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1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ: 

1.1. При осъществяване на дейностите по изпълнение на договора са спазени 

изискванията на следните ръководства и документи: 

 ДИРЕКТИВА 2008/56/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 

година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката 

за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) - https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2011 

г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на 

интегрираната морска политика - 

https://www.bsbd.org/UserFiles//File/Reglament%201255%20ot%202011_EC.pdf 

 РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/848 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2017 година за определяне на 

критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските 

води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, 

и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС, налично на следния интернет адрес - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848&from=BG 

 КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ - 

https://www.bsbd.org/UserFiles/File/Convention_for_Protection_of_the_BS_Against_

Pollution.pdf 

 МОРСКА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2016-2021г. -

https://www.bsbd.org/bg/m_env_and_action.html?URI= 

 НАРЕДБА за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС №273 от 

23.11.2010г., https://www.bsbd.org/UserFiles/File/Naredba%20za% 

20morskite_vodi.pdf 

1.2. Възприети са добрите практики от: 

 Изпълнителят следва да проучи и заимства добрите практики в мониторинга, 

проведен в рамките на предишни проекти - MARLEN; ISMEIMP -

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848&from=BG
https://www.bsbd.org/UserFiles/File/Naredba%20za%25
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https://www.bsbd.org/bg/ismeimp.html, Black Sea Hotspots - http://bs-

hotspotsproject.eu/index.htm и други. 

 Опазване на чистотата на морската среда – ръководство с добри практики за 

намаляване на твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието, 2016 -

http://mlwatch.bsnn.org/pdf/Rakovodstvo.pdf 

1.3. Използвани са данни от: 

 Европейската програма за наблюдение „Коперник“, където е приложимо - 

https://www.copernicus.eu/en; 

 данните, събрани до този момент от институционалния мониторинг на морските 

отпадъци по дескриптор D10С1, индикатор 1; 

 данни, събрани до този момент от институционалния мониторинг на морските 

отпадъци по дескриптор D10С1, индикатор 2; 

 по проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в 

крайбрежните райони на Черно море“ – RedMarLitter, които са публикувани в 

базата данни по проекта (https://map.redmarlitter.eu/bg/database);  

 Европейската агенция по околна среда (EEA) и Marine LitterWatch 

(https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-

litterwatch/data-and-results/marine-litterwatch-data-viewer); 

 данни от други наблюдения и анализ, включително собствени наблюдения и 

анализи 

1.4. Целева територия: Българско Черноморско крайбрежие, българска 

акваторията на Черно море. 

 

 

  

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/data-and-results/marine-litterwatch-data-viewer
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/data-and-results/marine-litterwatch-data-viewer
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2. ОБЩ АНАЛИЗ ОТНОСНО НАТОВАРВАНЕТО С МОРСКИ 

ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА ТЕРИТОРИЯ 

2.1. Обект на анализа: обект на настоящия анализ се явява натоварването с 

морски макроотпадъци, отложени по брега и плаващи по морската повърхност 

отпадъци. За тях има натрупан емпиричен материал, предполагащ получаване на 

представителни за целевата територия изводи. Провежданият в България от 2015г. 

мониторинг на морските отпадъци показва най- големи регистрирани количества на 

морските отпадъци, отложени по брега, в сравнение с плаващите и отложените по 

дъното. Това е в пълно съответствие с теоретичните постановки, според които 

приблизително 70% се отлагат на брега, 15% са във водния стълб и се отлагат на дъно и 

15% са плаващи. 

2.2. Национален мониторинг на морските отпадъци в Република 

България. 

Националният мониторинг за морски отпадъци се провежда във връзка с 

изпълнение на изисквания на Рамковата Директива за Морска Стратегия на ЕС (РДМС 

2008/56/ЕО) и транспонираната в българското законодателство Наредба за опазване на 

околната среда в морските води от 2010 г.  

Критериите и методологичните стандарти за постигане на основната цел на РДМС 

поставят изисквания за оценка характеристиките на морските отпадъци, един от 

качествени дескриптори за определяне състоянието на морската околна среда 

(Дескриптор – 10) във всички компоненти на средата - брегова ивица, морско дъно, воден 

стълб и водна повърхност.  

Целите на проведените мониторингови кампании за морски отпадъци във всички 

компоненти на морската околна среда на Българското черноморско крайбрежие е да 

осигури информация за количеството, тенденциите в количеството и натрупването на 

морски отпадъци,  движещите сили (туризъм, урбанизация,  пристанища, корабоплаване, 

търговски и рекреационен риболов и др.) и оказвания натиск от въвеждането на отпадъци 

в морската околна среда. Друга основна цел на мониторинговите кампании е след анализ 

на данните, събрани от проучването, да се разработи подобрена  програма за мониторинг 

по Дескриптор  10 Морски отпадъци спрямо тази през 2014 г., и влизането й в сила през 

2017г.  

Според програмата за мониторинг по Дескриптор 10, оценката на състоянието на 

морската среда трябва да се извърши по няколко критерия и индикатора за натиск:  

 Критерий D10C1 - Първичен: Съставът, количеството и пространственото 

разпределение на отпадъците по крайбрежната ивица, в повърхностния слой на 

водния стълб и по морското дъно са на нива, които не нанасят вреда на 

крайбрежната и морската среда; 

 Критерий D10C2 - Първичен: Съставът, количеството и пространственото 

разпределение на микроотпадъците по крайбрежната ивица, в повърхностния 
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слой на водния стълб и седиментите на морското дъно са на нива, които не 

нанасят вреда на крайбрежната и морската среда;  

 Критерий D10C3 - Вторичен: Количеството отпадъци и микроотпадъци, 

погълнати от морските организми е на ниво, което не оказва неблагоприятно 

влияние върху здравето на съответните видове;  

 Критерий D10C4 - Вторичен: Брой на неблагоприятно засегнатите индивиди от 

всички видове вследствие на отпадъци, например чрез заплитане, други видове 

нараняване или смъртност, или последици за здравето.  

2.3.  Анализ на натоварването с морски отпадъци, отложени по 

брега в целевата територия за периода 2015-2018г.: 
Анализът е извършен при използване на данните от националния мониторинг на 

морските отпадъци, отложени по брега в периода 2015-2018г. (D10C1, индикатор 1). 

Методологията за провеждане на мониторинга, анализът и оценката на морските 

отпадъци е в съответствие с Ръководството за мониторинг на морските отпадъци в 

Европейските морета и инструкциите на OSPAR комисията 

(http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/10-

02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf;https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/l

b-na-26113-en-n.pdf.).  

Плажните ивици са подбрани като са взети предвид значимите източници за 

генериране на отпадъци по крайбрежието, а именно:  

 морски транспорт и пристанища;  

 урбанизация; 

 туризъм и рекреационни дейности в крайбрежните зони;  

 търговски и любителски риболов;  

 речен отток, включващ - директно или индиректно постъпващи отпадъци чрез 

реките;  

 трансгранично прехвърляне на отпадъци между водните басейни и др.  

Спазени са и препоръчителните критерии за избор на референтни плажове. 

Във връзка с изискванията на програмата за мониторинг на морски отпадъци са 

проведени ежегодни кампании за натрупване на база данни по критерий D10C1, 

индикатор 1 (плажни / брегови отпадъци > 2,5 cm), като първата кампания обхваща 

периода 2015г. - 2016г. Мониторингът на плажните макроотпадъци  включва 

наблюдение на 8 неохраняеми плажни брегови ивици по Северното и Южното българско 

Черноморие, които след влизането в сила на новата програма през 2017 са увеличени на 

10. В таблица 1 са представени плажовете, обект на мониторинга и броят на проведените 

мониторингови кампании по години. 
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Таблица.1. Плажове, обект на национален мониторинг на морските отпадъци, 

отложени по брега, 2015-2018г. 

№ 
по 
ре
д  

Наименование на плажната / 
бреговата ивица (място на 

провеждане на мониторинга)  

Географски 
координати 

на началната 
точка от 
1000 m 
секция 

Географски 
координати 
на крайната 

точка от 
1000 m 
секция 

Провеждан мониторинг на 
морските отпадъци  

бр. кампании за година  

2015 2016 2017 2018 

1. плаж "Дуранкулак - север 1" 43 43 0.01N, 
28 34 24.72E 

43 42 23.24N, 
28 34 40.15E 3 1 3 4 

2. плаж "Крапец" 43 39 4.00N, 
28 34 10.00E 

43 39 36.09N, 
28 34 0.10E 3 1 3 4 

3. канал 2 - "Варненско езеро - 
Черно море" 

43 11 8.95N, 
27 53 23.20E 

43 11 31.58N, 
27 52 51.98E 3 1 3 4 

4. плаж "Шкорпиловци - север" 42 57 25.66N, 
27 53 54.25E 

42 57 57.56N, 
27 53 46.47E 3 1 3 4 

5. плаж "Бяла - Карадере" 42 55 12.06N, 
27 53 48.06E 

42 54 39.64N, 
27 53 47.67E 0 0 3 4 

6. плаж "Обзор - детски лагери" 42 48 1.38N, 
27 53 25.64E 

42 47 30.02N, 
27 53 35.90E 3 1 3 4 

7. плаж "Иракли" 42 44 59.29N, 
27 53 20.69E 

42 44 27.29N, 
27 53 28.57E 3 1 3 4 

8. плаж до Черноморски 
солници гр. Бургас 

42 30 57.16N, 
27 29 9.19E 

42 31 28.62N, 
27 29 19.77E 3 1 3 4 

9. плаж „Алепу“ 42 22 7.00N, 
27 42 33.00E 

42 21 37.33N, 
27 42 47.85E 3 1 3 4 

10. плаж "Устието на р. Велека" 42 3 54.66N, 
27 58 44. 57E 

42 4 12.19N, 
27 58 7.56E 0 0 3 4 

 

Първата кампания за морски отпадъци по критерии D10C1 е проведена във времеви 

интервал август 2015 г. до март 2016 г. Обхванати са 8 плажни ивици: плаж „Дуранкулак 

-север 1”; плаж "Крапец"; Канал 2 „Варненско езеро - Черно море“ (нов канал) - гр. 

Варна; плаж „Шкорпиловци“; плаж „Обзор - детски лагери”; плаж „Иракли“; плаж  

"Черноморски солници" гр. Бургас и плаж „Алепу“ - гр. Созопол. От 2017г. мониторинг 

се осъществява и на плажовете „Бяла- Карадере“ и „устието на р. Велека“. 

 

Мониторигът на D10C1 обхваща 8 категории морски отпадъци:  
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 Изкуствени полимерни материали,  

 Каучук (гума); 

 Плат/текстил; 

 Хартия/картон; 

 Обработен дървен материал; 

 Метал; 

 Стъкло/керамика; 

 Неидентифицирани отпадъци 

Всяка категория включва различен брой подкатегории - общо 167. Най- голям е 

броят на подкатегориите, подлежащи на мониторинг в категорията "Изкуствени 

полимерни материали" - 92, докато останалите категории включват значително по малък 

брой подкатегории от 10 до 21.  

В таблица 2 са представени количествата отпадъци по основни групи материали, 

установени при институционалния мониторинг (2015-2018г.) на морските 

макроотпадъци, отложени по брега. 
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Таблица 2. Морски отпадъци, отложени по брега по данни от националния мониторинг, 2015-2018г. 

№ 

по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 

показател общо за година 

ср. за 

плаж 

общо за 

година 

ср. за 

плаж 

общо за 

година 

ср. за 

плаж 

общо за 

година 

ср. за 

плаж 

бр. % бр. бр. % бр. бр. % бр. бр. % бр. 

1. 

Общо количество  

отпадък  15661 100 1958 4144 100 518 77196 100 7720 49789 100 4979 

2. 
Изкуствени полимерни 

материали  13136 83,88 1642 3554 85,76 444 50114 64,92 5011 29970 60,19 2997 

3. 
Каучук/гума  

111 0,71 14 45 1,09 6 1633 2,12 163 1106 2,22 111 

4. 
Плат/ текстил  

307 1,96 38 73 1,76 9 1417 1,84 142 1155 2,32 116 

5. 
Хартия/ картон  

1235 7,89 154 178 4,30 22 10916 14,14 1092 6206 12,46 621 

6. 
Обработен дървен 

материал  74 0,47 9 62 1,50 8 4394 5,69 439 5207 10,46 521 

7. 
Метал  

382 2,44 48 129 3,11 16 5533 7,17 553 4205 8,45 421 

8. 
Стъкло/ керамика  

398 2,54 50 94 2,27 12 2870 3,72 287 1661 3,34 166 

9. 
Неидентифицирани  

18 0,11 2 9 0,22 1 318 0,41 32 279 0,56 28 

10. 
Брой наблюдавани 

плажове  8 100 - 8 100 - 10 100 - 10 100 - 
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През 2015 г. са проведени 3 мониторингови кампании (02.09.2015 - 03.12.2015) - по 

една през летен, есенен и зимен сезон. Общото количество на регистрираните отпадъците с 

размер > 2,5 см от всички изследвани плажни ивици е 15661 бр., като средното количество 

за  плаж е 1958 бр.  

