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Въведение 

 

Настоящото изследване е проведено в интерес на разкриването на повърхносните 

водни потоци в морската среда и тяхното въздействие върху движението, респективно 

върху разпределението на плаващите твърди отпадъци в целевата територия. 

 

На фигура 1 са илюстрирани плаващи върху морската повърхност твърди отпадъци 

(surface floating waste) под въздействието на формиран на повърхностна воден поток (sea 

surface flow). 

 

 

Фиг. 1 Твърди отпадъци, плаващи във водният стълб под въздействието на повърхностни 

водни потоци 

 

Може да се приеме, че по-голямата част от плаващите твърди отпадъци се 

намират във водният стълб на малки дълбочини или непосредствено на границата под 

водната повърхност. В този случай, върху тяхното движение влияние оказват основно 

формиралите се под въздействието на морските течения (sea surface currents) повърностни 

водни потоци (sea surface flows). 
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Отчита се и фактът, че в зависимост от материалът, размерът, формата, масата, 

обемът и най-вече степента на потопеност на плаващият отпадък в морската среда, върху 

неговото движение върху морската повърхност, освен водните потоци, влияние могат да 

оказват в известа степен и т. нар. приземни въздушни течения (приземен вятър). Примери 

за такива плаващи отпадъци са показани на фигура 2. 

 

   

Фиг. 2 Слабо затопени плаващи отпадъци върху морската повърхност 

 

 

За нуждите на моделирането на процесите в повърхностният слой на морската 

среда са проведени анализи на възможни източници на данни с необходимото 

пространствено покритие, резолюция и времеви обхват, подходящи за решаването на 

изследваният проблем.  
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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 нормативни 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 2016-2021 г – 

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 23.11.2010 г., в сила от 30.11.2010 г. – 

https://www.bsbd.org/UserFiles/File/Naredba%20za%20morskite_vodi.pdf  

 Данни от Европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, 

където е приложимо – https://www.copernicus.eu/en 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


   
 

Common borders. Common solutions 

Страница | 8 

 

1.2. Използвани са данни от: 

 Европейската програма за наблюдение „Коперник“,  

https://www.copernicus.eu/ 

 данните, събрани до този момент 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); 

 данни от други наблюдения и анализ, включително собствени наблюдения и 

анализи; 

 Институционален мониторинг на морските отпадъци по дескриптор D10C1, 

индикатор 1; 

 Институционален мониторинг на морските отпадъци по дескриптор D10C1, 

индикатор 2; 

 Резултати получени по обособена позиция 1 „Идентифициране на горещите 

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

поръчка „Избор на изпълнител за идентифициране на горещите точки и моделиране на 

разпределението на твърди морски отпадъци в целевата територия (Българско 

Черноморско крайбрежие)“ 

 

1.3. Целева територия: Българско Черноморско крайбрежие, акваторията на 

Република България в Черно море. 

 

  

about:blank
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2. Анализ на наличните източници на данни за посоката и скоростта на морските 

течения в повърхностният слой (дълбочина до 5 метра). 

За изясняване на мащабите и измеренията на проблемите със замърсяване на Черно 

море с отпадъци е наложително да се прилага холистичен подход, при който 

Черноморският басейн се разглежда като част от Световния океан. На фифура 2.1 е 

показана схема на петте най-големи офшорни зони в Световния океан в които се натрупват 

плаващи отпадъци (предимно пластмаса). 

 

Фиг. 2.1 Визуализация на циркулацията на петте най-големи офшорни зони в Световния 

океан с регистрирани натрупвания на плаващи отпадъци 

(източник: https://theoceancleanup.com) 

 

За най-натоварена, с приблизително от 1.15 до 2.41 милиона тона пластмасови 

отпадъци годишно, се счита северно-тихиокаенската зона (зона 1), като най-големи 

концентрации на натрупване на отпадъци се регистрират в западната и източната части на 

зоната (фиг. 2.2) 
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Фиг. 2.2 Географско разпределение на зоните на натрупване на плаващи отпадъци в зона 

1 

(източник: https://marinedebris.noaa.gov/ ) 

 

В тази връзка, за глобален лидер в сферата на събиране и обработка на данни, 

математическо моделиране и стимулационни модели за прогнозиране на движението на 

водни маси и пренасяните с тях обекти са Съединените Американски Щати (САЩ). 

