality 

Year 2019 Good water quality 

 
 

Зона “гр. Варна Бриз 3 Буните” Пункт №03010 Град Варна 

Бриз -3, Буните 
2007 г- не отговаря на задължителните стойности/лошо 

2008 г-отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

2009 г- отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

2010 г.-отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

2011 г.-отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

2012 г.- отговаря на задължителните стойности/добро или задоволително 

2013 г.-отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

2014 г.-отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

2015 г.-Отлично 

2016 г.-Отлично 

2017 г.-Добро 

2018 г.-Добро 

2019 г.-Добро 
 

 

Район на влияние 

върху водата 

 

 

Сравняване на  

-исторически и 

моментни данни 

-да се идентифицират 
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и посочат важни 

източници в 

околността 

 

 

 

Карта на района на 

влияние 

-физични 

-географски 

-хидроложки 

характеристики на 

водата за къпане 

 

 

 

Карта на района на 

влияние 

-точки и зони на 

въздействие 

 

 
Начин за ползване на 

земята в района на 

влияние(карта или 

текстово описание) 

Зоната е в района на градска среда, силно урбанизирана. 
Резултатите от прилагането на LUSI-индекса за ВТ BG2BS000C005 показват, 

че населеното място се очаква да оказва влияние върху състоянието му чрез 

урбанизираната част 

 
Корекционния коефициент за това ВТ е равен на 1,75. Крайната стойност на 
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индекса е 3,75. 

 

 
Режим на земеползване 

Почвената характеристика на общинската територия се определя от 

преобладаващия дял на черноземните и сиви горски почви. Те са представени от 

своите разновидности, запазващи общите черти на основния тип. От 

черноземните най - разпространени са: карбонатни черноземни, типични 

черноземни, излужени черноземни и оподзолени черноземни. Сивите горски 

почви заемат високите части на общинската територия и основните представени 

типове са : тъмносиви и светлосиви горски почви. Всички тези видове почви са 

подходящи за отглеждане на голямо разнообразие от агро-култури (зърнени, 

технически и т.н.) и това определя голямото им значение за стопанството на 

общината. 

 

Хидроложка 

характеристика на 

водите за къпане 

-отток 

-валежи 

-морско ниво на 

водите за къпане 

 

Воден обект, в 

който се намира 

водата за къпане 

 

WaterBodyID – BG2000 

RiverBasinDistrictName- Black sea Basin Area 

NationalWaterUnitID– не се прилага 

NationalWaterUnitName– не се прилага 

 

Информация за 

повърхностни 

водни обекти 
(информация за 

текущите оценки на 

Шокърско дере, което протича през територията на гр. Варна и е 

потенциален източник на замърсяване с отпадъци, нефтопродукти, 

неразтворени вещества и др.  

Дерето не е идентифицирано като самостоятелно водно тяло по смисъла 

на РДВ 2000/60/ЕС и не е типологизирано и не му е правена оценка на 
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екологичното и 

химичното състояние 

на повърхностния воден 

обект в съответния 

профил на водата за 

къпане. 

екологичния и химичния статус. 

 

Индикативен списък 

на източниците и 

пътищата на 

замърсяване 

-Третиране на отпадни 

води; -Преливане на 

канализация; 

нерегламентирани 

свързвания, 

нетретирани 

зауствания; 

 

 

 

Водно тяло с код BG2BS000C005 – Варненски залив.  
Точкови източници: В обхвата на ВТ заустват дерета, които не се 

наблюдават в обхвата на регулярния мониторинг. Те преминават през 

територията на гр. Варна и са потенциален източник на замърсяване с 

битови отпадъци, а при дъжд - и с неразтворени вещества, нефтопродукти и 

др. постъпващи от територията на града.  

В обхвата на съседното водно тяло – „Нов канал Варненски залив – 

Варненско езеро”, заустваше ПСОВ на кв. „Аспарухово”и поради близостта 

на източника до Варненския залив разглеждаме въздействието на ПСОВ на 

кв. „Аспарухово” и в обхвата на това водно тяло. Но обект "Трансформация 

на ПСОВ Аспарухово в Помпена станция и конструиране на 

транспортиращ тръбопровод" Варна реши един основен проблем, свързан 

със замърсяването на Варненското езеро-старото съоръжение, което бе в 

експлоатация от 1964 г., и технологията, по която работеше, бе за 

механично пречистване на отпадните води без допълнителна биологична 

обработка. Те бяха зауствани във Варненското езеро и това се отразяваше 

на качеството на водите му, а оттам и на целия залив. С извършената 

реконструкция отпадните води се пречистват само от едрите отпадъци и 

пясъка, след което по изградения напорен тръбопровод под езерото с 

дължина 2.5 км се отвеждат до пречиствателна станция Варна, където се 

извършва тяхната биологична обработка. 
Състоянието на водното тяло е повлияно и от въздействието на р. Дунав 

– Рождественски (Рождественски, 1986) например установява в резултат от 

дългогодишни измервания, че минимумът на солеността в северната част на 

залива се наблюдава с около един месец закъснение спрямо максимума на 

водното ниво на реката, отчетено при гр. Русе.  

Друг важен фактор на въздействие в района е интензивността на морския 

трафик – източник на замърсяване с нефтопродукти, общоекстрахируеми 

вещества и др.  