Резултатите показват най- големи количества от категорията "Изкуствени 

полимерни материали" - 13136 бр. (83,88% от всички морски отпадъци), следвани от 

категория "Хартия/ картон" - 1235 бр.(7,89%); категория "Стъкло/ керамика" - 398 бр. 

(2,54%); категория "Метал" - 382 бр. (2,44%); категория "Плат/ текстил" -307 бр. (1,96% ); 

категория "Каучук/гума" - 111 бр. (0,70%); категория "Обработен дървен материал" - 74 бр. 

(0,47%) и категория "Неидентифицирани" - 18 бр. (0,11%).  

Общото количество на регистрираните отпадъци по плажове е доста хетерогенно, 

което зависи от местоположението на плажа и потенциалните видове натиск.  

Броят регистрирани отпадъци по плажове за 2015г. е следният: 

 плаж Крапец - 2532 бр.,  

 следвано от плаж Алепу - 2168 бр.,  

 плаж - канал 2 "Варненско езеро- Черно море" (нов канал) - 2055 бр.;  

 плаж Шкорпиловци север - 1965 бр.;  

 плаж Дуранкулак север 1 - 1940 бр.;  

 плаж до Черноморски солници - 1917 бр.;  

 плаж Иракли - 1822 бр;  

 плаж Обзор- Детски лагери -1275 бр.  

На фигура 1 е представено дяловото участие на всяка от основните групи материали 

в състава на установените отпадъци за 2015г. 

Преобладаващите отпадъци по всички плажове са от категорията "Изкуствени 

полимерни материали", като процентното им разпределение спрямо другите категории е 

различно за отделните плажове:  

 за плаж Крапец - 86,33%;  

 плаж Алепу - 89,3%;  

 канал 2 "Варненско езеро- Черно море" - 72,12%;  

 плаж Шкорпиловци север - 90,59%;  

 плаж Дуранкулак север 1- 88,66%;  

 плаж до Черноморски солници - 78,35%;  
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 плаж Иракли - 87,05% и   

 плаж Обзор- Детски лагери - 73,33%.  

 

 

Фиг. 1. Морски отпадъци, отложени по брега по основни групи материали за 2015г. 

(8 мониторирани плажа) 

 

Най - голям е приносът на полимерните материали на плаж Шкорпиловци север и 

двата плажа в най - северната и южна точка на крайбрежието - плаж Дуранкулак север и 

плаж Алепу. Двата най- замърсени плажа са разположени в най- северната и най- южната 

част на крайбрежието. В случая, относно плаж Крапец евентуална причина може да бъде 

трансграничен пренос на отпадъци и за плаж Алепу пренос на отпадъци от морски 

течения. 

Третият по количество регистрирани отпадъци е плаж - канал 2 "Варненско езеро- 

Черно море" (нов канал), който е подложен на натиск от населено място с над 100 000 

е.ж. какъвто е гр. Варна, включително корабоплаване, пристанищна дейност, любителски 

риболов и рекреация.  

През 2016г. е проведена само една мониторингова кампания - през пролетния сезон 

на същите 8 плажни ивици. Общото количество на регистрираните отпадъците с размер > 

2,5 см от северната до южната плажни ивици е 4144 бр., като средното количество за един 

плаж е 518 бр. (табл. 2).  
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Резултатите показват най- големи количества от категорията "Изкуствени 

полимерни материали" – 3554 бр. (85,76% от всички морски отпадъци), следвани от 

категория "Хартия/ картон" - 178 бр.( 4,30%); категория "Метал" - 129 бр. (3,11%); категория 

"Стъкло/ керамика" - 94 бр. (2,27%); категория "Плат/ текстил" -73 бр. (1,76% ); категория 

"Обработен дървен материал" - 62 бр. (1,50%); категория "Каучук/гума" - 45 бр. (1,09%); и 

категория "Неидентифицирани" - 9 бр. (0,22%).  

Броят регистрирани отпадъци по плажове за 2016г. е следният: 

 плаж Иракли - 1278 бр.,  

 канал 2 "Варненско езеро- Черно море" (нов канал) - 646 бр.;  

 плаж до Черноморски солници - 554 бр.; 

 плаж Обзор- Детски лагери - 489 бр.;  

 плаж Шкорпиловци север - 335 бр.;  

 плаж Алепу - 329 бр;  

 плаж Дуранкулак север 1 - 263 бр.  

 плаж Крапец - 250 бр.  

 

На фигура 2 е представено дяловото участие на всяка от основните групи материали 

в състава на установените отпадъци за 2016г. 

 

Фиг. 2. Морски отпадъци, отложени по брега по основни групи материали за 2016г. 
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(8 мониторирани плажа) 

Процентното разпределение на Изкуствените полимерни отпадъци спрямо общия 

брой на отпадъците за отделните плажове е както следва:  

 за плаж Иракли - 92,01%;  

 плаж Шкорпиловци север - 91,04%;  

 плаж Дуранкулак север 1- 85,93%;  

 плаж Крапец - 85,60%;  

 плаж Обзор- Детски лагери - 83,44%;  

 плаж до Черноморски солници - 83,21%;  

 плаж Алепу - 81,16%;  

 канал 2 "Варненско езеро- Черно море" - 76,78%.  

Най- ниско е процентно съотношение на полимерните отпадъци на бреговата ивица 

канал 2 "Варненско езеро- Черно море" поради регистрираните по- високи стойности за 

категориите - "Хартия/ картон" -9,75% и "Плат/ текстил" -4,49%.  

За разлика от 2015 г. подреждането на плажовете по степен на замърсеност е доста 

по- различно. Най - голямо замърсяване се наблюдава на плаж Иракли, в района на който 

има разположени лагери за диво къмпингуване. Къмпингуване в този район се наблюдава 

целогодишно при благоприятни метеорологични условия, което е основната причина  за 

замърсяването на плажната ивица, в резултат на пренос на отпадъци.  

Другите два плажа с по- голямо замърсяване през пролетния сезон са в районите на 

двата големи града - Варна и Бургас. Тези плажове са повлияни от антропогенен натиск 

целогодишно - корабоплаване и пристанищна дейност, риболов, спорт, замърсяване от 

съседни територии и др.  

Плажовете с по- малко количество регистрирани отпадъци са в близост до по-малки 

населени места, където интензивен туристически поток и антропогенен натиск се 

наблюдават през периода от средата на м.  май до края на м. септември.  

През 2017 г. и 2018 г. мониторингът на морски отпадъци по брега е проведен на 10  

плажни ивици (таблица 2), според изискванията на новата програма за мониторинг на 

МОСВ. Освен изследваните през първите две години 8 плажни ижици, са включени още 

две нови - плаж Бяла - Карадере  и плаж Устието на р. Велека.  

Плаж Бяла - Карадере е избран като референтно място поради използването му за 

природосъобразен туризъм. Плаж Устието на р. Велека е включен в мониторинга за да се 

проследи влиянието на реката върху количеството на отпадъците, както и трансграничния 

пренос от съседна Турция. 
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През 2017 г. са проведени 4 мониторингови кампании, които обхващат края на 

летния и целия есенен сезон (30.08.2017 - 01.11. 2018), поради което не са спазени 

изискванията за сезонност. Общото количество на регистрираните отпадъците с размер > 

2,5 см от всички изследвани плажни ивици е 77196 бр., като средното количество за  плаж 

е 7719,6 бр. (табл.2). 

Резултатите показват най- големи количества от категорията "Изкуствени 

полимерни материали" - 50160 бр. (64,98% от всички морски отпадъци), следвани от 

категория "Хартия/ картон" - 10916 бр.(14,14%); категория "Метал" - 5533 бр. (7,17%); 

категория "Обработен дървен материал" - 4394 бр. (5,70%); категория "Стъкло/ керамика" - 

2870 бр. (3,72%); категория "Каучук/гума" - 1633 бр. (2,12%); категория "Плат/ текстил" -

1417 бр. (1,84% ) и категория "Неидентифицирани" - 318 бр. (0,41%).  

Броят регистрирани отпадъци по плажове за 2017г. е следният: 

 плаж - канал 2 "Варненско езеро- Черно море" (нов канал) - 17413 бр.; 

 плаж Дуранкулак север 1 - 11782 бр.;  

 плаж Шкорпиловци север - 9889 бр.;  

 плаж Обзор- Детски лагери - 8023 бр.;  

 плаж Бяла - Карадере - 7216 бр.;  

 плаж Иракли - 6477 бр.;  

 плаж Крапец - 5624 бр.;  

 плаж Алепу - 5376 бр;  

 плаж до Черноморски солници - 2950 бр.;  

 плаж Устието на р. Велека - 2446 бр.; 

Отчетеното общо количество на отпадъците е много- по -голямо от това през 

предходния период, което може да се обясни с липста на сезонност при провеждането на 

мониторинга и периода в който са проведени кампаниите, а именно в най- натоварения 

туристически сезон - лято - есен. Освен това голямо влияние оказва и  липсата на 

целогодишни кампании през предходната 2016 (с изключение на пролетта), които спомагат 

за почистването на плажовете.  

Плаж Бяла- Карадере, който е избран като референтно място показва значителни 

количества акумулирани отпадъци, което е индикатор за антропогенно въздействие. 

Най- голямо е количеството на отпадъците от категорията "Изкуствени полимерни 

материали" на всички плажове, като процентното им разпределение спрямо другите 

категории е както следва:  

 плаж Дуранкулак север 1- 70,42%;  
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 плаж до Черноморски солници - 68,54%;  

 плаж Иракли - 67,62%;  

 плаж Шкорпиловци север - 66,35%; 

 плаж Алепу - 66,07%;  

 канал 2 "Варненско езеро- Черно море" - 63,65%;  

 плаж  Крапец - 63,54%;  

 плаж Обзор- Детски лагери - 62,35%;  

 плаж Бяла - Карадере - 60,41%;  

 плаж Устието на р Велека - 54,33%. 

На фигура 3 е представено дяловото участие на всяка от основните групи материали 

в състава на установените отпадъци за 2017г. 

 

Фиг. 3. Морски отпадъци, отложени по брега по основни групи материали за 2017г. 

(10 мониторирани плажа) 

През 2017 г. приносът на полимерните отпадъци спрямо останалите категории е 

значително по- малък в сравнение с предходните години, като нараства този на категорията 

- "Хартия/ картон". Най- големи количества на категорията "Хартия/ картон" са отчетени на 

плаж до Черноморски солници  - 17,25%.  

През 2018 г. са проведени 4 мониторингови кампании (25.05.2018 - 01.10. 2018) - 

през летния и есенен сезон. Общото количество на акумулираните отпадъците с размер > 
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2,5 см от всички плажни ивици е 49789 бр., като средното количество за  плаж е 4978 бр. 

(табл.2).  

Най - големи количества са установени от категорията "Изкуствени полимерни 

материали" - 29970 бр. (60,19% от всички морски отпадъци), следвани от категория 

"Хартия/ картон" - 6206 бр.(12,46%); категория "Обработен дървен материал" - 5207 бр. 

(10,46%); категория "Метал" - 4205 бр. (8,45%); категория "Стъкло/ керамика" - 1661 бр. 

(3,34%); категория "Плат/ текстил" - 1155 бр. (2,32% ); категория "Каучук/гума" - 1106 бр. 

(2,32%); и категория "Неидентифицирани" - 279 бр. (0,56%).  

Отчетеното общо количество на отпадъците е сравнително по - малко спрямо 

предходната година, като една от причините е почистването на плажовете по време на 

мониторинговите кампании през 2017 г. 

Броят регистрирани отпадъци по плажове за 2018г. е следният: 

 плаж - канал 2 "Варненско езеро- Черно море" (нов канал) - 6979 бр.; 

 плаж Крапец - 4079 бр.;  

 плаж Иракли - 3662 бр.;  

 плаж Шкорпиловци север - 3633 бр.;  

 плаж Обзор- Детски лагери - 2862 бр.;  

 плаж до Черноморски солници - 2513 бр.;  

 плаж Устието на р. Велека - 2303 бр.;  

 плаж Бяла - Карадере - 2217 бр.;  

 плаж Алепу - 2085 бр.; 

 плаж Дуранкулак север 1 - 1964 бр.  

На фигура 4 е представено дяловото участие на всяка от основните групи материали 

в състава на установените отпадъци за 2018г. 

Най- голямо е количеството на отпадъците от категорията "Изкуствени полимерни 

материали" на всички плажове, като процентното им разпределение спрямо другите 

категории е както следва:  

 плаж Шкорпиловци север - 65,53%;  

 плаж Крапец - 62,71%;  

 плаж - канал 2 "Варненско езеро- Черно море" - 61,79%;  

 плаж Устието на р Велека - 60,81%;  

 плаж Бяла - Карадере - 60,56%;  
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 плаж до Черноморски солници - 59,16%;  

 плаж Дуранкулак север 1- 58,96%;  

 плаж Иракли - 57,53%;  

 плаж Алепу - 57,12%;  

 плаж Обзор- Детски лагери - 56,06%.  

