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Пункт за 

мониторинг 

Пункт за мониторинг –Пункт № 03003 ВК Ривиера с/у Ривиера бийч 

Златни пясъци  
крайбрежие С  

Двойка координати на пункта за мониторинг- Географски 

координати ширина N 43016'11''  дължина E 28002'21'' 

 

 

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 

ПСОВ Зл.пясъци 

Собственост на МТ 

Концесионер “Ривиера” АД 

„Виви-2006” 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 

Плажна ивица, разделена от буни, с пясъчни дюни и трева 

 едрозърнест пясък 
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Структура на 

плажа 

 
Допълнителна 

информация за 

плажа 

6 спасителни поста, 2 мед. пункта, 4 сан.възела, душове-част от тях с 

минерална вода от собствен сондаж,съблекални, осигурен достъп на хора 

в неравностойни положение 

Кофи за отпадъци 

Забранено за кучета 

Структура на 

брегова зона 

Силно променена, урбанизирана. 
Крайбрежната зона в района на курортните комплекси “Златни пясъци”, 

“Ривиера” и частично “Чайка” представляват ниска равна тераса със 

сравнително широки плажове. В северната част на “Златни пясъци”, брегът 

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

абразия преди провеждането на брегоукрепителни мероприятия. Надморска 

височина 20-40 м. 

Дължина на 

бреговата линия 

на плажа 

700 м плажна ивица, достъпен терен-в района на затворен курортен 

комплекс, достъп с личен и обществен транспорт 

Снимка на зоната 
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Температура на 

въздуха и водата 

Официално 
утвърдени 
зони за 
къпане 

Темп 
море 
юни 

Темп 
възд
ух 
юни 

Темп 
море 
юли 

Темп 
въздух 
юли 

Темп
. 
море 
авгус
т 

Темп   
въздух 
август 

Темп 
море  
септемв
ри 

Темп. 
въздух 
септем
ври 

3.Зона 
“Ривиера-
Чайка” 

        

Пункт №03003  
/ВК Ривиера 
с/у Ривиера 
бийч Златни 
пясъци 
 

23 
22 
 

27 
23 
 

21 
27 
 

26 
33 
 

24 
26 
 

31 
28 
 

27 
22 
 

30 
24 
 

 

Брой посетители 800-1000 човека 

Качество на 

водите за къпане 

ZLATNI PYASATSI-RIVIERA 
Id BG3310610135003003  

Latitude 43.2697 Longitude 28.0392  

Country BULGARIA 

 Region SEVERNA I IZTOCHNA BULGARIA  

Province SEVEROIZTOCHEN  

Commune VARNA  

Bathing water ZLATNI PYASATSI-RIVIERA  

Type SEA  

Year 2007 Compliant to guide values / Excellent  

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 guide values / Excellent 

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 Excellent water quality 
 

Зона Ривиера-Чайка, Пункт ВК Ривиера с/у Ривиера бийч 
Златни пясъци 
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 препоръчителните стойности/отлично 

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.-Отлично 

 

http://www.bing.com/maps/?mapurl=http://bwd.eea.europa.eu/kml_export.php?cc=BG
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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 

 

 

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 затворен курортен комплекс-ВК Ривиера, силно 

урбанизирана 

В близост- природен парк „Златни пясъци” 

Паркът е създаден на 3 февруари 1943 г. под името Народен парк 
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"Златни пясъци". Общата му площ е 1320,7 ха. През 1956 г. започва 

облагородяването на парка - изграждат се кътове за отдих, заведения за 

хранене и настаняване, чешми, туристически маршрути. 

Режим на земеползване 
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. 

 

 
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 
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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. 

Във водосборната област няма други значими повърхностни водни 

обекти, които могат да окажат влияние върху състоянието на водните за 

къпане. 

 

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) 

 

Индикативен списък на 

източниците и 

пътищата на 

замърсяване 

-Третиране на отпадни 

води; ДА. 

Въпреки, че е извън обхвата на зоната за къпане, потенциално влияние 

от ПСОВ Златни пясъци е възможно. 
 
Третиране на отпадни води-ПСОВ Златни пясъци. 
К.К.Златни пясъци няма изградена дъждовна канализация и 
всички видове отпадъчни води –битови, дъждовни, от басейни и др. 
постъпват в ПСОВ 
ПСОВ „Зл. Пясъци” – през 2010 г. е констатирано изтичане на 

пречистени отпадъчни води в близост до зоната за къпане. 

Настоящотото заустване е на 2 км навътре в морето срещу 

пристанището. Въпреки, че е извън обхвата на зоната за къпане считаме, 

че потенциално влияние е възможно-Остават проблемите с 

експлоатацията на ПСОВ “Златни пясъци”. През пиковите часове на 

денонощието през активния летен сезон постъпват залпово отпадъчни 

води,което води до хидравлично пренатоварване на станцията. 
 

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 

ПСОВ Златни пясъци 

Станцията е с биологично пречистване.Въведена в експлоатация през 

1983 г. В ПСОВ постъпват за пречистване отпадъчните води от 

к.к.Златни пясъци, СО “Ален мак”, к.к.”Чайка”, и ВК ‘Ривиера”. ПСОВ е 

фунционирала със  съоръжения за механично и биологично пречистване.  

ПСОВ е функционирала със съоръжения за механично и биологично 

пречистване, без възможност за отстранявае на биогенните елементи 

азот и фосфор. Изградено е дълбоководно заустване на пречистените 

отпадъчни води, с което се възпрепятства замърсяване на зоната за 
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„район на влияние” 

върху водите за къпане 

 

къпане. В ПУРБ 2061-2021 г. е заложена мярка „изграждане на нова 

ПСОВ КК „Златни пясъци”. 

 

В курортния комлекс „Златни пясъци” няма изградена дъждовна 

канализация. Всички видове отпадъчни води-битови, дъждовни, от 

басейни и др.постъпват  в ПСОВ. Хидравличното натоварване на 

станцията е различно, както през отделните сезони, така също и през 

часовете на денонощието. Изключително големи затруднения в 

експлоатацията се получават през активния курортен сезон, когато 

коефициента на денонощна неравномерност достига до 1:8 и станцията 

се претоварва. Това води до невъзможност за провеждане на ефективен 

технологичен режим. Технологичното оборудване е в експлоатация 

повече от 25 години и е крайно амортизирано. ПСОВ Златни пясъци се 

нуждае от неотложна реконструкция и разширение или изграждане на 

изцяло нова станция 

 

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- Канализационната мрежа на ВК Ривиера е включена към ПСОВ Златни 
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констатации 

 
пясъци 

Източници на замърсяване: ПСОВ Златни пясъци; Канализационна 

мрежа на к.к. Златни пясъци; Яхтено пристанище Златни пясъци. 

ПСОВ Златни пясъци-работи неефективно и с претоварване през летния 

сезон 

Канализационна мрежа Златни пясъци-в добро състояние и не се явява 

източник на замрсяване на водите. Няма данни за нерегламентирани 

включвания и замърсяване на морските води чрез дъждовната 

канализация. 

Яхтено пристанище Златни пясъци-има програма за управление на 

дейностите по отпадъците и договор за приемане и обработка на 

отпадъчни нефтопродукти и нефтоводни смеси. Битово-фекалните води 

от сградите се заустват в централната канализация на комплекса. 

Минералните душове от плажа се изливат към зоната за къпане. 

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. 

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 
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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 дейности...); 

- Визуални наблюдения; 

- Исторически данни за 

идентифицираните 

биологични видове и 

количествено определяне 

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 

 

 