 

  

https://marinedebris.noaa.gov/
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2.1. Национални центрове за информация за околната среда на 

Съединените Американски Щати  

 

Един от най-надеждните източници със свободно достъпни бази данни за посоката и 

скоростта на морските течения се поддържа от организация, наречена „Национални 

центрове за информация за околната среда (National Centers for Environmental Information 

(NCEI) – https://www.ncei.noaa.gov/)“ на Съединените Американски Щати (САЩ), създадена 

през 2015-та година, обединявайки центровете: 

 National Climatic Data Center (NCDC) 

 National Geophysical Data Center (NGDC) 

 National Oceanographic Data Center (NODC), който включва National Coastal Data 

Development Center (NCDDC) 

 

 

Фиг. 2.3 Национален център за екологична информация (NCEI) 

https://www.ncei.noaa.gov/
about:blank
about:blank
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(източник: https://www.ncei.noaa.gov/) 

 

В резултат на създаването на центъра са обединени базите данни, като за 

потребителите е осигурен достъп до следните категории (Access Data by Category): 

 
Батиметрия - Bathymetry & Global Relief 
Тези данни и продукти описват височината и издигането на земната повърхност над и под 
морското равнище. 
 Bathymetric Data Viewer 
 Digital Elevation Models 
 ETOPO Global Relief Models 
 International Hydrographic Organization Data Center for Digital Bathymetry 
 Multibeam and Trackline Data 
 National Ocean Service (NOS) Hydrographic Surveys 
 
Мониторинг на климата, климатичните промени и екстремалните природния вления- 
Climate Monitoring & Extremes 
Тези данни и продукти описват състоянието и изменението на времето и климата в САЩ и 
в глобален мащаб, като при това осигуряват детайлна картина върху екстремалните 
природни явления като суши, торнадо/ смер, урагани и др.  
 Climate at a Glance 
 Climate Information 
 Extreme Climate Events 
 Global Ocean Heat and Salt Content 
 Monthly, Seasonal, and Annual Climate Reports 
 
Крайбрежни и регионални - Coastal & Regional 
Тези данни и продукти предоставят информация свързана с морската околна среда, 
моретата и икономиката относно конкретни крайбрежни райони и региони по цял свят. 
 Coastal Relief Models 
 Coastal Water Temperature Guide 
 Gulf of Mexico Data Atlas 
 National Coastal Data Development Center 
 Regional Climatology Atlases 
 
Геомагнетизъм - Geomagnetism 
Тези данни и продукти описват земният магнетизъм с модели на земното магнитно поле. 
Тези продукти се използват като подкрепящи за дейности като глобална навигация и 
проучване на минерали. 
 Declination 
 Field Calculators 
 Models and Software 
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Интерактивни карти - Interactive Maps 
Тези продукти осигуряват достъп до разнообразни данни за околната среда чрез 
приложения за онлайн карта, които позволяват на потребителите да избират и преглеждат 
данни въз основа на географски параметри. 
 Climate Data Online 
 Coastal Habitats and Ecosystems 
 Coastal Water Temperature Guide 
 Geospatial Data and Services 
 Gulf of Mexico Data Atlas 
 Ocean Acidification Data Portal 
 Ocean Exploration Digital Atlas 
 
Наземни станции - Land-Based Stations 
Тези данни и продукти осигуряват достъп до наземни наблюдения, като например точно 
географско местоположение, температура, валежи и атмосферно налягане, получени от 
измервателни уреди на станции по целия свят. 
 Climate Data Publications 
 Continuously Operating Reference Stations for GPS/GNSS Data 
 Find a Weather and Climate Station 
 Land-Based Station Datasets and Products 
 Station Metadata 
 
Морска геофизика - Marine Geophysics 
Тези данни и продукти осигуряват геофизично описание на  морското и океанско дъно, 
както и на дъната на езерата, предоставяйки данни за гравитацията, магнетиката, 
сеизмичното въздействие, сонарни данни за водния стълб и др.  
 Marine Geology 
 Trackline Geophysics 
 Water Column Sonar Data 
 Passive Acoustic Data 
 
Морска повърхност - Marine Surface 
Тези данни и продукти осигуряват информация за повърхностния воден слой на Световния 
океан като температура, ветрове и вълни.  
 Marine and Ocean Surface Data 
 Marine Environmental Buoy Database 
 
Модели - Models 
Тези онлайн системи и продукти предоставят достъп до данни за околната среда от 
климатични, геомагнитни и океански сисетми за моделиране и прогнозиране. 
 Climate Model Data 
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 Geomagnetism 
 Ocean NOAA Operational Model Archive and Distribution System 
 Vibrio vulnificus 
 
Природни опасности и рискове - Natural Hazards 
Тези данни и продукти осигуряват информация относно природните опасностите за 
околната среда, включително цунами, земетресения, вулканични изригвания, суши, 
смерчове/ торнадо и урагани. 
 Earthquakes 
 Extreme Climate Events 
 Geophysical Data, Images, and Education 
 Storm Data 
 Tsunamis 
 
Океанска климатология - Ocean Climatologies 
Посочените данни и продукти предоставят дългосрочна информация, анализи и осреднени 
данни от наблюдения върху Световния океан, включително за температура и соленост. 
 Marine and Ocean Surface Data 
 Pathfinder Sea Surface Temperature Climate Data Record 
 Regional Climatology Atlases 
 World Ocean Atlas 2013 
 
Данни за Световния океан - Ocean Data 
Тези продукти осигуряват достъп до разнообразие от наблюдавани параметри на 
Световния океан, включително температура, соленост, киселинност, както и информация, 
свързана с вълните цунами. 
 Global Ocean Currents Database  
 Global Ocean Heat and Salt Content 
 Marine and Ocean Surface Data 
 Ocean Acidification Scientific Data Stewardship 
 Ocean Data Access 
 Tsunami and Water Level Data 
 World Ocean Database 
 