Карта с основните 

източници на 

отпадъчни води 

-Карта с размера и типа 

на пречиствателните 

станции за отпадъчни 

води в околността и 

агломерациите свързани 

към тези ПСОВ, когато 

е генерирана за целия 

„район на влияние” 

върху водите за къпане. 

Шокърско дере, което протича през територията на гр. Варна и е 

потенциален източник на замърсяване с отпадъци, нефтопродукти, 

неразтворени вещества и др. 

 Дерето не е идентифицирано като самостоятелно водно тяло по смисъла 

на РДВ 2000/60/ЕС и не е типологизирано и не му е правена оценка на 

екологичния и химичния статус. 

 

Карта на дифузните 

замърсявания 

-карта за броя и 

гъстотата на добитъка и 

плановете за използване 

на оборски тор в 

Тип земеползване 

Оценка на 

влиянието 

/точки/ Забележка: 

BG2000BSC005 

Селскостопанска земя  0 <10% 
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околността.- за 

обобщаване на 

микробиологичния 

риск вследствие 

„натоварването” от 

селскостопански 

дейности. 

Индустриален тип 

земеползване 0 <10% 

Урбанизирани територии 3 >66% 
 

Реки с водосбор в 

селски райони: 

измерване на 

постъпленията или 

оценки 

Адекватното ползване 

на исторически данни 

от мониторинг, 

извършен по РДВ или 

Директивата за 

градските ПСОВ 

(91/271/ЕИО), 

Не се прилага в конкретния случай 

Потенциално 

замърсяване и 

„критични точки” 

-метод за анализ на 

опасността при 

определянето на 

преливници и помпени 

станции, 

-процедура за 

известяване от 

персонала на 

съоръженията за 

отпадъчни води 

 

Посещение на място- 

констатации 

 

Дренажна система в северната част на плажа, която улавя и отвежда в 

морето водите от ската. Възможно е замърсяване от дифузни източници 

(вилни сгради и други обекти от Морската градина) които са на изгребни 

ями. 

Основни източници на натиск в зоната за къпане са сгради, разположени 

около и над нея, които са включени в аварирала канализационна система 

или други, които са разположени в района без изградена КС и вливащите 

се в района дерета.(В следствие на свлачишни процеси в района са 

компрометирани  подземните комуникации, в резултат на което 

отпадъчни води  се изливат в дерето, преминаващо през района. Същото 

се влива в Черно море в близост до морски плаж Бриз 3 –Буните.) 

Рибарско селище на плаж Буните 2-първоначално е установено, че 

отпадъчните води от селището са отведени в попивни ями и дифузно чрез 

дренажи се отвеждат в морето. След предписание е поставена химична 

тоалетна. 

 

Моделиране на 

“факела” от 

източници на 

замърсяване и 

въздействието им. 

Няма данни 
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Потенциал за 

размножаване на 

цианобактерии, 

макроводорасли 

и/или морски 

фитопланктон и 

наличие на 

смолисти 

остатъци, стъкла, 

пластмаси, каучук 

или други 

отпадъци  

 

 

Ефекти на 

пролиферацията. 

Няма данни 

Размножаване на 

макро-водорасли 

(„зелени приливи”) и 

фитопланктон 

 

Няма данни 

Причини и 

благоприятстващи 

еутрофикацията 

фактори, нужни за 

оценката на профила . 

Няма данни 

Подхранващи 

вещества. 
Няма данни 

Физични условия 

-Време на престой и 

период на обновяване 

на водата. 

- Температура 

- Светлина 

-Температурна 

стратификация при 

водните обекти със 

статични води. 

- Преобладаващи 

ветрове (и влиянието им 

върху 

хидродинамиката). 

 

Оценка на потенциала 

на водите за къпане за 

размножаване на 

цианобактерии, 

макроводорасли и 

фитопланктон  

- Оценка или 

идентификация на 

възможните 

подхранващи 

източници (човешки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БЕК – Фитопланктон:  

Летен сезон – м. септември, 2010г. 

 
Есенен сезон – м. октомври, 2010г 
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дейности...); 

- Визуални наблюдения; 

- Исторически данни за 

идентифицираните 

биологични видове и 

количествено 

определяне 

 
БЕК – макрозообентос, 2010г. 

 
Чрез прилагане на принципа “one – out – all – out”, състоянието на 

водното тяло през 2011г. се оценява като “лошо”.  

 
Мерки за управление с 

цел намаляване на 

потенциала за 

размножаване на 

цианобактериите 

 

 

Влиянието на дифузните източници не може да бъде оценено, поради 

липса на подходящи критерии за количествена оценка. 

Използвали сме подход за проверка на това дали земеползването, /което е 

само един от възможните дифузни източници/ се очаква да окаже 

влияние върху състоянието на крайбрежните морски води /резултатите са 

представени в табличката по-долу/. 

Силата на натиск /pressure/ от точковите източници /ПСОВ, канализации 

и по-големите реки/ се определя като се изчисляват годишните товари 

внасяни в морската среда от съответните източници. 

Мониторинг на 

цианобактериите. 
Няма данни 

Наличие на смолисти 

остатъци, стъкла, 

пластмаса, каучук или 

други отпадъци. 

Няма данни 

 

 


