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Пункт за 

мониторинг 

Пункт за мониторинг Пункт №03015 /Местност Фичоза, хижа 

"Ветеран",крайбрежие С  

Двойка координати на пункта за мониторинг- Географски координати: 
ширина N 43008'37''  дължина E 27056'26'' 
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. 

 

 

 

 

 
Заустват дерета, които не се наблюдават в обхвата на регулярния 

мониторинг.  

  

 

 

 

 

НЕОХРАНЯЕМ под управление на МТ 

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-много широка, дребнозърнест пясък. 

 

Допълнителна 

информация за 

НЕОХРАНЯЕМ ПЛАЖ 
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плажа 

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.  

              Варненското езеро и изкуствено прокопания канал “езеро-морски 

залив” разделят общината на северна и южна. Около тях се е оформила обширна 

низина. Тя е почти равна и само на места е усложнена от ясно изразени хълмове. 

Средната и надморска височина е 20-40 метра. Наклоните на терените са от 

полегати около южния бряг на езерото и квартал “Аспарухово” и наклонени при 

квартал “Галата”, м.”Зеленика” и “Ракитника”, до стръмни и много стръмни в 

части от м. “Прибой”, курортна зона “Прибой” и района около хижа 

“Черноморец”). В южната и югоизточна част (до пътя Варна-Златни пясъци) 

преобладават места с надморска височина 20-40 м и полегати и наклонени 

терени. Териториите разположени по протежение на крайбрежието имат източно 

изложение. Крайбрежната зона почти по цялото си протежение представлява 

висок и стръмен, на места почти отвесен скат, образуван от морската абразия, 

като в района на нос Галата, има активно свлачище. В района на курортна зона 

“Прибой” хижа “Черноморец” и източно от Галата има пясъчни плажове. 

Дължина на 

бреговата линия 

на плажа 

1300 м плажна ивица, достъпен терен-в близост до 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 

15.Зона 

“местност 
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“Фичоза” 

Пункт №03015  

/Местност 

Фичоза, хижа 

"Ветеран" 

24 
24 

 

28 
24 

22 
28 

27 
34 

28 
26 

25 
30 

24 
21 

28 
23 

 
Гр.Варна –м.Боровец 

Брой посетители 150-300 човека 

Качество на 

водите за къпане 

 

FICHOZA -HIZHA VETERAN  

Id BG3310610135003015 

Latitude 43.1436 

Longitude 27.9406 

Country BULGARIA 

Region SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA 

Province SEVEROIZTOCHEN 

Commune VARNA 

Bathing water FICHOZA - HIZHA VETERAN 

Type SEA 

Year 2007 Compliant to guide values / Excellent 

Year 2008 Compliant to guide values / Excellent 
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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 mandatory values / Good or Sufficient 

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 “местност “Фичоза”, Пункт №03015  /Местност 

Фичоза, хижа "Ветеран" 
2007 г- отговаря на препоръчителните стойности/отлично 

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 задължителните стойности/добро или задоволително 

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 

и посочат важни 

източници в 

околността 

 

 

 

 

Карта на района на 

влияние 

-физични 

-географски 

-хидроложки 

характеристики на 

водата за къпане 
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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 курортна зона-м.Прибой, в близост до гр Варна 

В близост се намира „ГАЛАТА” (Код BG0000103 )по  Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и 

флора. Намира се южно от град Варна и обхваща морски бряг с 

песъчливи и скалисти зони, разпръснати обширни гори и малки речни 

долини с блата. Започва от югоизточната част на Аспаруховата морска 

тераса от Варненския залив и достига до залива Галата. Мястото е 

разположено на миграционният път на птиците Виа Понтика. Обхваща и 

част Авренският участък на Черноморския  бряг. Брегът е абразивно-

свлачищен, с не много големи пясъчни ивици и зони с каменни блокове. 

В посока изток-запад се намират дефилета покрити с бяла топола с 

участие на лиани (Smilax exelsa, Periploca graeca, Clematis vitalba). 

В южната част се намира не голям лиман покрит с тръстика, папур и 

водно огледало – Паша дере. Морският шелф е с редуващи се скали, 

пясъци и наносни зони в които разнообразието от водорасли и 

животински свят е значително. 
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Резултатите от прилагането на LUSI-индекса за ВТ BG2BS000C013 показват, 

земеползването оказва слабо влияние върху състоянието му /само 

въздействие от населените места/. 

 
Корекционния коефициент за това ВТ е равен на 1. Крайната стойност на 

индекса е 1. 

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. 

Територията представлява земеделска земя , широколистни листопадни 

гори, водни площи и друга осрна земя. Естествената растителна покривка 

в района е: 

Широколистни листопадни гори, храстови съобщества, смесени гори и 

иглолистни гори-50%; 

Друга орна земя, екстензивни зърнени култури, др. земи включени под 

населени места и тревни съобщества-19%; 

Водни райони, морски райони и крайбрежни пясъчни дюни-26% 

Не горски култивирани дървета-5% 
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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 

екологичното и 

химичното състояние 

на повърхностния воден 

обект в съответния 

профил на водата за 

къпане. 