Палеоклиматология - Paleoclimatology 
Получени от наблюдения върху природни източници като дървесни пръстени и ледени 
сърцевини, тези данни и продукт разширяват архива на информацията за времето и 
климата на стотици до милиони години. 
 Paleo Perspectives 
 Paleoclimatology Data Search 
 Paleoclimatology Datasets 
 Paleoclimatology Products 
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Радари - Radar 
Тези данни и продукти осигуряват информация относно регистрираните от радарни мрежи 
валежи и гръмотевични бури. Могат да се използват като инструменти за визуализация и 
изучаване на данните. 
 Interactive Radar Map Tool 
 Next Generation Weather Radar 
 Terminal Doppler Weather Radar 
 
Сателити - Satellite 
Представените по- долу данни и продукти осигуряват достъп до непрекъснато глобално 
наблюдение на околната среда от сателитната флотилия на NOAA 
 Climate Data Records 
 Climate Satellite Data 
 Earth Observation Group 
 Geophysical Satellite Data Services 
 Satellite Oceanography 
 
Космически наблюдения - Space Weather 
Тези данни, продукти и модели имат обхват включващ йоносферата, магнитосферата и 
слънчевите измервания. 
 Aeronomy and Geomagnetism 
 Ionospheric Data 
 Satellite Data Services 
 Solar Data 
 Space Weather Data 
 

За изследването интерес представлява категорията Global Ocean Currents Database (GOCD), 

чиито данни са разделени на следните подкатегории: 

 Moored Current Meters 
 Moored ADCPs  
 Shipboard ADCPs  
 Drifting Platforms 
 HF Radar Systems 
 Ocean Gliders 
 

На този етап, от визираната система могат да се достъпват данни 

(https://www.ncei.noaa.gov/access/data/global-ocean-currents-database/) за посоката и 

скоростта на морските течения основно за акваториите на Съединените Американски Щати 

(https://tidesandcurrents.noaa.gov/noaacurrents/Regions). Тази информация е използвана 

https://www.ncei.noaa.gov/access/data/global-ocean-currents-database/
https://tidesandcurrents.noaa.gov/noaacurrents/Regions
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при различни симулации и изграждането на модели. Приложимостта на моделите обаче е 

ограничена до морските пространства, за които са разработени. 

 

В Черно море също се наблюдават няколко основни циркулационни зони. Според 

различни литературни източници те са Западна и Източна (вж. фиг. 2.4) или Западна, 

Централна и Източна (вж. фиг. 2.5). 

 

 

Фиг. 2.4 Източна и Западна основни циркулационни зони в Черно море 

(източник: http://dx.doi.org/10.4236/ijg.2013.47094 ) 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.4236/ijg.2013.47094
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1-mean position of the Rim Current jet; 

2-meanders; 

3-near-shore anticyclonic eddies (NAEs); 

4-cyclonic eddies (CEs); 

5-Batumi anticyclonic eddy; 

6-Kaliakra anticyclonic eddy; 

7-Sevastopol anticyclonic eddy; 

8-Kerch anticyclonic eddy; 

9-quasi-stationary cyclonic gyres; 

10-Crimea anticyclonic eddy; 

11-Bosphorus anticyclonic eddy 

Фиг. 2.5 Източна, Централна и Западна основни циркулационни зони в Черно море 

(източник: DOI: 10.7717/peerj.5448 , https://peerj.com/articles/5448/ ) 

 

Картата на фигура 2.5 илюстрира освен основните квази-стационарни 

циркулационни зони (9), така също и: основното повърхностно течение (1); крайбрежните 

антициклконални (3) и циклонални (4) завихрения, както и специфичните 

антициклоналини завихрения в акватортиите на: Нос Калиакра (6), Пролив Босфор (11) и 

др. 

https://peerj.com/articles/5448/
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Визуализирайки границите на Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Р 

България в Черно море (вж. фиг. 2.6), включваща и целевата територия на настоящото 

изследване се вижда, че в акваторията на Р България, по продължението на основното 

повърхностно течение (1), последователно действат антициклонално (6), циклонално (4) и 

антициклонално (11) завихрения, както и теченията на западната квази-стационарна зона, 

които сумарно формират потоците на движение на замърсители в целевата територия. 

 

 

Фиг. 2.6 Граница на ИИЗ на Р България в Черно море 

 

За да се разработи интерактивен компютърен модел – карта за движението на 

потоците от замърсители в целевата територия (българска акватория на Черно море) под 

въздействието на водни и въздушни течения са необходими аналогични на посочените по- 

горе данни, но за Черно море. Данните следва да са съпроводени с метаданни, да 

формират плътна времева серия и да са представителни (вкл. преминали през процедура 

за контрол качеството на данните, без да противоречи на директивата INSPIRE) за 

изследваната територия, като те могат да произхождат от действителни наблюдения или 

чрез изполване на дистанционни методи за наблюдение, или като резултат от моделирне 

с използване на данни от действителни и дистанционни наблюдения.  
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2.2. Глобална система от свободно плаващи буйове 

 

Такъв достоверен и представител  източник на данни за посоката и скоростта на 

морските течения е глобалната система от свободно плаващи буйове Argo 

(http://www.argo.ucsd.edu/). Тя е в основата на информационното осигуряване на службата 

за мониторинг на  морската среда  на програма Коперник на Европейската комисия, както 

и на националните центрове за информация за околната среда на САЩ.  