 

 

Фиг. 4. Морски отпадъци, отложени по брега по основни групи материали за 2018г. 

(10 мониторирани плажа) 

На второ място по количество е категорията "Хартия/ картон" за преобладаващата 

част от плажовете, с най- големи количества на плаж Алепу - 14, 79%. На три от плажовете 

на второ място се нарежда категорията - Обработен дървен материал: плаж Иракли - 

18,65%; плаж Устието на р Велека - 15% и плаж Обзор- Детски лагери - 14,20%.  

2.4. Анализ на натоварването с плаващи морски отпадъци, в 

целевата територия за периода 2016-2018г.:  

Анализът е извършен при използване на данните от националния мониторинг на 

морските отпадъци, плаващи по водната повърхност в периода 2016-2018г. (D10C1, 

индикатор 2). 

През 2016 г. в рамките на дейностите по проект МАРЛЕН е проведен пилотен 

мониторинг на морските отпадъци плаващи по морската повърхност >2,5 см като е 

60%
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използвано Ръководството за мониторинг на морските отпадъци в Европейските морета: 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf, съдържащо препоръки и 

насоки за начина на провеждане на мониторинга с цел съпоставимост на данните с 

останалите черноморски и европейски държави и спазване на стратегията за общо 

прилагане на РДМС. 

Мониторингът на количеството, вида, размера и пространственото разпределение на 

отпадъците плаващи по морската повърхност >2,5 см е проведен в периода 01 - 20.07.2016 

г., обхваща крайбрежната (0-30м) и шелфова (30-200м) зони на района между н.Калиакра и 

гр. Созопол и включва визуални наблюдения на отпадъците по морската повърхност на 46 

трансекта, разпределени по равно за крайбрежната и шелфова зони (Фигура 5). Общата 

изследвана площ е 2,34 км2 , а общата дължина на трансектите, в които са извършени 

визуални наблюдения е 325,2 км. 

 

Фиг. 5. Район на изследване на отпадъците плаващи по морската повърхност >2,5 сm. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lb-na-26113-en-n.pdf
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Количеството регистрирани отпадъци по морската повърхност по време на 

пилотния мониторинг в изследваната акватория е 1252 бр., от които 558 бр. са открити в 

крайбрежната зона, а 695 бр. в шелфовата.  В четири трансекта (V001, V022, V023 и V024) 

не е установено наличие на отпадъци.  

Плътността на отпадъците по морската повърхност варира от 0 до 8441 бр/км2 , 

като средната й стойност е 690 бр/км2 . За шелфа средната концентрация на отпадъците е 

по-висока (796 бр/км2) от тази за крайбрежието (585 бр/км2). Минимална (11 бр/км2) и 

максимална (8441 бр/км2) стойности на концентрацията на отпадъците по морската 

повърхност са отчетени в крайбрежната зона, съответно в района на н. Галата (трансект 

V039) и в зоната между р. Камчия и с. Шкорпиловци (трансект V012). 

 За шелфа минималната плътност е повече от 1.5 пъти (28 бр/км2 - V020) по-висока 

от тази за крайбрежието, за разлика от максималната, която е почти наполовина по-малка 

(4857 бр/км2 - V018).  

При пилотния мониторинг са установени отпадъци от всички категории валидни за 

D10C1, индикатор 2 („Изкуствени полимерни материали“, „Каучук (гума)“; „Дрехи и 

текстил“; „Хартия и картон“; „Обработен дървен материал“; „Метал“). 95% от общия брой 

установени отпадъци спадат към категорията „изкуствени полимерни материали”, а 

останалите 5 % се разпределят в подкатегориите към основните категории отпадъци - гума, 

хартия, метал, текстил и обработен дървен материал.  

В категорията „изкуствени полимерни материали” най-големи процентни дялове са 

отчетени съответно за подкатегорите (G38) „Опаковки“ - 57% и (G79) „Парчета пластмаса 

с размер между 2,5 > < 50 см“ - 26%. Максимални концентрации на пластмасовите отпадъци 

от подкатегория (G38) „Опаковки“ са регистрирани в крайбрежието в района между р. 

Камчия и с. Шкорпиловци (трансект V012) (5543 бр/км2 ) и в шелфовата зона пред гр. 

Созопол (V018) (2998 бр/км2 ). 

 За шелфа средната плътност на отпадъците от категорията „Изкуствени полимерни 

материали“ по морската повърхност е 805 бр/км2 , докато в крайбрежието е значително по-

малка - 549 бр/км2 .  

88 % от регистрираните по време на мониторинга предмети от всички категории са 

с размери между 2.5 см и 20 см, като 51% (636 бр. предмети) са от клас „А“ (2,5 см - 5 см), 

24% (301 бр. предмети) попадат в категория „B“ (5 см - 10 см), 13% (168 бр. предмети) са с 

размери между 10 см и 20 см (група „С“). В останалите 12 % попадат предмети с размери 

>20 см, като отпадъците с размери над 50 см са само 26 бр. (2%), от които 24 бр. са открити 

в шелфовата зона.  

Пластмасовите отпадъци попадат във всички размерни групи „А-F“. Над 70% от 

общият им брой съответстват на нискоразмерните групи „А“ и „B“, а само 2% са с размери 

над 50 см. При останалите категории отпадъци гума, хартия, метал, текстил, обработен 
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дървен материал доминират предмети с размери между 5 см и 20 см (група „В“ -59% и „C“-

13%).  

През 2017г. мониторингът на плаващите отпадъци е проведен от екип на ИО-БАН в 

два периода: 09.10.2017 – 16.10.2017г. и 22.11.2017 – 30.11.2017г. с НИК „Академик” и 

обхващащ общо 117 трансекта.  

Количеството на регистрираните отпадъци по морската повърхност в 

изследваната акватория е 582 бр. В 25 трансекта (V002-Х, V005-Х, V008-Х, V020-Х, V025-

Х, V027-Х, V032-Х, V033-Х, V051-Х, V052-Х, V053-Х, V059-Х, V017-XI, V025-XI, V027-

XI, V030-XI, V032-XI, V033-XI, V035-XI, V039-XI, V047-XI, V048-XI, V049-XI, V051-XI и 

V056-XI) не е установено наличие на отпадъци.  

Установени са отпадъци от категориите „изкуствени полимерни материали“, 

„плат и текстил“, „хартия и картон“, „обработен дървен материал“ и „метал“. 87% от общия 

брой отпадъци спадат към категорията „изкуствени полимерни материали”, а останалите 

проценти се разпределят както следва: 9 % в категория „хартия и картон“, 2% в категория 

„обработен дървен материал“, 1% в категория „плат и текстил“ и 1% в категория „метал“. 

По отношение на размерите на отпадъците: 86% от регистрираните по време на 

мониторинга предмети от всички категории са с размери между 2.5 см и 50 см, като 45% са 

от клас „А“ (2,5 см - 5 см), 19% попадат в категория „B“ (5 см - 10 см), 12% са с размери 

между 10 см и 20 см (група „С“), 7% попадат в категория “D” (20-30 см), 3% са с размери 

между 30 см и 50 см (група „Е“). Отпадъците с размери над 50 см са 49 бр.  

През 2018г. мониторингът на плаващите отпадъци е проведен по програма ПУДООС  

и включва общо 116 трансекта, от които 36 са в шелфовата зона, наблюдавани в периода 

21.07.2018-26.08.2018г. и 80 в крайбрежния район (40 наблюдавани в периода 07.08.2018-

10.9.2018г. и 40 в периода 08.10.2018-31.10.2108г.).  

Общото количество на регистрираните отпадъци по морската повърхност в 

изследваната акватория е 413 бр. като в 35 трансекта не е установено наличие на отпадъци.  

Установени са отпадъци от категориите „изкуствени полимерни материали“, 

„каучук/гума”, „плат и текстил“, „хартия и картон“, „обработен дървен материал“ и 

„метал“. От общия брой установени отпадъци 91% спадат към категорията „изкуствени 

полимерни материали”, следвани от категорията „хартия и картон“ представена със 7%.  

Плътността на отпадъците по морската повърхност варира от 0 до 1750 бр/км2, 

като средната й стойност е 160 бр/км2. За шелфа средната концентрация на отпадъците е 

по-висока (190 бр/км2) от тази за крайбрежието (148 бр/км2). Максимални стойности на 

концентрацията на отпадъците по морската повърхност са отчетени в крайбрежната зона в 

района на Созопол-Алепу (трансекти V025-с1 и V026-с1). Минимални стойности на 

концентрацията на отпадъците са установени в района на Шкорпиловци-Бяла (трансекти 

V001-с и V002-с) в крайбрежната зона и в района на Дуранкулак-Калиакра (трансект V015) 

в шелфовата зона.  
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Като точки на концентрация на отпадъците в повърхностните води се очертават 

шелфовите райони на Калиакра Дуранкулак и Бургас, и крайбрежните райони на Галата, 

Камчия и Созопол Алепу. 

2.5. Основни изводи от анализа на натоварването с морски 

отпадъци в целевата територия ( 2015-2018г.): 

 

За анализирания период от 2015г. до  2018г.  се наблюдават следните тенденции 

относно морските макроотпадъци, отложени по брега:  

 Натоварването с морски отпадъци в целевата територия е най- добре изучено 

по отношение на морските макро отпадъци (с размер над 2,5см.), отложени по брега, докато 

натоварването с плаващи и отложени по дъното отпадъци е по- слабо проучено. Морските 

отпадъци, отложени по брега (дескриптор D10C1, индикатор 1) представляват и най- голям 

дял от морските отпадъци, характеризиращи натоварването с отпадъци на  българското 

Черноморско крайбрежие и българската акватория на Черно море.  

 Общото количество на регистрираните отпадъци по плажове е доста 

хетерогенно, което зависи от местоположението на плажа и потенциалните видове натиск 

 Най- голямо е количеството на отпадъците през  2017г. - 77196 бр. с отчетено 

средно количество за един плаж - 7719,6 бр.; следвано от 2018г. - 49789 бр. (средно за плаж 

- 4978,9 бр.); 2015г - 15661  бр. (средно за плаж – 1957), и 2016г.- 4144бр. (средно за плаж 

518 бр.).  

 Първите 3 категории, с най - голям принос в замърсяването са: на първо място 

- категорията "Изкуствени полимерни материали", на второ - "Хартия/ картон" и на трето 

категориите "Обработен дървен материал" и "Метал".  

 Относителният дял на „изкуствените полимерни материали“ намалява съществено 

от 86% през 2015г. до 60% през 2018г.. През 2016 г.  е 85,76%, 2015 г. - 83,88%, 2017 г. - 64,92% 

и 2018 г. - 60,19%.. Изключение показва 2016 г. с отчетени по- високи стойности от 2015 г., 

поради проведената само една кампания през пролетния сезон. 

 Значим е делът на основните групи материали „Хартия/ Картон“ (13-14% за 

периода 2017-2018г.), „Метал“ (7-8% за периода 2017-2018г.) и „Обработен дървен 

материал“ (6 и 11% през 2017 и 2018г.). 

 Количеството на отпадъците от категория "Обработен дървен материал" се 

увеличава във всяка следваща година, като варира от 0,47% през 2015 до 10,46% през 2018г.  

 Като значимите източници на замърсяването се идентифицират: морски 

транспорт и пристанища; урбанизацията; туризмът и рекреацията, включително 

дивото къмпингуване; търговският и любителски риболов; речният отток и 

заустванията; трансграничен пренос на отпадъци между водните басейни  
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За анализирания период от 2016г.  до  2018г.  се наблюдават следните тенденции 

относно плаващите по морската повърхност отпадъци: 

 В общия брой отпадъци по морската повърхност доминират предметите от 

категория „изкуствени полимерни материали” като процентният им дял е съответно 95% 

през 2016 г., 87% през 2017 до 91% през 2018г.; 

 Значителни разлики в средните концентрации на отпадъците по повърхността 

за крайбрежния и шелфовия райони не се наблюдават.  

 В размерния състав на отпадъците доминират малоразмерните фракции от 

категория „А“ (2,5 см - 5 см) и категория „B“ (5 см - 10 см).  

 Максималните концентрации на отпадъците по морската повърхност през 

2016г. са регистрирани в района на р. Камчия (8441 бр/км2) за крайбрежието и в шелфовата 

зона пред гр. Созопол (4857 бр/км2) и н. Калиакра (3115 бр./км2), характеризиращи се с 

наличие на интензивен корабен трафик.  

 Като точки на концентрация на отпадъците в повърхностните води през 

2018г. се очертават шелфовите райони на Калиакра-Дуранкулак и Бургас, и крайбрежните 

райони на Галата, Камчия и Созопол-Алепу.  

 Наличието на плаващи отпадъци е силно променливо и зависи от силата и 

посоката на преобладаващите ветрове и течения. След силни ветрове, вълнение и морски 

течения с посока към българския бряг през месец септември 2018 г. е отчетено отлагане на 

големи количества пластмасови отпадъци по плажове по южното ни Черноморие (плаж 

Алепу).  