В района не са идентифицирани др. повърхностни водни обекти, 

определени като водни тела по смисъла на РДВ 2000/60/ЕС, които се 

очаква да окажат въздействие върху зоната за къпане.  

Поради това липсва оценка на екологичното и химичното състояние на 

други водни обекти в района. 

Други повърхностни 

водни обекти във 

водосборната област 

(други повърхностни 

води във водосборната 

област на съответните 

води за къпане, които 

биха могли да бъдат 

източник на 

замърсяване) 

 

Дере, което се влива в обхвата на зоната и може да бъде потенциален 

източник на замърсяване.  

Не е провеждан мониторинг върху състоянието му и няма информация за 

това дали замърсява или не зоната. 

Индикативен списък 

на източниците и 

пътищата на 

замърсяване 

-Третиране на отпадни 

води; ДА 

 

ПСОВ „Прибой” – зауства в сухо дере, което се влива в Черно море, в 

близост до зоната за къпане. Не може да се прецени дали има реално 

влияние върху зоната за къпане. 

В ПСОВ “Прибой” постъпват за пречистване отпадъчните води от 

туристическите обекти в местност “Фичоза” и “Галата”, след което се 

заустват в Сухото дере, вливащо се в Черно море. 

Дере, което се влива в обхвата на зоната и може да бъде потенциален 

източник на замърсяване.  

ПСОВ работи от началото до края на активния курортен сезон със 

съоръжения за механично и биологично пречистване. Резултатите от 

анализите от проведения собствен и контролен мониторинг по отделните 

показатели не превишават индивидуалните емисионни ограничения в 

издаденото разрешително 
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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. 

 

ПСОВ „Прибой” – зауства в сухо дере, което се влива в Черно море, в 

близост до зоната за къпане. Не може да се прецени дали има реално 

влияние върху зоната за къпане. 

Обектът е сезонен /функционира само през лятото/ 

В ПСОВ “Прибой” постъпват за пречистване отпадъчните води от 

туристическите обекти в местност “Фичоза” и “Галата”, след което се 

заустват в Сухото дере, вливащо се в Черно море. ПСОВ работи от 

началото до края на активния курортен сезон със съоръжения за 

механично и биологично пречистване. Резултатите от анализите от 

проведения собствен и контролен мониторинг по отделните показатели 

не превишават индивидуалните емисионни ограничения в издаденото 

разрешително 

 

Карта на дифузните 

замърсявания 

-карта за броя и 

гъстотата на добитъка и 

плановете за използване 

на оборски тор в 

околността.- за 

обобщаване на 

микробиологичния 

риск вследствие 

„натоварването” от 

селскостопански 

дейности. 

 

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 

ПСОВ “Прибой” се стопанисва от „Прибой” ООД, гр. Варна, и има 

разрешително № 23710007/04.10.2007 г., издадено от БДЧР, гр. Варна, за 
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 заустване на пречистените отпадъчни води в Сухо дере – втора категория воден 

обект. 

ПСОВ работи от началото до края на активния курортен сезон и със съоръжения 

за механично и биологично пречистване на водите за туристическите обекти в 

местност “Фичоза” и “Галата”. Пречистените отпадъчни води  се заустват в 

„Сухото дере”, заустващо на около 3 км. след точката на заустване в Черно 

море. Станцията е предвидена да обслужва зона за отдих Прибой, район 

Аспарухово, кв.Галата-гр.Варна. 

Резултатите от анализите от проведения собствен мониторинг по отделните 

показатели не превишават индивидуалните емисионни ограничения в 

издаденото разрешително. 

 

Моделиране на 

“факела” от 

източници на 

замърсяване и 

въздействието им. 

Няма данни 

Потенциал за 

размножаване на 

цианобактерии, 

макроводорасли 

и/или морски 

фитопланктон и 

наличие на 

смолисти 

остатъци, стъкла, 

пластмаси, 

каучук или други 

отпадъци  

 

 

Ефекти на 

пролиферацията. 

 

Размножаване на 

макро-водорасли 

(„зелени приливи”) и 

фитопланктон 

 

Причини и 

благоприятстващи 

еутрофикацията 

фактори, нужни за 

оценката на профила  

 

 

Подхранващи 

вещества 
 

Физични условия 

-Време на престой и 

период на обновяване 

на водата. 

- Температура 

- Светлина 

-Температурна 

стратификация при 

водните обекти със 
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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 

дейности...); 

- Визуални наблюдения; 

- Исторически данни 

за идентифицираните 

биологични видове и 

количествено 

определяне 

 

 

 

 

 
Състояние на водното тяло 

Летен сезон – м. септември, 2010г. 

 
Есенен сезон – м. октомври, 2010г 

 
 

БЕК – макрозообентос, 2010г. 

 
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.  
 

Наличие на смолисти 

остатъци, стъкла, 

пластмаса, каучук или 

други отпадъци. 

 

 

 