Разгръщането на системата Argo започва през 2000 г. и до ноември 2007 г. е 

събран милионният профил. 

  

Фиг. 2.4 Изображение на Argo буй 

(източник: http://www.argo.ucsd.edu/) 

 

Към днешна дата, в Световния океан плават над 4000 единици от тези технически 

устройства, чиято задача е да измерват температурата и солеността на горните 2000 m 

about:blank
about:blank
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(малко над една морска миля) от океана, а чрез проследяване на тяхното движение се 

получава, с достатъчна точност профилът на водните течения. 

Това позволява за първи път непрекъснат мониторинг на температурата, 

солеността и скоростта на „горния океан“, като всички данни се предават и оповестяват 

публично в рамките на часове след събирането им. Въпреки това, днес все още има някои 

области на океана, които са пренаселени, докато други имат пропуски, които трябва да 

бъдат наситени с допълнителни Argo буйове. 

 

 

Фиг. 2.5 Местоположение на буйовете в глобален мащаб, 

по данни от месец февруари 2020 г. 

(източник: https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/argo ) 

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/argo
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Фиг. 2.6. Drgo буйове и траекториите им в Черно море, 2002-2016г. 

(източник: https://www.euro-argo.eu/News-Meetings/News/News-archives/2017/Argo-

activities-in-the-Black-Sea ) 

 

Интерес за изследването представляват Argo буйовете, намиращи се в Черно море. 

На фигура 2.6, по данни на „Argo activities in the Black Sea“ с автори: S. Balan 

(GeoEcoMar, Romania), B. Fach (Middle East Technical University (METU), Turkey), S. Grayek 

анд E. Stanev (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Germany), P.M. Poulain (Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Italy), A. Storto (Euro-Mediterranean Centre for 

Climate Change - CMCC, Italy) са показани местоположенията на буйовете, респективно 

точките на измерване на параметрите на морската среда за времето от 2002 г. до на 2016 

година, включително. 

Според същата статия, през месец декември 2016-та година в югозападната част 

на Черно море е запуснат Argo буй за биохимични измервания в точка с координати 

показани на фигура 2.7. 

https://www.euro-argo.eu/News-Meetings/News/News-archives/2017/Argo-activities-in-the-Black-Sea
https://www.euro-argo.eu/News-Meetings/News/News-archives/2017/Argo-activities-in-the-Black-Sea
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Фиг. 2.7 Argo буй за отчитане на биохимични параметри в Черно море, 2016г. 

(източник: https://www.euro-argo.eu/News-Meetings/News/News-archives/2017/Argo-

activities-in-the-Black-Sea ) 

 

От следващите няколко фигури може да се придобие представа за 

местоположението, типът, бордовите сензори и времето на експлоатация на намиращите 

се в Черно Море Argo буйове по данни от 11 март 2020 г. 

 

 

https://www.euro-argo.eu/News-Meetings/News/News-archives/2017/Argo-activities-in-the-Black-Sea
https://www.euro-argo.eu/News-Meetings/News/News-archives/2017/Argo-activities-in-the-Black-Sea
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Фиг. 2.8 Местоположение на буйовете по данни от 11 март 2020 г. 

 

 

 

Фиг. 2.9 Тип на буйовете по данни от 11 март 2020 г. 
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Фиг. 2.10 Бордови сензори по данни от 11 март 2020 г. 

 

 

 

Фиг. 2.11 Отработени денонощия към 11 март 2020 г. 

 

По идентификационният номер могат да бъдат изтеглени данните за измерените 

от буйовете профили на морската среда. 
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Фиг. 2.12 Траектория на Argo буй с номер 6903271 в Черно Море 

  

Фиг. 2.13 Профили на температурата и солеността измерени от буй с номер 9603271 за 

цикъл 68 от дата 20.02.2020 г. (данните са изтеглени на 12.03.2020 г.) 

 

Мрежата от Argo буйове е основна система за наблюдение, способна да 

регистрира измененията на температурата и солеността в дълбочина. Няколкото Argo 

единици в Черно море осигуряват измервания при изключително висока вертикална 

разделителна способност (до няколко хиляди записи в първите 100 m). 
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Фиг. 2.14 Текущо състояние към 12.03.2020 г. 

 

Анализът на представената по- горе информация, визуализирана на фигури от 2.8 

до 2.14 показва, че в Черно Море оперират дванадесет буя от Argo мрежата и системата 

продължава да се развива, като очакванията са в следващата декада да достигне 

оптимална численост и плътност на наблюденията.  