 Типичните есенни морски бури „мелтеми“ с посока на вятъра И-СИ, силно 

вълнение и повърхностни морски течения с посока З-ЮЗ имат свойството да „почистват” 

крайбрежните води от плаващите в тях отпадъци и да ги депозират по плажните и скалисти 

брегове на българското крайбрежие на Черно море.  

 Еднократните наблюдения на отпадъци плаващи по морската повърхност 

дават информация за моментното състояние, поради което е препоръчително да бъдат 

комбинирани с мониторинг на движението на водните маси в крайбрежната зона, и 

моделиране на разпространението на различни типове пластмасови отпадъци в морските 

води 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА НАТОВАРВАНЕТО 

(позволяваща включването поне на категориите: ниско натоварени, 

средно натоварени, силно натоварени, критични) 
 

3.1. Предложението е съобразено със: спецификата на Черно море и 

целевата територия; с прилаганите методики за извършване на  мониторинг на морските 

отпадъци в България в рамките на институционалния мониторинг и мониторинговите 

практики, възприети при изпълнението на посочени по- горе проекти; с качествения и 

количествен състав на типично установяваните в целевата територия морски отпадъци от 

2015г. до сега; с изискванията, поставени от Възложителя в техническата спецификация.  

Натоварването с морски отпадъци в целевата територия е най- добре изучено по 

отношение на морските макро отпадъци (с размер над 2,5см.), отложени по брега, докато 

натоварването с плаващи и отложени по дъното отпадъци е по- слабо проучено. Морските 

отпадъци, отложени по брега (дескриптор D10C1, съгласно Рамковата Директива за Морска 

Стратегия) представляват и най- голям дял от морските отпадъци, характеризиращи 

натоварването с отпадъци на  българското Черноморско крайбрежие и българската 

акватория на Черно море.  

3.2.  Необходимите данни за осъществяване на оценка на 

натоварването с морски отпадъци в целевата територия касаят основно анализ на 

отлаганията на отпадъците по следните основни показатели: 

- Тип на отпадъка; 

- Район/ място на отлагане и териториален обхват на района (със съпътстващи 

метаданни); 

- Количество на отложения отпадък; 

- Качествен състав на отпадъка (по основни групи материали); 

- Класификация на преобладаващия отпадък;  

- Период за натрупване на регистрираните количества; 

- Източници на натоварването с отпадъци; 

- Основни пътища за „движение“ на отпадъците 

3.3. Скали за оценка на натоварването. Изхождайки от предназначението, 

изискванията към скалата и принципите в структурирането на оценъчни скали, както и от 

прилаганите в международен план скали със сходно предназначение, скалата следва да е 

пет- степенна. Това ще позволи ясно да се разграничат отделните степени на натоварване 

с отпадъци и ще спомогне за оценяване състоянието на изследваните райони. 

Същевременно ще позволи използване на адекватни спрямо спецификата на целевата 

територия  интервални значения на всяка от степените. 
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Основен критерий, по който се предлага структурирането на скалата за натоварване 

с морски отпадъци е плътността на установения отпадък, измерен в бр./м2. 

Провежданият в България от 2015г. мониторинг на морските отпадъци показва най- големи 

регистрирани количества на морските отпадъци, отложени по брега, в сравнение с 

плаващите и отложените по дъното. Това е в пълно съответствие с теоретичните 

постановки, според които приблизително 70% се отлагат на брега, 15% са във водния стълб 

и се отлагат на дъно и 15% са плаващи.  

Съществуващият ССІ (Clean Coast Index) се основава на плътността на изкуствените 

полимерни материали, установени в изследвани трансекти в територията от интерес, и 

позволява да се оцени състоянието на плажа или бреговата линия по отношение 

натоварването с пластмаси. В условията на България обаче, при генерираните от 

институционалният мониторинг данни за морските отпадъци, отложени по брега този 

индекс не може да даде достатъчно ясна представа за общото натоварването с 

отпадъци. 

 Това се дължи на факта, че за разлика от други морски басейни и крайбрежия, в които 

изкуствените полимерни материали съставляват около 80-90% от всички отложени 

отпадъци, а в някой случаи дори надхвърлят 90%, то в България е установено, че те са 

значително по- малък процент от общият брой отпадъци.  

В таблица 2 са представени количествата отпадъци по основни групи материали, 

установени при институционалния мониторинг (2015-2018г.) на морските макроотпадъци, 

отложени по брега. На фигури от 1 до 4 е представено дяловото участие на всяка от 

основните групи материали в състава на установените отпадъци по години от 2015 до 2018г. 

включително. 

Както се вижда от представените таблица и графики относителният дял на 

„изкуствените полимерни материали“ намалява съществено (от 86% през 2015г. до 60% 

през 2018г.). Значим е делът на основните групи материали „Хартия/ Картон“ (13-14% за 

периода 2017-2018г.), „Метал“ (7-8% за периода 2017-2018г.) и „Обработен дървен 

материал“ (6 и 11% през 2017 и 2018г.). 

На база на представените анализи приемаме за необходимо четирите основни групи 

материали с най- висок относителен дял спрямо общото количество отпадъци: 

„Изкуствени полимерни материали“, „Хартия/Картон“, „Обработен дървен материал“ и 

„Метал“, да бъдат взети под внимание при формиране на скалата за отчитане на 

натоварването с морски отпадъци.   

 

3.4.  Индекс на плътност на морските отпадъци (Marine Litter 
Density Index). 

 Предлага се въвеждане не Индекс на плътност на морските отпадъци/ Marine 

Litter Density Indeх (MLDI) (Тонева&Симеонова), , който се изчислява по формулата: 

 

𝑴𝑳𝑫𝑰 = 𝑫𝒂𝒗 𝑲,  
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Където: 

 𝑫𝒂𝒗 – средна плътност на отпадъците от основните  групи материали „Изкуствени 

полимерни материали“, „Хартия/Картон“, „Обработен дървен материал“ и „Метал“ за една 

мониторингова кампания за зоната от интерес, [бр./м2].  

К – коефициент, с възприета стойност 20  (за нуждите на статистиката) 

Ако приемем следните обозначения: 𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗
 – средна плътност на отпадъците от 

основна група материали Изкуствени полимерни материали за зоната от интерес; 𝐷𝑃/𝐶𝑎𝑣
 

– средна плътност на отпадъците от основна група материали Хартия/Картон за зоната 

от интерес; 𝐷𝑃𝑊𝑎𝑣
- средна плътност на отпадъците от основна група материали 

Обработен дървен материал за зоната от интерес; 𝐷𝑀𝑎𝑣
- средна плътност на отпадъците 

от основна група материали Метал за зоната от интерес, то: 

𝑫𝒂𝒗 = (𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗
+ 𝑫𝑷/𝑪𝒂𝒗

+ 𝑫𝑷𝑾𝒂𝒗
+ 𝑫𝑴𝒂𝒗

)[бр./м2] 

 

3.5.Изчислителна процедура. Предлагаме следната последователност на 

действия и изчислителна процедура: 

- Определяне на средния брой отпадъци от 4-те групи материали („Изкуствени 

полимерни материали“, „Хартия/Картон“, „Обработен дървен материал“ и 

„Метал“) за една мониторингова кампания от годишния мониторинг за района 

от интерес. Изчислява се като средно аритметична стойност,[бр.] 

- Определяне на среден сумарен брой отпадъци от 4-те групи [бр.] за района от 

интерес.  (като сума от получените средните стойности на отпадъци по 4-те 

групи материали, ,[бр.]).  

- Определяне на средната  сумарна плътност на отпадъци по 4-те групи 

материали за района от интерес, [бр./м2] (сумарния средно количество 

отпадъци, отнесено към изследваната площ)  

- Определяне на MLDI 

 

3.6. Структуриране на скалата. Интервални значения. 

Скалата обхваща следния диапазон на  𝑫𝒂𝒗 (средна сумарна плътност на 

отпадъците от 4-те основни групи материали „Изкуствени полимерни материали“, 

„Хартия/Картон“, „Обработен дървен материал“ и „Метал“ за една мониторингова 

кампания за изследваната територия) и MLDI  (Индекс на плътност на морските 

отпадъци): 
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Таблица 3. Корелация между плътност на отпадъците, Индекс на плътността на 

морските отпадъци и оценка на натоварването (Тонева&Симеонова) 

𝑫𝒂𝒗  [бр./м2] MLDI   Оценка 

𝑫𝒂𝒗  = 0÷0,1 MLDI  = 0÷2 ненатоварена зона/ зона с 

пренебрежимо натоварване 

𝑫𝒂𝒗  = 0,1÷0,25 MLDI  = 2÷5  ниско натоварена зона/ 

зона с ниско натоварване 

𝑫𝒂𝒗  = 0,25÷0,5 MLDI  = 5÷10 средно натоварена зона/ 

зона със средно 

натоварване 

𝑫𝒂𝒗  = 0,5÷ 1 MLDI  = 10÷20 силно натоварена зона/ 

зона със силно натоварване 

𝑫𝒂𝒗   ≥1 MLDI  = 20 + критично натоварена 

зона/ зона с критично 

натоварване 

 

 

  Таблица 4. Скала за оценка на натоварването с морски отпадъци по MLDI 
(Тонева&Симеонова) 

MLDI Степени на скалата 

Качествено 

определена 
ненатоварени ниско 

натоварени 

средно 

натоварени 

силно 

натоварени 

критично 

натоварени 

Количествено 

определена -  

стойност на 

MLDI 

0-2 2-5 5-10 10-20 Над 20 

Предлага се скалата да приема следните цветове, които да са еднозначни с 

качествено определените степени на скалата и интервални значения на MLDI, както 

следва: ненатоварени – светло синьо; ниско натоварени – зелено; средно натоварени – 

жълто; силно натоварени – оранжево; критично натоварени – червено. 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Цветна скала за оценка на натоварването с морски отпадъци по MLDI 

(Тонева&Симеонова) 
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4. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ С ТВЪРДИ МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА 

ТЕРИТОРИЯ 
 

4.1. Цел на анализа: идентифициране на горещите точки на замърсяването с 

морски отпадъци в целевата територия (Българско Черноморско крайбрежие) на база на 

прилагане на оценъчната скала по MLDI (Marine Litter Density Index) към резултатите от 

общия анализ на натоварването с отпадъци на целевата зона 

4.2. Обект на анализа: обект на настоящия анализ се явява натоварването с 

морски макроотпадъци в целевата територия за периода 2015-2019г.включително. 

За да се идентифицират горещите точки на  замърсяване с твърди морски отпадъци в 

целевата територия е проведен общ анализ относно натоварването с морски отпадъци в 

целевата територия, като резултатите от него са предадени на Възложителя в предходен 

отчет за етапно изпълнение. Обект на анализа е натоварването с морски макроотпадъци, 

отложени по брега и плаващи отпадъци в целевата територия за периода 2015-2018г.  

С цел получаване на по- пълна картина относно разпространението и акумулирането 

на морски отпадъци и зоните на повишена концентрация анализът е разширен до 2019г., 

включително.  Обхванати са:  

 морските отпадъци по плажовете и бреговите ивици – обект на национален 

институционален мониторинг (10 плажа) за периода 2015-2019г.;  

 3 плажа, за които е извършван мониторинг в рамките на проект RedMarLitter 

през 2019г.  

 4 плажа извън обхвата на националния мониторинг, за които са черпени данни 

от Европейската агенция по околна среда,  Marine LitterWatch (MLW). 

  

MLDI

Качествено 

определена
ненатоварени

ниско 

натоварени

средно 

натоварени

силно 

натоварени

критично 

натоварени

Количествено 

определена -

стойност на

MLDI

0-2 2-5 5-10 10-20 Над 20

Степени на скалата
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4.3. Идентифициране на горещите точки на замърсяване с твърди 

морски отпадъци -  методи и средства. 

Прилага се  Индекса на плътност на морските отпадъци - Marine Litter Density 

Indeх (MLDI) (Тонева&Симеонова), който се изчислява по формулата: 

 

𝑴𝑳𝑫𝑰 = 𝑫𝒂𝒗 𝑲, [бр./м2] 

Където: 

 𝑫𝒂𝒗 – средна плътност на отпадъците от основните  групи материали „Изкуствени 

полимерни материали“, „Хартия/Картон“, „Обработен дървен материал“ и „Метал“ за една 

мониторингова кампания за зоната от интерес, [бр./м2].  

К – коефициент, с възприета стойност 20  (за нуждите на статистиката) 

 

От своя страна  𝑫𝒂𝒗 може да се изрази така: 

𝑫𝒂𝒗 = (𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗
+ 𝑫𝑷/𝑪𝒂𝒗

+ 𝑫𝑷𝑾𝒂𝒗
+ 𝑫𝑴𝒂𝒗

) 

 

където: 𝑫𝑨𝑷𝑴𝒂𝒗
 – средна плътност на отпадъците от основна група материали 

Изкуствени полимерни материали за зоната от интерес;  

𝐷𝑃/𝐶𝑎𝑣
 – средна плътност на отпадъците от основна група материали 

Хартия/Картон за зоната от интерес; 

 𝐷𝑃𝑊𝑎𝑣
- средна плътност на отпадъците от основна група материали Обработен 

дървен материал за зоната от интерес; 

 𝐷𝑀𝑎𝑣
- средна плътност на отпадъците от основна група материали Метал за 

зоната от интерес 

Релацията между диапазона на  𝑫𝒂𝒗 и MLDI  и оценката на натоварване на района с 

морски отпадъци,  е представена в таблица 3 

Прилага се 5- степенната скала за оценка на натоварването с морски отпадъци въз 

основа на значенията на  MLDI. (таблица 5)   

Скалата не може автоматично да се пренесе към идентификацията на горещите 

точки. Необходимо е да се отчита спецификата на Черноморския басейн и  целевата 

територия; честотата на наблюденията, респективно периода за натрупване на 

регистрираните количества морски отпадъци; сезонността на наблюденията; типа на 

антрогенното натоварване и др. 

За целевата територия, при индекс на плътността на морските отпадъци  MLDI 

над 20 приемаме, че районът е гореща точка на замърсяване с твърди морски 

отпадъци.  
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За целевата територия при стойност на MLDI в интервала 10÷20, постигната при 

поне 2 наблюдения на годишна база в различни сезони, то може да се направи извод, 

че районът е гореща точка на замърсяване. 

За целевата територия при стойност на MLDI в интервала 10÷20, постигната 

само при едно наблюдение (особено ако това е първо наблюдение за дадената 

територия), то не може да се направи категоричен извод, че районът е гореща точка 

на замърсяване. Това се дължи на несигурността по отношение на периода на натрупване 

на отпадъка и темпът на нарастване на количествата. За такива райони ще се налага 

последващо наблюдение и допълнителен анализ. 

4.4. Идентифициране на горещите точки на замърсяване с твърди 

морски отпадъци  - аналитична част 
На анализ са подложени данни от достоверни източници на информация. Координати 

на 1000- метровите участъци на плажовете, обекти на националния мониторинг по 

отношение на морските отпадъци са представени в таблица 6. Координати на 1000- 

метровите участъци на плажовете, обследвани в рамките на настоящия проект са представени 

в таблица 7.  

Таблица 6. Координати на 1000- метровите участъци на плажовете, обекти на 

националния мониторинг, 2015-2019г. 

№ по 
ред 

Наименование на плажната / 
бреговата ивица (място на 

провеждане на мониторинга)  

Географски 
координати на 

началната точка 
от 1000 m 

секция 

Географски 
координати на 
крайната точка 

от 1000 m 
секция 

Използвана 
координатна 

система 

1. плаж "Дуранкулак - север 1" 43 43 0.01N, 
28 34 24.72E 

43 42 23.24N, 
28 34 40.15E 

WGS84 

2. плаж "Крапец" 43 39 4.00N,  
8 34 10.00E 

43 39 36.09N, 
28 34 0.10E 

WGS84 

3. канал 2 - "Варненско езеро - 
Черно море" 

43 11 8.95N, 
27 53 23.20E 

43 11 31.58N, 
27 52 51.98E 

WGS84 

4. плаж "Шкорпиловци - север" 42 57 25.66N, 
27 53 54.25E 

42 57 57.56N, 
27 53 46.47E 

WGS84 

5. плаж "Бяла - Карадере" 42 55 12.06N, 
27 53 48.06E 

43 54 39.64N, 
27 53 47.67E 

WGS84 

6. плаж "Обзор - детски лагери" 42 48 1.38N, 
27 53 25.64E 

42 47 30.02N, 
27 53 35.90E 

WGS84 

7. плаж "Иракли" 42 44 59.29N, 
27 53 20.69E 

42 44 27.29N, 
27 53 28.57E 

WGS84 

8. плаж до Черноморски солници 
гр. Бургас 

42 30 57.16N, 
27 29 9.19E 

42 31 28.62N, 
27 29 19.77E 

WGS84 

9. плаж „Алепу“ 42 22 7.00N, 
27 42 33.00E 

42 21 37.33N, 
27 42 47.85E 

WGS84 

10. плаж "Устието на р. Велека" 42 3 54.66N, 
27 58 44. 57E 

42 4 12.19N, 
27 58 7.56E 

WGS84 
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Таблица 7. Координати на 1000- метровите участъци на плажовете, обект на 

мониторинг на морските отпадъци в рамките на проект RedMarLitter, 2019г. 

№ по 
ред 

Наименование на плажната / 
бреговата ивица (място на 

провеждане на мониторинга)  

Географски 
координати на 

началната точка 
от 1000 m секция 

Географски 
координати на 

крайната точка от 
1000 m секция 

Използвана 
координатна 

система 

1. Плаж северно от 
Черноморски солници 
гр.Бургас 

N 42°32'28.46"  
E 27°30'1.33" 

 42°31'59.94" N 
E 27°29'39.71" 

WGS84 

2. Плаж при залив Вромос N 42°26'41.33"  
E 27°36'34.21" 

N 42°26'41.19"  
E 27°37'19.17" 

WGS84 

3. Плаж „Алепу“ между в.с. 
„Дюни“ и в.с. „Дюни Юг“ 

N 42°21'28.46"  
E 27°42'55.62" 

N 42°21'0.21"  
E 27°43'17.94" 

WGS84 

 

Честотата на наблюденията на различните плажове, и по години е различна и следва 

да бъде взета под внимание при идентифицирането на горещите точки на замърсяване с 

морски отпадъци. 

В таблица 8 са представени наблюдаваните плажовете и броят на проведените 

мониторингови кампании по години. В таблица 9 са представени плажовете по българското 

черноморско крайбрежие, мониторирани в рамките на настоящия проект.  

Таблица.8. Брой кампании по години за плажове, обект на национален мониторинг на 

морските отпадъци, отложени по брега, 2015-2019г. 

№ по 
ред  

Наименование на плажната / бреговата ивица 
(място на провеждане на мониторинга)  

Провеждан мониторинг на морските 
отпадъци  

бр. кампании за година  

2015 2016 2017 2018 2019 

1. плаж "Дуранкулак - север 1" 3 1 3 4 4 

2. плаж "Крапец" 3 1 3 4 4 

3. канал 2 - "Варненско езеро - Черно море" 3 1 3 4 4 

4. плаж "Шкорпиловци - север" 3 1 3 4 4 

5. плаж "Бяла - Карадере" 0 0 3 4 4 

6. плаж "Обзор - детски лагери" 3 1 3 4 4 

7. плаж "Иракли" 3 1 3 4 4 

8. плаж до Черноморски солници гр. Бургас 3 1 3 4 4 

9. плаж „Алепу“ 3 1 3 4 4 

10. плаж "Устието на р. Велека" 0 0 3 4 4 

Институционалният мониторинг на морските отпадъци по критерии D10C1 е 

проведена във времеви интервал август 2015 г. до март 2016 г. Обхванати са 8 плажни 

ивици: плаж „Дуранкулак -север 1”; плаж "Крапец"; Канал 2 „Варненско езеро - Черно 

море“ (нов канал) - гр. Варна; плаж „Шкорпиловци“; плаж „Обзор - детски лагери”; плаж 
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„Иракли“; плаж  "Черноморски солници" гр. Бургас и плаж „Алепу“ - гр. Созопол. От 2017г. 

мониторинг се осъществява на плажовете „Бяла- Карадере“ и „устието на р. Велека“. 

 

Мониторингът на морските отпадъци, отложени по брега, извършен в рамките на 

проект RedMarLitter  е реализиран през сезони „лято“, „есен“ и „зима“ на 2019г., съгласно 

изискванията на комисията OSPAR. Изпълнител на мониторингът е ВВМУ „Никола 

Вапцаров“, а възложител е община Бургас. Честотата на наблюденията по плажове е 

представена в таблица 9.  

 

 

Таблица.9. Брой кампании по години за плажове на българското черноморско 

крайбрежие, обект на мониторинг на морските отпадъци в рамките на проект 

RedMarLitter, 2019г. 

№ по 
ред  

Наименование на плажната / бреговата ивица 
(място на провеждане на мониторинга)  

Провеждан мониторинг на морските 
отпадъци  

бр. кампании за година  

2015 2016 2017 2018 2019 

1. плаж северно от Черноморски солници - 
гр.Бургас 

0 0 0 0 3 

2. плаж при залив Вромос 0 0 0 0 3 

3. плаж "Алепу" между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг 0 0 0 0 3 

 

 

Таблица 10 представя броят на наблюденията в други райони на целевата територия, 

по данни от MLW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица.10. Брой кампании по години за плажове в други райони на целевата 

територия, по данни от MLW (Marine LitterWatch) 2015-2019г. 

№ по 
ред  

Наименование на плажната / бреговата ивица 
(място на провеждане на мониторинга)  

Провеждан мониторинг на морските 
отпадъци  
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бр. кампании за година  

2015 2016 2017 2018 2019 

1. плаж Камчия (северно от устието) 1 0 0 2 0 

2. плаж Камчийски пясъци 1 0 0 2 0 

3. плаж Ропотамо 0 0 1 3 0 

4. плаж къмпинг Градина 1 0 0 0 0 

Наблюденията са регистрирани в Marine LitterWatch. 

 

Плажните ивици са подбрани като са взети предвид значимите източници за 

генериране на отпадъци по крайбрежието, а именно:  

 морски транспорт и пристанища;  

 урбанизация; 

 туризъм и рекреационни дейности в крайбрежните зони;  

 търговски и любителски риболов;  

 речен отток, включващ - директно или индиректно постъпващи отпадъци чрез 

реките;  

 трансгранично прехвърляне на отпадъци между водните басейни и др.  

Спазени са и препоръчителните критерии за избор на референтни плажове. В таблица 

11 са представени плажовете от националният мониторинг и основните типове натиск, на 

които са подложени. В таблица 12 и таблица 13 е представена информацията съответно за 

плажовете, обект на мониторинг в рамките на проект RedMarLitter през 2019г. в целевата 

територия и плажовете в други райони на целевата територия, по данни от MLW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11.  Плажове, обект на национален мониторинг на морските отпадъци, 

отложени по брега, 2015-2019г. 

№ Плаж/ брегова ивица Статус Връзка натиск- въздействие 

1. плаж Дуранкулак север Неохраняем  Трансграничен пренос на отпадъци 
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2. плаж Крапец Неохраняем  Трансграничен пренос на отпадъци 

3. нов канал Варненско езеро- Черно 
море 

Брегова ивица Натиск от населено място с над 100 000е.ж. 
(гр.Варна) 
 

4. плаж Шкорпиловци север Неохраняем  Натиск от малки населени места под 2000 
е.ж. (с.Шкорпиловци), сезонни курортни 
обекти, вливане на р.Фъндъклийска 
(р.Шкорпиловска), пренос на отпадъци от 
теченията  

5. плаж Бяла- Карадере Морски плаж за 
природосъобразен 
туризъм;  
неохраняем  

Референтно място; вливане на р.Черна 
река и р.Бяла река, пренос на отпадъци от 
теченията 
 

6. плаж Обзор- детски лагер Неохраняем Натиск от големи населени места над 10 
000 е.ж. (гр.Обзор), сезонни курортни 
обекти, земеделски земи и гори  

7. плаж Иракли Морски плаж за 
природосъобразен 
туризъм;  
неохраняем  

Откритоморско рееферентно място, 
предимно гори и обработваеми земи; 
пренос на отпадъци от течения 

8. плаж до Черноморски солници Неохраняем  Натиск от големи населени места с над 100 
000 е.ж. (гр.Бургас) и кв.Сарафово, в 
непосредствена близост до предприятие за 
добив на сол „Черноморски солници“АД 

9. плаж Алепу Неохраняем  Натиск от големи населени места над 10 
000 е.ж. (гр.Созопол), сезонни курортни 
обекти (к.к. Дюни и др по-малки), в 
непосредствена близост до ЗТ „Блато 
Алепу; пренос на отпадъци от течения 

10. плаж при устието на р.Велека Неохраняем  Натиск от малки населени места под 2000 
е.ж. (с.Синеморец), сезонни курортни 
обекти, вливане на р.Велека; пренос на 
отпадъци от теченията  

 

 

 

 

 

 

Таблица 12.  Плажове, обект на мониторинг на морските отпадъци, отложени по брега 

в рамките на проект RedMarLitter, 2019г. 