Въпреки че основната задача на мрежата от буйове е измерване на физико-

химичните параметри на морската среда, чрез прилагане на алгоритми за изглаждане на 

техните траектории по време на тяхното свободно движение във водната среда те 

успешно се използват и за анализиране на морските течения. 
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2.3. Програма Коперник 

Службата за мониторинг на морската среда на Програма Коперник извършва 

ежедневни анализи и прогнози на и за Черно море. В този контекст, измерванията на Argo 

буйовете се приемат рутинно в системата за асимилация на данни в реално време, която 

прилага вариационна схема за оценка на оптималните първоначални условия за 

прогнозите, изготвени при хоризонтална разделителна способност от приблизително 3 km. 

Службата за мониторинг на морската среда на Коперник е една от шестте услуги на 

Европейската програма за наблюдение на Земята Коперник (http://www.copernicus.eu) (вж. 

фиг. 2.15). 

 

Фиг. 2.15 Програма Коперник (източници на данни и предлагани услуги) 

 

Службата за мониторинг на морската среда беше създадена от Mercator Ocean в 

началото на 2014 г. на основата на споразумение с Европейската комисия. Оперативните 

услуги на службата бяха изградени поетапно, като част от поредица от европейски проекти, 

about:blank
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започвайки от MERSEA (2004-2008), последвани от MyOcean (2009-2012) в рамките на РП7 

и MyOcean2 (и последващите от него) от 2012 г. до 2015г. 

Към днешна дата, каталогът на Службата за мониторинг на морската среда на 

Програма Коперник набрява над 150 продукти от над 40 доставчици разделени в три 

основни групи, показани в таблица 2.2. 

По отношение на географският обхват на данните, те са разделени в 7 групи (вж. 

фиг. 2.16), а по отношение на времевият обхват те биват три типа: реанализирани данни 

(reanalyses), данни в реално време (real-time) и прогнозни данни (forecast). 

   Таблица 2.2 

Параметър Модел Сателит INSITU 

 20 години 
в 

миналото 
(от 

повърхно
ст към 

дъно на 
океана) 

Днес 
(от 

повърхно
ст към 

дъно на 
океана) 

10- 
дневна 

прогноза 
(от 

повърхно
ст към 

дъното на 
океана) 

20 години 
в 

миналото 
(от 

повърхно
ст към 

дъно на 
океана)  

Днес 
(само 

повърхно
ст на 

океана) 

20 години 
в 

миналото 
(от 

повърхнос
т до 2000 

метра 
дълбочин

а) 

Днес 
(от 

повърхнос
т до 2000 

метра 
дълбочин

а) 

Морско равнище        

Температура        

Соленост        

Вълни        

Течения/скорост        

Дълбочина на 
смесване  

       

Морски ледове        

Мътност/Прозрачно
ст 

       

Отражение        

Биогени        

Първична 
продуктивност 

       

Кислород        

Планктон        

Вятър        
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Фиг. 2.16 Тематично групиране на данните по отношение на техният географски обхват 

 

Реанализираните данни са както глобални, така и регионални. Тяхното 

предназначение е да предоставят референтни данни за последните десетилетия, 

използвайки оптимална резолюция и покритие от наблюдения, както и използване на 

система за анализ, съответстваща на тази, която произвежда анализи и прогнози в реално 

време. Регионалните реанализи обикновено предлагат или по-добри физични данни в 

следствие на конфигурацията на модела, която е специално настроена за даденият регион 

(напр. Черно море), и/или от по-висока разделителна способност.  

За да се генерират визираните типове данни (таблица 2.2), ежедневно, на т.нар. 

„супер компютри“ се запускат алгоритмите на глобалните и регионалните океанографски 

модели за изчисляване на циркулацията на водните маси в зададеният воден басейн, 

дисктеризирани във времето за всяка точка от референтна мрежа разположена в 

тримерното пространство. 

Уравнения механика на 

флуидите 

Алгоритми Супер компютри 
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Океанските модеи трансформират океана чрез числово моделиране в „дискретен океан“  

при решаване на милиони уравнения в строга времева последователност за всяка точка 

в грида на 3D пространствената мрежа на океана. 

 

Фиг. 2.17 Числово моделиране на движението на водните маси във времето и 

пространството 

За нуждите на изследването интерес представляват данните за повърхностните 

морски течения за Черно море. На фигура 2.16 е показана схемата на работа на модела, 

както и неговите входни данни и каталог на генерираните продукти. 

 

Фиг. 2.18 Схема на работа на модела за Черно море 



   
 

Common borders. Common solutions 

Страница | 31 

 

 

Фиг. 2.19 Цифров батиметричен модел на Черно море 

(източник: http://www.blacksea-commission.org/) 

 

Моделът, който се използва за анализ и прогнозиране на циркулацията на водната 

маса се нарича NEMO, а текущата му версия е 3.4. Както е показано на фиг. 2.18, за да 

работи моделът, той се захранва с данни от други модели (модел на циркулация на 

въздушните маси и батиметричен модел на морското дъно/корито), сателитни данни (от 

всички сателити, които са облетели и са събрали данни за Черно море: Jason 2/2N/3, 

Cryosat2, AltiKa, Sentinel3A) и т.нар. In-Situ данни (данни измерени на място), доставени 

основно от системата от Argo буйове под формата на вертикални профили на 

температурата и солеността на морската вода (вж. фиг. 2.14) и допълнително от други 

системи за мониторинг (плаващи на дрейф или закотвени буйове, кораби, платформи и 

др.). 