№ Плаж/ брегова ивица Статус Връзка натиск- въздействие 
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1. Плаж северно от Черноморски 

солници гр.Бургас 

брегова ивица и 

неохраняем пясъчен 

плаж; достъпен 

рекреация; туризъм, урбанизация, – 

натиск от населено място с население над 

100 000 е.ж. гр.Бургас; индустриален 

добив на морска сол; 

2. Плаж при залив Вромос неохраняем пясъчен 

плаж; достъпен  

рекреация; диво къмпингуване; 

урбанизация- натиск от населено място с 

население до 10 000 е.ж. гр. Черноморец; 

Военоморска база „Атия“; морски 

транспорт; пренос на отпадъци от 

теченията 

3. Плаж „Алепу“ между в.с. „Дюни“ 

и в.с. „Дюни Юг“ 

неохраняем пясъчен 

плаж; дюнно 

местообитание; 

достъпен  

туризъм – сезонни туристически обекти, 

к.к. Дюни; урбанизация – натиск от 

населени места с население над 10 000 

е.ж.  гр.Созопол; пренос на отпадъци от 

теченията 

 

Таблица 13.  Плажове в други райони на целевата територия 

№ Плаж/ брегова ивица Статус Връзка натиск- въздействие 

1. плаж Камчия (до  устието на 
р. Камчия) 

неохраняем пясъчен 

плаж; достъпен 

рекреация; туризъм, сезонни туристически 

обекти; вливане на р.Камчия; пренос на 

отпадъци от теченията 

2. плаж Камчийски пясъци неохраняем пясъчен 

плаж; дюнно 

местообитание 

рекреация; диво къмпингуване; вливане 

на р.Камчия пренос на отпадъци от 

теченията 

3. плаж Ропотамо неохраняем пясъчен 

плаж; достъпен  

Рекреация, туризъм – сезонни 

туристически обекти; вливане на 

р.Ропотамо пренос на отпадъци от 

теченията 

4. плаж къмпинг Градина Морски плаж за 

природосъобразен 

туризъм 

рекреация; туризъм, сезонни туристически 

обекти 

Като значими източници на замърсяването се идентифицират: морски транспорт и 

пристанища; урбанизация; туризм и рекреация, включително дивото къмпингуване; 

търговският и любителски риболов; речният отток и зауствания; трансграничен пренос 

на отпадъци между водните басейни. 
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Мониторингът на D10C1 обхваща 8 основни групи материали (категории морски 

отпадъци):  

 Изкуствени полимерни материали,  

 Каучук (гума); 

 Плат/текстил; 

 Хартия/картон; 

 Обработен дървен материал; 

 Метал; 

 Стъкло/керамика; 

 Неидентифицирани отпадъци 

Всяка категория включва различен брой подкатегории - общо 167. Най- голям е 

броят на подкатегориите, подлежащи на мониторинг в категорията "Изкуствени полимерни 

материали" - 92, докато останалите категории включват значително по малък брой 

подкатегории от 10 до 21.  

Обобщени резултати от проведените мониторингови наблюдения по плажове 

от националния мониторинг,  по години са представени в Приложение 1. Приложението 

е неделима част от настоящия доклад. 

В Приложение 2 са представени обобщени резултати от мониторинга на морските 

отпадъци на плажовете: плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас, плаж при залив 

Вромос, плаж Алепу между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг. Приложението е неделима част от 

настоящия доклад. 

В таблица 14 са представени обобщени резултати за 2019г. от мониторинговите 

наблюдения на морските отпадъци на плажовете, описани подробно в приложение 1. Не са 

включени данните от останалите наблюдавани плажове за да се запази съпоставимостта на 

резултатите с тези от предходните години.  Относителните дялове на основните групи 

материали по обобщени данни са представени на фигура 6. 

С разширяването на анализа до 2019г. се потвърждават основни констатации и 

изводи от анализа относно натоварването с морски отпадъци, а именно: 

 Морските отпадъци, отложени по брега (дескриптор D10C1, индикатор 1) 

представляват и най- голям дял от морските отпадъци, характеризиращи натоварването 

с отпадъци на  българското Черноморско крайбрежие и българската акватория на Черно 

море.  

 Общото количество на регистрираните отпадъци по плажове е доста 

хетерогенно, което зависи от местоположението на плажа и потенциалните видове 

натиск; 
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 Най- голямо се запазва количеството на отпадъците през  2017г. - 77196 бр. 

с отчетено средно количество за един плаж - 7719,6 бр., като за 2019г. то е 40694 бр. или  

4069 средно за плаж; 

 Категориите, с най - голям принос в замърсяването са: на първо място - 

категорията "Изкуствени полимерни материали", на второ - "Хартия/ картон" и на 

трето категориите "Обработен дървен материал" и "Метал".  

 Значим е делът на основните групи материали „Хартия/ Картон“ (13-14% 

за периода 2017-2019г.), „Метал“ (6-8% за периода 2017-2019г.) и „Обработен дървен 

материал“ (6 и 11% през 2017 и 2018г. и 12% през 2019г.). 

 Количеството на отпадъците от категория "Обработен дървен материал" 

се увеличава във всяка следваща година, като варира от 0,47% през 2015 до 10,46% през 

2018г. и 13% през 2019г. 

 Типичните есенни морски бури „мелтеми“ с посока на вятъра И-СИ, силно 

вълнение и повърхностни морски течения с посока З-ЮЗ имат свойството да 

„почистват” крайбрежните води от плаващите в тях отпадъци и да ги депозират по 

плажните и скалисти брегове на българското крайбрежие на Черно море. 

 Като точки на концентрация на отпадъците в повърхностните води се 

очертават шелфовите райони на Калиакра Дуранкулак и Бургас, и крайбрежните райони на 

Галата, Камчия и Созопол Алепу, което допринася за натоварването и на бреговите ивици 

и плажовете. 

 

Фиг.6. Морски отпадъци, отложени по брега по основни групи материали за 2019г (10 плажа) 
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Таблица 14.  Обобщени резултати от националния мониторинга на плажовете в 

целевата територия за  2019г. 

№ 
по 

ред 

година 2019 

показател 
общо за година ср. за плаж 

бр. % бр. 

1. Общо количество  отпадък  40694 100 4069 

2. Изкуствени полимерни материали  25616 62,95 2562 

3. Каучук/гума 681 1,67 68 

4. Плат/ текстил  744 1,83 74 

5. Хартия/ картон  5359 13,17 536 

6. Обработен дървен материал  4802 11,80 480 

7. Метал  2342 5,76 234 

8. Стъкло/ керамика  992 2,44 99 

9. Неидентифицирани 156 0,38 16 

10. Брой наблюдавани плажове  10 100 - 

За изчисляване на Индекса на плътност на морските отпадъци MLDI освен 

представените по- горе характеристики, данните от  Приложения 1, и Приложение 2 е 

необходимо познаване на площта на секциите, в които е проведен мониторинга. По 

отношение на плажовете, в които се провежда националният мониторинг по D10C1 площта 

на всяка от 100-метровите секции е определена по литературни данни и дистанционни 

методи, при използване на лицензиран специализиран софтуер и сателитни изображения.  

Аналогично са определени и площите за тези плажове, за които са ползвани данни от Marin 

LitterWatch. Площите на 100- метровите секции на плажовете, в които е проведен 

мониторинг в рамките на проект RedMarLitter са определени експериментално с директно 

измерване. За тези 3 плажа е извършена съпоставка между резултатите от теренните 

измервания и определените по дистанционни методи площи. Отклонението е в рамките на 

допустимата точност на GPS устройствата. Тази констатация ни дава увереност, че можем 

да използваме данните за площи, получени чрез дистанционни методи на измерване за 

целите на идентификацията на горещите точки в целевата територия.  

Установените площи в кв.м., по плажове са следните: плаж Дуранкулак север - 

8345,9; плаж Крапец - 11550,20; канал 2 - "Варненско езеро - Черно море" - 1680,09; плаж 

Шкорпиловци север 10177,3; плаж Бяла- Карадере - 7459,70 ; плаж Обзор- детски лагер - 
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5346,9; Иракли - 9385,4; плаж до Черноморски солници - 5420,5; плаж Алепу - 14051; плаж 

при устието на р.Велека - 5514,6; плаж Камчия (северно от устието) - 3846 ; плаж Камчийски 

пясъци - 3846; плаж Ропотамо- 3130; плаж къмпинг Градина- 4292,4; Плаж северно от 

Черноморски солници гр.Бургас - 5340; Плаж при залив Вромос - 3024,075; Плаж „Алепу“ 

между в.с. „Дюни“ и в.с. „Дюни Юг“ - 11453,3 м2. 

Изчисляване на MLDI. 

За всеки от описаните по- горе райони е изчислен Индекса на плътност на морските 

отпадъци (MLDI) по формулата: 

 𝑴𝑳𝑫𝑰 = 𝑫𝒂𝒗 𝑲, [бр./м2] 

Поради различната честота и сезонност, както и броят години, за които е провеждано 

наблюдение над морските отпадъци в различните райони MLDI е определен за всеки плаж 

за всяка година (за която има данни) в периода 2015- 2019г.  Всички резултати относно 

стойностите на MLDI са представени в таблици 15, 16 и 17.  

Изчисленията показват стойности на MLDI в интервала от 0,45 до 64,44 бр/м2.  Най- 

ниската стойност се отчита за плаж Алепу от националния мониторинг за 2016г., а най- 

високата за канал 2 „Варненско езеро – Черно море“ (нов канал Варненско езеро – Черно 

море) за 2017г. През всички години канал 2 „Варненско езеро – Черно море“ показва най- 

високи значения на MLDI. Най- ниска стойност плажът отбелязва през 2016г. – 7,01 бр/м2, 

като от 2017г. нивата на MLDI са над 20 (64,44 през 2017г., 40,73 през 2018г. и 23,96 през 

2019г.). 

Стойностите между плажовете и по години варират силно. Като цяло най- ниски са 

стойностите на MLDI за 2016г., което с голяма вероятност  се дължи на факта, че през 

2016г. е проведена само една мониторингова кампания през сезон „пролет“. Най- високи са 

стойностите на индекса за 9 от 10-те плажа през 2017г. 

Вероятно това е причината и за отбелязването на своеобразен пик в значенията на 

MLDI през 2017г., когато са проведени 3 мониторингови сезонни кампании. Това е 

годината, в която се забелязва повсеместно увеличаване на значенията на индекса спрямо 

предходната година, например за плаж Дуранкулак от 1,5 за 2015 и 0,62 за 2016 до 8,68 през 

2017г.; плаж Шкорпиловци север- от 1,25 през 2015 и 0,62 през 2016г. до 5,92 през 2017г.  

След 2016г., с увеличаването на честотата на мониторинга до 3 сезонни кампании през 

2017г. и по 4 мониторингови кампании през 2018г. и 2019г. стойностите на MLDI за 2018г. 

показват понижение във всички плажове с изключение на плаж при устието на р.Велека 

(2,72 през 2017г. и 3,27 през 2018г.). 

 

 

Таблица 15.  MLDI за плажовете от националния мониторинга на морските отпадъци 

в целевата територия, 2015- 2019г. 
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№ плаж/ beach 
MLDI по години/ MLDI by year 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. плаж Дуранкулак север 
1,50 0,62 8,68 1,04 1,42 

2. плаж Крапец 
1,38 0,40 2,85 1,63 1,74 

3. нов канал Варненско езеро- Черно море 
7,47 7,01 64,44 40,73 23,96 

4. плаж Шкорпиловци север 
1,25 0,62 5,92 2,48 1,80 

5. плаж Бяла- Карадере 
na* na 5,94 2,26 2,43 

6. плаж Обзор- детски лагер 
1,44 1,68 9,23 4,39 3,35 

7. плаж Иракли 
1,24 2,63 4,25 3,18 1,42 

8. плаж до Черноморски солници 
2,20 1,97 3,37 3,51 2,51 

9. плаж Алепу 
0,99 0,45 2,32 1,18 1,93 

10. плаж при устието на р.Велека 
na na 2,72 3,27 1,82 

*na – няма данни, тъй като не е провеждан мониторинг 

За 2015г. от 8 плажа в обхвата на националния мониторинг на морските отпадъци, 

отложени по брега, 6 плажа са ненатоварени ( със стойност на MLDI до 2 и маркирани в 

синьо): плаж Дуранкулак север, плаж Крапец, плаж Шкорпиловци север, плаж Обзор- 

детски лагер, плаж Иракли и плаж Алепу. Един плаж - плаж до Черноморски солници е 

слабо натоварен с MLDI в границите от 2 до 5  (маркиран в зелено) и един плаж - нов канал 

Варненско езеро- Черно море е оценен като средно натоварен с MLDI между 5 и 10 

(маркиран в жълто). 

За 2016г. 6 плажа са ненатоварени ( със стойност на MLDI до 2 и маркирани в синьо): 

плаж Дуранкулак север, плаж Крапец, плаж Шкорпиловци север, плаж до Черноморски 

солници, плаж Обзор- детски лагер, и плаж Алепу. 1 плаж - плаж Иракли е слабо натоварен 

с MLDI в границите от 2 до 5  (маркиран в зелено) и един плаж - нов канал Варненско езеро- 

Черно море е оценен като средно натоварен с MLDI между 5 и 10 (маркиран в жълто). 