В тази вресия на модела NEMO е осигурена възможност за отчитане на 

въздействието на речните потоци и циркулацията през проток „Босфор“ върху общата 

циркулация на водните маси в Черно море, които се задават като гранични условия при 

стартирането на работата на модела. 

Визираната система се стартира ежедневно в резултат на което се генерират: 3-

дневни анализи, 1-дневна симулация и 10-дневна прогноза. 

Веднъж седмично системата се стартира в режим на по-дълъг цикъл на анализ за 

генерирането на 14-дневен анализ, 1-дневна симулация и 10-дневна прогноза. 
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Георефериран картен материал на данните за посоката и скоростта на морските 

течения в повърхностният слой (дълбочина до 5 метра) е приложен в приложение 1 на 

настоящият доклад. 

2.4. Идентифицирани надеждни източници на данни за посоката  и 

скоростта на морските течения в повърхностния слой в целевата територия. 

За да могат данните отнасящи се до посоката и скоростта на морските течения да 

се използват в качество на входни данни за създаване на интерактивен компютърен 

модел- карта за движението на потоците от замърсители (твърди морски плаващи 

отпадъци) в българската акватория на Черно море е необходимо те да отговарят на 

следните основни изисквания:  

- точност на данните (данни основани на реални изследвания) 

- обезпеченост с метаданни  

- представителност на данните (геопространствено покритие, резолюция и др.) 

- плътност на времевите серии 

Такива данни за целевата територия могат да бъдат получени само при наличие 

на систематични наблюдения – мониторинг на морската околна среда по отношение на 

параметрите, представляващи интерес (посока и скорост на повърхностните водни 

течения в дълбочина до 5м). 

Идентифицирани са следните надеждни източници на данни за посоката  и 

скоростта на морските течения в повърхностния слой в целевата територия: 

- Глобална система от свободно плаващи буйове Argo – в частта „Черно море“ 

- Служба за мониторинг на морската среда на програма Коперник – в частта 

за Черно море 

- Модел NEMO за анализ и прогнозиране на циркулацията на водните маси 

(за Черно море) 

За целите на създаването на интерактивен компютърен модел – карта за 

движението на потоците от замърсители под въздействието на водни и въздушни течения, 

като входни данни следва да се използват тези от Службата за мониторинг на морската 

среда на програма Коперник за Черно море.  
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В данните, достъпени чрез програма Коперник са интегрирани данните, получени 

от глобалната система от свободно плаващи буйове Argo, които се явяват входни данни за 

модела NEMO. Имайки предвид нивото на интегритет, което притежават данните и 

информацията, акумулирана в програма Коперник относно морските течения тя следва да 

се използва за разработването на интерактивния модел карта на движението на потоците 

от замърсители в частта „под въздействие на водни течения“.  

Тези данни са използвани като входни данни в съчетание с данни за посоката и 

скоростта на ветровете над указаната акватория и данни от собствени наблюдения 

(провеждане на експеримент – симулации, реализирани в рамките на проект 

RedMarLitter).  

Данните за морските течения за повърхностния воден слой (съответстващ на 

хоризонт 2,5 метра от продукт BLKSEA_REANALYSIS_PHYS_007_004) за целевата територия за 

периода 2015-2018г. са обработени, визуализирани и представени в приложение 1. Същите 

са представени във формат XLSX, съвместим с отворената база данни на проект RedMarLitter 

https://map.redmarlitter.eu/en/database – приложение 8 (на СD). 

 

  

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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3. Анализ на наличните източници на данни за посоката и скоростта на 

въздушните течения (височина до 10 м.) 

3.1. Световна метеорологична организация 

Основен източник на данни за тропосферата, включваща и информация за 

посоката и скоростта на въздушните течения е Световната метеорологична организация 

(World Meteorological Organization - WMO). Всяка метеорологична станция, регистрирана в 

базата данни на Световната метеорологична организация притежава уникален 

идентификационен номер, като под този номер се съхранява архив на измерените от 

метеостанцията тропосферни параметри за интервал на отчитане на данните от максимум 

три часа. На фифура 3.1 е показана карта на с местоположенията на метеорологините 

станции от състава на Световната Метеорологична Организация в района на Черно море 

(източник: 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https%3A%2F%2Fgeo.fas.usda.gov%2

Farcgis2%2Frest%2Fservices%2FG_Overlay%2FWMO_Station_Overlay%2FMapServer&source=

sd ). 