За 2017г. промяната в състоянието е драстична. Няма плажове, които могат да се 

оценят като ненатоварени. 5 плажа са слабо натоварен с MLDI в границите от 2 до 5  

(маркиран в зелено): плаж Крапец, плаж Иракли, плаж до Черноморски солници, плаж 

Алепу, и плаж при устието на р. Велека. 4 плажа са средно натоварени: плаж Дуранкулак 

север, плаж Шкорпиловци север, плаж Бяла- Карадере и плаж Обзор. Критично натоварен 

е нов канал Варненско езеро- Черно море. 

За 2018г. 3 плажа са ненатоварени: плаж Дуранкулак север, плаж Крапец, и плаж 

Алепу. Критично натоварен е нов канал Варненско езеро- Черно море. Останалите 6 

плажове са  слабо натоварени. 
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За 2019г. е налице подобрение, като 6 плажа са ненатоварени, 3 са слабо 

натоварени (плаж Бяла- Карадере, плаж Обзор и плаж до Черноморски солници). нов канал 

Варненско езеро- Черно море остава критично натоварен. 

Плажовете, в които е проведен мониторинг по проект RedMarLitter през 2019г. 

показват различно натоварване с морски отпадъци (табл.11).  

Плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас, който е в непосредствена близост 

до „плаж до Черноморски солници“ е средно натоварен с MLDI 8,19. Тревожно е 

състоянието на плаж при залив Вромос който се категоризира като силно натоварен (MLDI 

11,35), въпреки че през 2019г. преди първата мониторингова кампания е бил почистван. 

Плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг е оценен като слабо натоварен. 

 

Таблица 16.  MLDI за плажовете от мониторинга на морските отпадъци в целевата 

територия в рамките на проект RedMarLitter, 2019г. 

№ плаж/ beach 
MLDI по години/ MLDI by year 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас  na* na na na 8,19 

2. плаж при залив Вромос na na na na 11,35 

3. плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг na na na na 3,26 
*na – няма данни, тъй като не е провеждан мониторинг 

 

Таблица 17.  MLDI за други плажовете от мониторинга на морските отпадъци в 

целевата територия по данни на ЕЕА (MLW),2015- 2018г. 

№ плаж/ beach 
MLDI по години/ MLDI by year 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. плаж Камчия (северно от устието) 5,14 na** na 2,12 na 

2. плаж Камчийски пясъци 2,98 na na 1,84 na 

3. плаж Ропотамо na na 1,02 2,29 na 

4. плаж къмпинг Градина 0,74 na na na  na 
**na – няма данни 

Данните за други плажовете от мониторинга на морските отпадъци в целевата 

територия по данни на ЕЕА (MLW), 2015- 2018, макар и спорадични не будят особена 

тревога. За 2015г. по един плаж е оценен като ненатоварен (плаж къмпинг Градина), което 

може да се дължи и на неформално стопанисване на плажа; един е слабо натоварен – плаж 

Камчийски пясъци и един е средно натоварен – плаж Камчия. За 2016г. плаж Ропотамо се 
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определя като ненатоварен, а за 2017г. като слабо натоварен. За 2018г. 1 плаж – Камчийски 

пясъци е ненатоварен, а плажовете Камчия и Ропотамо са слабо натоварени. 

4.5. Идентифицирани горещи точки в целевата територия  

В сила са следните съображения за определяне на един район като гореща точка: 

 За целевата територия, при индекс на плътността на морските отпадъци  

MLDI над 20 приемаме, че районът е гореща точка на замърсяване с 

твърди морски отпадъци.  

 За целевата територия при стойност на MLDI в интервала 10÷20, 

постигната при поне 2 наблюдения на годишна база в различни сезони, то 

може да се направи извод, че районът е гореща точка на замърсяване. 

 За целевата територия при стойност на MLDI в интервала 10÷20, 

постигната само при едно наблюдение (особено ако това е първо 

наблюдение за дадената територия), то не може да се направи категоричен 

извод, че районът е гореща точка на замърсяване. Това се дължи на 

несигурността по отношение на периода на натрупване на отпадъка и темпът 

на нарастване на количествата. За такива райони ще се налага последващо 

наблюдение и допълнителен анализ. 

На база на извършените общ анализ на натоварването с твърди морски отпадъци – 

плаващи и отложени по брега, на целевата територия, на доклада с основни изводи и 

констатации от общия анализ, разширеният анализ до 2019г. вкл., (представен по- горе), 

както и при прилагане на предложената скала за оценка на натоварването с морски 

отпадъци на целевата територия са направени следните изводи относно горещите точки 

на замърсяване с твърди морски отпадъци в целевата територия: 

Горещи точки на замърсяване с твърди морски отпадъци в целевата територия 

са: 

1. нов канал Варненско езеро- Черно море (с MLDI 64,44 през 2017г., 40,73 през 

2018г. и 23,96 през 2019г.) 

2. плаж при залив Вромос (с MLDI за 2019г. 11,35 при 3 проведени сезонни 

мониторингови кампании през годината и предшестващо мониторинга 

неинституционално почистване на плажа през 2019г.) 

 

Най- натоварени 3 плажа сред останалите обследвани райони в целевата 

територия, със средно натоварване и MLDI над 8, са: 
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1. плаж Обзор- детски лагери (с MLDI 9,23 през 2017г., но стойности MLDI за  

2018г. и 2019г. между 2 и 5) 

2. плаж Дуранкулак север  (с MLDI 8,68 през 2017г., но стойности MLDI за  

2018г. и 2019г. до 2) 

3. плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас (с MLDI 8,19 през 2019г., 

но за първи път обект на мониторинг) 

5. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИГИТАЛНА ВИРТУАЛНА МРЕЖА ЗА 

ОТЧИТАНЕ ПО ИНОВАТИВЕН МЕТОД НА НАТОВАРВАНЕТО НА 

МОРСКАТА СРЕДА С ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ. 
 

Предложението за разработване на дигитална виртуалната мрежа е базирано на 

трансверзалната (напречна) конформна цилиндрична проекция на Меркатор (UTM) и 

ръководството за мониторинг на морските отпадъци по плажовете на комисията OSPAR. 

Проекцията е по-популярна с абревиатурата UTM (Universal Transvers Mercator). 

Използва се за съставяне на частни морски навигационни карти и навигационни планове. В 

проекцията UTM Земята е разделена по меридианите на 60 шест градусови зони (60 х 6° = 

360°). Номерирането им започва от 180° меридиан на Запад с арабски цифри от 1 до 60. По 

паралелите Земята е разделена на 20 осем градусови пояси, обозначени с главни букви от 

английската азбука от (C) до (X). Изключение прави последният 20ти северен пояс (Х), 

който е с ширина 12°. Буквите (А) и (В) се използват за антарктическата област, а (Y) и (Z) 

– за арктическата област. За избягване на грешки буквите (I) и (O) са изключени от 

системата за обозначаване (фиг. 7). Координатите се измерват в метри. 

Проектирането се извършва по зони върху стените на напречно разположен 

цилиндър. Земята се пресича от цилиндъра в две линии (AB) и (DE), отдалечени на равно 

разстояние от осевия (средния) меридиан (MR) на проектираната зона (фиг. 7). 
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Фиг. 7. Същност на проекцията UTM 

Мащабът по осевият меридиан (MR) е равен на М = 0,9996, а по двете линии на 

сечението (AB) и (DE) e M = 1. Деформациите заради изменението на мащаба са в границите 

на географската точност на картите и не могат да бъдат забелязани от ползвателите им (фиг. 

8). 

 

Фиг. 8 Разпределение на мащабите в проектираната зона при проекция UTM 
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Фиг. 9 Система за обозначаване на зоните и поясите при проекция UTM 

 

От фигура 9 се вижда, че Р България попада в UTM зони 34Т и 35Т, като бреговата 

зона е единствено в UTM зона 35Т. 

Допълнително се отчита факта, че в почти всички географски информационни 

системи, софтуерни приложения и платформи за обработка и визуализиране на 

геореферирани данни е заложена автоматична трансформация на координати от Lat/Lon [°] 

към UTM [m] и обратно. 

Ва тази връзка се предлага разработването и прилагането на виртуална мрежа с 

размери на клетката, близка до 1 х 1 км, кореспондираща и с принципите за извършване на 

мониторинг по морските плажове, заложени в ръководството за мониторинг на морските 

отпадъци по плажовете на комисията OSPAR (Guideline for Monitoring Marine Litter on the 

Beaches in the OSPAR Maritime Area), където се прилага обследване на 100 метрови 

участъци от 1000 метрови секции от морските плажове (фиг. 10). 
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Фиг. 10. Принципна схема за извършване на мониторинг по морските плажове съгласно ръководството за 

мониторинг на плажовете на комисията OSPAR 

За нуждите на отчитането на натоварването с морски отпадъци на плажовете на Р 

България се създава виртуална референтна мрежа в рамките на UTM зона 35Т с начална 

точка – точка с координати 40°N и 24°E и размери на клетката 30 секунди, което 

представлява ½ морска миля или проблизително 900 метра. (вж. фиг. 11) 
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Фиг. 11. UTM зона 35Т 

 



   
 

Common borders. Common solutions 

 
Страница | 49 

Така създадената виртуална референтна мрежа обхваща и плажовете на Р Румъния 

– партньор по проект RedMarLitter. 

Този подход позволява приложение на виртуалната мрежа в глобален мащаб и то 

не само в прибрежните морски райони, а също така в открито море и на сушата, като 

например отчитане на натоварването с твърди отпадъци по бреговете/пажовете на р. Дунав. 

Черно море попада допълнително в UTM зони 36T и 37Т, за които също може да се 

разработи виртуална мрежа за отчитане на натоварването с твърди отпадъци. 

 На фигура 12 е показан отрязък от виртуалната мрежа на UTM зона 35Т (изобразена 

с жълт цвят), основно обхващащ бреговата зона на Р България. 

 

Фиг. 12. Виртуална мрежа на бреговата зона на Р България 
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В зависимост от географските координати и ориентацията в пространството на 

1000 метровият участък за провеждане на мониторинг съгласно ръководството за 

мониторинг на морските отпадъци по плажовете на комисията OSPAR, добрите практики в 

мониторинга на морските отпадъци и посочените по-горе ръководни документи, може да 

се окаже, че участъкът попада в две или повече клетки от виртуалната мрежа. В този случай, 

данните от проведеният мониторинг се изобразяват в клеткта в която попадат координатите 

на 100 метровият участък, в рамките на който е проведен мониторингът на морските 

отпадъци. (вж. фиг. 13) 

 

Фиг. 13.  Виртуална мрежа на бреговата зона на Р България с нанесени данни от проведен мониторинг на 

морските отпадъци отложени по брега и Marine Litter Density Index - MLDI 

Допълнително, за нуждите на отчитането на данните на партньора по проекта от Р 

Грузия е разработена и дигитална виртуална мрежа за отчитане по иновативен метод на 
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натоварването на морската среда с твърди отпадъци за UTM зона 37Т с начална точка – 

точка с координати 40°N и 36°E и размери на клетката 30 секунди. 

 

Фиг. 14 UTM зона 37Т 
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Фиг. 15 Виртуална мрежа на бреговата зона на Р Грузия 
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Предимства на предложената виртуална мрежа за отчитане на натоварването на 

морските плажове с твърди отпадъци съгласно ръководството за мониторинг на морските 

отпадъци по плажовете на комисията OSPAR (Guideline for Monitoring Marine Litter on the 

Beaches in the OSPAR Maritime Area): 

 Приложимост в глобален, регионален и локален мащаб; 

 Приложимост както за моски плажове, така и в открито море и на сушата; 

 Възможност за интегриране с други видове данни (морски и въздушни 

течения, цифров модел на терена, батиметрични данни и др.); 

 Възможност за бързо премащабиране при наличие на необходимост. 

 

Настоящата виртуална мрежа се използва и за изпълнение на обособена позиция 2 

на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за идентифициране на горещите 

точки и моделиране на разпределението на твърди морски отпадъци в целевата зона 

(Българско Черноморско крайбрежие) 

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ГОРЕЩИ ТОЧКИ С 

ГЕОРЕФЕРИРАН КАРТЕН МАТЕРИАЛ 
 

Идентифицираните горещи точки на замърсяване с морски отпадъци са представени 

с георефериран картен материал. Картите са показани по-долу. (виж фиг. 16, 17 и 18). 

Фигура 16 показва информацията за 2017 година, фигура 18 – за 2018 г. и фигура 19- за 2019 

г. Допълнително, на картите са изобразени теченията в повърхностния слой за месеците 

съответно: 2017 – август, 2018 – септември, 2019 – септември. 
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Фиг. 16. Представяне на горещите точки на натоварване с морски отпадъци в целевата територия – 

георефериран картен материал с представени MLDI и течения, м. 08. 2017г. 
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Фиг. 17. Представяне на горещите точки на натоварване с морски отпадъци в целевата територия – 

георефериран картен материал с представени MLDI и течения, м. 09. 2018г. 
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Фиг. 18 Представяне на горещите точки на натоварване с морски отпадъци в целевата територия – 

георефериран картен материал с представени MLDI и течения, м. 09. 2019г. 
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7. ВАЛИДИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА  

Всички данни, използвани за изпълнение на задачите са получени от институции - 

достоверни източници на информация. Спазени са изискванията на ръководните документи 

и добрите практики, посочени в т.1 на настоящия доклад. Данните от екологичния 

мониторинг на морските отпадъци, проведени в рамките на проект RedMarLitter са 

валидирани.  