 

Фиг. 3.1 Метеорологини станции от състава на Световната Метеорологична Организация 

в района на Черно море 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https%3A%2F%2Fgeo.fas.usda.gov%2Farcgis2%2Frest%2Fservices%2FG_Overlay%2FWMO_Station_Overlay%2FMapServer&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https%3A%2F%2Fgeo.fas.usda.gov%2Farcgis2%2Frest%2Fservices%2FG_Overlay%2FWMO_Station_Overlay%2FMapServer&source=sd
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https%3A%2F%2Fgeo.fas.usda.gov%2Farcgis2%2Frest%2Fservices%2FG_Overlay%2FWMO_Station_Overlay%2FMapServer&source=sd
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Данните са свободно достъпни чрез интернет сървъри и/или страници. При 

подаване на заявка – номер на станция (и период на наблюдение) данните могат да бъдат 

изтеглени и използвани. (Пример за достъп до пет- дневен архив на данните на 

метеорологична станция Варна: http://www.weathercast.co.uk/world-weather/weather-

stations/obsid/15552.html ) 

Друг начин е използването на „сурови” метеорологични данни. Суровите 

метеорологични данни се предават в текстов формат използвайки специален код, известен 

под названието SYNOP. 

Суровите метеорологични данни са достъпни чрез някои интернет сървъри до 10 

минути след извършените метеорологичните наблюдения от метеорологичните станции. 

Кодът SYNOP позволява и предаването на метеорологични данни от кораби оборудвани с 

метеорологични станции (като в съобщението задължително се указват географските 

координати на кораба при извършването на метеонаблюденията), метеорологични 

балони и др. 

За конкретното изследване интерес представляват метеорологичните станции 

разположени в близост до бреговата ивица на Черно Море и данните от корабни 

метеостанции. Чрез използване на кода SYNOP може да се автоматизира процеса на 

примане и обработка на метеоданните чрез персонален компютър и успешно да се 

моделира състоянието на топосферата и по-конкретно посоката и скоростта на въздушните 

течения. 

Като недостатък на системата може да се отбележи, че не притежава 

необходимото геопространствено покритие (най-вече във вътрешността на морският 

басейн) и резолюция на данните, необходими за нуждите настоящото изследване. 

  

http://www.weathercast.co.uk/world-weather/weather-stations/obsid/15552.html
http://www.weathercast.co.uk/world-weather/weather-stations/obsid/15552.html
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3.2. Космически базирани системи за наблюдение на Земята 

Друг източник на данни за посоката и скоростта на въздушните течения на 

височина до 10 метра над морската повърхност са суровите радиолокационни данни на 

различни космически базирани системи за наблюдение на Земята. 

В съвремието ни дистанционните методи за наблюдение в глобален мащаб се 

прилагат широко по отношение на Световния океан и морската среда като цяло, което 

позволява извличане и събиране на данни относно движението на въздушните маси над 

земната и морската повърхност. 

 

 

Фиг. 3.2. Пример за приложението на метода 

(източник: Европейска космическа агенция) 

 

На фигура 3.2 е показан пример за използването на този метод. Той може да се 

използва в приложения за определяне на параметрите на въздушните течения за изминал 

период от време и за т.нар. близко до реалното време (near-real-time) когато сателитните 
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данни се използват непосредстветно след прелитането на сателита над района 

представляващ интерес. 

Като недостатък на метода може да се отбележи, че не позволява необходимата 

времева плътност на времевите серии от данни, необходими за нуждите настоящото 

изследване. 
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3.3. Служба за мониторинг на морската среда на Програма Коперник 

 

Друг източни на данни за посоката и скоростта въздушните течения е Службата за 

мониторинг на морската среда на Програма „Коперник“. 

От показаното в таблица 2.2 и на фигура 2.18 се вижда, че се използват данни от 

космически базирани системи за захранване на модела ECMWF 1/8° за извършване на 

анализи и прогнози за състоянието на въздушните маси в глобален мащаб. 

На фигура 3.3 е показана визуализация на усреднени 6 часови данни за посоката и 

скоростта на вятъра на продукт WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_012_006 за 

произволно избрана дата и височина 10 метра. 

 

 

Фиг. 3.3 Усреднени 6 часови данни за посоката и скоростта на вятъра (m/s) 
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Данните се изчисляват и генерират продукт 

WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_012_006 за мрежа, състояща се от един слой за 

височина 10 метра над морското равнище и хоризонтална резолюция 0,125 или 0,25 

градуса. 

Макар да има данни относно характеристиките на ветровете над целевата 

територия, получени по научноизследователски проекти, те са с релативно кратка 

продължителност във времето и не са подходящи за „вход“ в модел с възможности за 

създаване на прогноза. 
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3.4. Идентифицирани надеждни източници на данни за посоката и 

скоростта на въздушните течения на височина до 10м в целевата 

територия. 

 

За могат данните отнасящи се до посоката и скоростта на въздушните течения да 

се използват в качество на входни данни за създаване на интерактивен компютърен 

модел- карта за движението на потоците от замърсители (твърди морски плаващи 

отпадъци) в българската акватория на Черно море е необходимо те да отговарят на 

следните общи изисквания:  

- точност на данните (данни основани на реални измервания) 

- обезпеченост с метаданни  

- представителност на данните (геопространствено покритие, резолюция и др.) 