Информацията е калибрирана и валидирана за стандартизирано качество, като по 

този начин се гарантира съвместимостта и съгласуваността на данните и се създават 

условия за разгръщане на виртуална мрежа за отчитане на натоварването с морски отпадъци 

чрез компютърно моделиране на зоните, за които се събира информация и има индикация 

за значително замърсяване поради антропогенно натоварване 

8. ПУБЛИКУВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ГОРЕЩИ ТОЧКИ 

В ОТВОРЕНАТА БАЗА ДАННИ НА ПРОЕКТА 

Геореферираните карти, отразяващи идентифицираните горещи точки са представени 

в електронен вид за да могат да бъдат публикувани на сайта на проекта.  

Данните за идентифицираните горещи точки (географски координати и описание) са 

подготвени във вид, позволяващ интегриране в отворената базата данни на проекта 

(https://map.redmarlitter.eu/bg/database/) в указаният формат чрез интерфейсът за ръчно 

въвеждане на данни за отпадъци в базата данни на проекта на Интернет адрес 

(https://map.redmarlitter.eu/bg/profil-tablo/rchno-dobaviane/otpadtsi) или чрез импортиране с 

използване на файл с разширение  *.xlsx по образеца от сайта. 

Файлът за импортиране (.xlsx) е представен в Приложение 4. 

 

Настоящият доклад е изготвен от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“  в изпълнение на 

обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за идентифициране на горещите 

точки и моделиране на разпределението на твърди морски отпадъци в целевата зона 

(Българско Черноморско крайбрежие),  обособена позиция 1 „Идентифициране на 

горещите точки на замърсяването с твърди морски отпадъци в целевата територия“ с 

възложител „ВИА ПОНТИКА“ 

 

  

https://map.redmarlitter.eu/bg/profil-tablo/rchno-dobaviane/otpadtsi
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ  

9.1. Приложение 1 „Идентифицициране на горещите точки на 

замърсяване с морски отпадъци в целевата територия“ – морски отпадъци 

по основни категории материали по плажове, обект на националния 

мониторинг, по години, 2015-2019  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ИДЕНТИФИЦИЦИРАНЕ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ С МОРСКИ ОТПАДЪЦИ В ЦЕЛЕВАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

Табл. 1. Отпадъци по основни групи материали по плажове- обект на националния мониторинг на морските отпадъци, 2015-2019г. 

І.  плаж Дуранкулак север 1  

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 1940 647 263 263 11782 3927 1964 491 2507 627 

2 Изкуствени полимерни материали 1720 573 226 226 8297 2766 1158 290 1659 415 

3 Каучук/гума 14 5 3 3 224 75 51 13 24 6 

4 Плат/ текстил 27 9 0 0 149 50 74 19 33 8 

5 Хартия/ картон 105 35 10 10 1200 400 238 60 296 74 

6 Обработен дървен материал  20 7 4 4 657 219 180 45 321 80 

7 Метал 37 12 18 18 708 236 167 42 100 25 

8 Стъкло/ керамика 17 6 0 0 502 167 91 23 66 17 

9 Неидентифицирани 0 0 2 2 45 15 5 1 8 2 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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ІІ.  плаж  Крапец     

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 2532 844 250 250 5624 1875 4079 1020 4180 1045 

2 Изкуствени полимерни материали 2186 729 214 214 3575 1192 2558 640 2678 670 

3 Каучук/гума 21 7 2 2 213 71 74 19 55 14 

4 Плат/ текстил 43 14 2 2 107 36 107 27 48 12 

5 Хартия/ картон 135 45 6 6 830 277 437 109 459 115 

6 Обработен дървен материал  13 4 3 3 223 74 426 107 655 164 

7 Метал 57 19 9 9 317 106 337 84 226 57 

8 Стъкло/ керамика 75 25 13 13 341 114 122 31 56 14 
9 Неидентифицирани 2 1 1 1 18 6 18 5 2 1 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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ІІІ. канал 2 "Варненско езеро- Черно море" (нов канал)   

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 2055 685 646 646 17413 5804 11295 3765 8767 2192 

2 Изкуствени полимерни материали 1482 494 496 496 11083 3694 6979 2326 5253 1313 

3 Каучук/гума 0 0 8 8 260 87 277 92 178 45 

4 Плат/ текстил 117 39 29 29 392 131 289 96 179 45 

5 Хартия/ картон 338 113 63 63 2747 916 1689 563 1472 368 

6 Обработен дървен материал 1 0 11 11 862 287 531 177 674 169 

7 Метал 61 20 19 19 1548 516 1065 355 651 163 

8 Стъкло/ керамика 54 18 20 20 490 163 403 134 326 82 

9 Неидентифицирани 2 1 0 0 31 10 62 21 34 9 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 3 1 4 1 
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ІV. плаж Шкорпиловци север  

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 1965 655 335 335 9889 3296 5544 1386 3824 956 

2 Изкуствени полимерни материали 1780 593 305 305 6561 2187 3633 908 2487 622 

3 Каучук/гума 11 4 2 2 195 65 139 35 23 6 

4 Плат/ текстил 11 4 5 5 218 73 100 25 66 17 

5 Хартия/ картон 87 29 1 1 1361 454 554 139 493 123 

6 Обработен дървен материал  3 1 3 3 559 186 390 98 461 115 

7 Метал 37 12 5 5 557 186 463 116 218 55 

8 Стъкло/ керамика 35 12 14 14 395 132 228 57 66 17 
9 Неидентифицирани 1 0 0 0 88 29 37 9 10 3 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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V.  плаж Бяла - Карадере  

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък Na* na na na 7216 2405 3661 915 3861 965 

2 Изкуствени полимерни материали na na na na 4359 1453 2217 554 2531 633 

3 Каучук/гума na na na na 127 42 69 17 56 14 

4 Плат/ текстил na na na na 121 40 86 22 74 19 

5 Хартия/ картон na na na na 1036 345 440 110 499 125 

6 Обработен дървен материал  na na na na 373 124 418 105 355 89 

7 Метал na na na na 875 292 298 75 235 59 

8 Стъкло/ керамика na na na na 289 96 108 27 95 24 
9 Неидентифицирани na na na na 36 12 25 6 16 4 

10 брой кампании за година na na na na 3 1 4 1 4 1 
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VІ.  плаж Обзор- Детски лагери   

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 1275 425 489 489 8023 2674 5105 1276 3893 973 

2 Изкуствени полимерни материали 935 312 408 408 5002 1667 2862 716 2418 605 

3 Каучук/гума 29 10 8 8 223 74 102 26 140 35 

4 Плат/ текстил 24 8 11 11 149 50 98 25 56 14 

5 Хартия/ картон 160 53 17 17 1363 454 658 165 456 114 

6 Обработен дървен материал  11 4 7 7 568 189 725 181 507 127 

7 Метал 47 16 16 16 469 156 452 113 206 52 

8 Стъкло/ керамика 56 19 18 18 227 76 162 41 80 20 
9 Неидентифицирани 3 1 4 4 22 7 46 12 30 8 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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VІІ.  плаж Иракли     

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 1822 607 1278 1278 6477 2159 6365 1591 2914 729 

2 Изкуствени полимерни материали 1586 529 1177 1177 4380 1460 3662 916 1771 443 

3 Каучук/гума 6 2 12 12 125 42 138 35 57 14 

4 Плат/ текстил 31 10 14 14 103 34 106 27 66 17 

5 Хартия/ картон 111 37 25 25 833 278 658 165 409 102 

6 Обработен дървен материал  0 0 20 20 281 94 1187 297 267 67 

7 Метал 49 16 12 12 488 163 457 114 212 53 

8 Стъкло/ керамика 35 12 18 18 249 83 121 30 119 30 
9 Неидентифицирани 4 1 0 0 18 6 36 9 13 3 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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VІІІ.  плаж до Черноморски солници     

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 1917 639 554 554 2950 983 4248 1062 2945 736 

2 Изкуствени полимерни материали 1502 501 461 461 2022 674 2513 628 1799 450 

3 Каучук/гума 15 5 5 5 63 21 105 26 59 15 

4 Плат/ текстил 36 12 6 6 42 14 122 31 93 23 

5 Хартия/ картон 217 72 46 46 509 170 559 140 376 94 

6 Обработен дървен материал  17 6 8 8 104 35 397 99 424 106 

7 Метал 49 16 20 20 105 35 340 85 124 31 

8 Стъкло/ керамика 76 25 6 6 95 32 184 46 53 13 
9 Неидентифицирани 5 2 2 2 10 3 28 7 17 4 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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ІХ.  плаж Алепу      

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Количество  отпадък 2168 723 329 329 5376 1792 3650 913 5664 1416 

2 Изкуствени полимерни материали 1936 645 267 267 3552 1184 2085 521 3672 918 

3 Каучук/гума 15 5 5 5 162 54 81 20 54 14 

4 Плат/ текстил 31 10 5 5 77 26 100 25 86 22 

5 Хартия/ картон 82 27 10 10 787 262 540 135 636 159 

6 Обработен дървен материал  9 3 7 7 225 75 385 96 891 223 

7 Метал 52 17 30 30 336 112 319 80 221 55 

8 Стъкло/ керамика 43 14 5 5 214 71 126 32 89 22 
9 Неидентифицирани 0 0 0 0 23 8 14 4 15 4 

10 брой кампании за година 3 1 1 1 3 1 4 1 4 1 
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Х.  плаж Устието на р.Велека  

№ 
по 

ред 

година 2015 2016 2017 2018 2019 

показател 
общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

общо за 
година 

ср. за 
кампания 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък na na na na 2446 815 3787 947 2139 535 

2 Изкуствени полимерни материали na na na na 1329 443 2303 576 1348 337 

3 Каучук/гума na na na na 41 14 70 18 35 9 

4 Плат/ текстил na na na na 59 20 73 18 43 11 

5 Хартия/ картон na na na na 250 83 433 108 263 66 

6 Обработен дървен материал  na na na na 542 181 568 142 247 62 

7 Метал na na na na 130 43 307 77 149 37 

8 Стъкло/ керамика na na na na 68 23 116 29 42 11 
9 Неидентифицирани na na na na 27 9 8 2 11 3 

10 брой кампании за година na na na na 3 1 4 1 4 1 
*na – няма данни, тъй като не е провеждан мониторинг
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9.2. Приложение 2 „Идентифицициране на горещите точки на 

замърсяване с морски отпадъци в целевата територия“ - Отпадъци по 

основни групи материали по плажове – обект на  мониторинг по проект 

RedMarLitter, 2019г. 
Табл. 2. Отпадъци по основни групи материали по плажове – обект на  мониторинг в рамките на 

проект RedMarLitter, 2019г. 

І.  плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас  

№ по ред 

година общо 2019 

показател 
общо за сезон ср. за кампания 

бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 6719 2240 

2 Изкуствени полимерни материали 6161 2054 

3 Каучук/гума 31 10 

4 Плат/ текстил 19 6 

5 Хартия/ картон 275 92 

6 Обработен дървен материал  71 24 

7 Метал 52 17 

8 Стъкло/ керамика 87 29 

9 Неидентифицирани 23 8 

10 брой кампании за сезон 3 1 

ІІ.  плаж при залив Вромос 

№ по ред 

година общо 2019 

показател 
общо за сезон ср. за кампания 

бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 5319 1773 

2 Изкуствени полимерни материали 4806 1602 

3 Каучук/гума 55 18 

4 Плат/ текстил 46 15 

5 Хартия/ картон 187 62 

6 Обработен дървен материал  40 13 

7 Метал 115 38 
8 Стъкло/ керамика 62 21 

9 Неидентифицирани 8 3 

10 брой кампании за сезон 3 1 

ІІІ.  плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг 

№ по ред 

година общо 2019 

показател 
общо за сезон ср. за кампания 

бр. бр. 

1 Общо количество  отпадък 5829 1943 
2 Изкуствени полимерни материали 5230 1743 

3 Каучук/гума 37 12 

4 Плат/ текстил 31 10 

5 Хартия/ картон 208 69 

6 Обработен дървен материал  102 34 

7 Метал 67 22 

8 Стъкло/ керамика 119 40 

9 Неидентифицирани 35 12 

10 брой кампании за сезон 3 1 
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9.3. Приложение 3: Представяне на идентифицираните горещи точки 

в целевата територия георефериран картен материал в електронен 

формат (на СD). 

9.4. Приложение 4: Горещи точки – файл (по образец) за импортиране 

в отворената база данни на проекта (на CD). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