- плътност на времевите серии 

Идентифицирани са следните надеждни източници на данни за посоката  и 

скоростта на въздушните течения (до 10м височина) над целевата акватория: 

- Световната метеорологична организация (World Meteorological Organization 

- WMO) 

- Служба за мониторинг на морската среда на програма Коперник – в частта 

за Черно море 

- Космически базирани системи за наблюдение на Земята 

 

За целите на създаването на интерактивен компютърен модел – карта за 

движението на потоците от замърсители под въздействието на водни и въздушни течения, 

като входни данни следва да се използват тези от Службата за мониторинг на морската 

среда на програма Коперник за Черно море.  

Този извод се налага, тъй като въпреки, че данните на космически базираните 

системи за наблюдение на Земята са надеждни и точни, те са моментни данни и не 

осигуряват необходимата времева плътност. От друга страна данните на WMO се прилагат 

успешно при моделиране на пренос на атмосферни замърсители главно над сушата, но 
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приложимостта им като входни данни за определяне на посоката и скоростта на 

привижване на дрифтиращи обекти е ограничена.  

Данните, получени от Служба за мониторинг на морската среда на програма 

Коперник относно посока и скорост на ветровете до 10м височина, са с висока сходимост 

с тези за посоката и скоростта на морските течения, което е предпоставка за получаване на 

високо качество на симулации с различни по характер входни данни. 

За целите на разработването на интерактивен компютърен модел карта за 

движението на потоците от замърсители в целевата територия е извършено осредняване 

на данните за посока и скорост на вятъра от програма Коперник за 24 часа.  

Така обработените и визуализирани данни за периода 2015-2018г. са използвани 

като входни в съчетание с данни за посоката и скоростта на морските течения в 

повърхностния воден слой при разработването на компютърния модел- карта.  

Същите са представени във формат, съвместим с отворената база данни 

https://map.redmarlitter.eu/en/database на проект RedMarLitter – приложение 8 (на СD). 

 

  

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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4. Анализ на наличните източници на информация за натоварването с твърди 

морски отпадъци в целевата територия, включително събраната чрез проучване за такава по 

настоящия проект. 

В хода на реализация на проект RedMarLitter и попълване с данни и информация 

в отворената база данни на проекта https://map.redmarlitter.eu/en/database включително 

такива, получени от собствени изследвания на ВВМУ (нарочно обработени и 

визуализирани данни), базата данни на проекта може да се разглежда като отделен 

информационен ресурс по отношение на натоварването на целевата територия с твърди 

плаващи отпадъци (фиг. 4.1). 

 

Фиг. 4.1 Отворена база данни на проект RedMarLitter 

(източник: https://map.redmarlitter.eu/en/database) 

 

Натоварването с морски отпадъци в целевата територия се оценява на 

национално ниво, чрез провеждане на регулярен мониторинг, съобразно Рамкова 

директива за морска стратегия (РДМС) по дескриптор D10. Оценката се извършва по 

първични и вторични критерии. 

 

 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Първичните критерии са следните: 

 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.  

 Индикатори за натиск:  

 индикатор 1: Количество плажни/брегови отпадъци > 2,5 cm, по категории, 

изразено в брой и тегло (кg) за 100 м участък.  

 индикатор 2: Количество отпадъци > 2,5 cm, плаващи по морската 

повърхност, в брой/km2 .  

 индикатор 3: Количество отпадъци (> 2,5 cm), отложени по морското дъно, в 

брой/km2 .  

 Критерий D10C2 - Първичен: Съставът, количеството и пространственото 

разпределение на микроотпадъците по крайбрежната ивица, в повърхностния слой на 

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

крайбрежната и морската среда.  

 Индикатори за натиск:  

 индикатор 1: Количество плажни / брегови отпадъци < 5 mm по категории, 

изразено в брой и тегло (g) за килограм (kg) сухо тегло от пясъка / почвения 

слой;  

 индикатор 2: отпадъци < 5 mm, плаващи по морската повърхност по 

категории, изразено в брой и тегло (g) за 100 m 2 ; 

 индикатор 3: Количество отпадъци < 5 mm, отложени в повърхностния 

седимент на морското дъно, по категории, изразено в брой и тегло (g) за 

килограм (kg) сухо тегло от седимента.  

Резултат от оценката по критерий D10C1: – пространствено разпространение (ГИС 

слой и карти) на състава и количеството (брой и тегло) на отделните категории и 

съответните подкатегории отпадъци > 2,5 cm по отделните зони (плажове, морска 

повърхност и дъно) и подразделенията за оценка (например всяка една от 10-те 
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плажни/брегови ивици). – интегрирано представяне на резултатите за оценка (брой на 

макроотпадъците, превишаващи праговите стойности и процентно съотношение). 

Резултат от оценката по критерий D10C2: – пространствено разпространение (ГИС 

слой и карти) на състава и количеството (брой и тегло) на отделните категории и 

съответните подкатегории отпадъци < 5 mm по отделните зони (плажове, 

морскаповърхност и дъно) и подразделенията за оценка (например всяка една от 10-те 

плажни/брегови ивици) – интегрирано представяне на резултатите за оценка (брой на 

микроотпадъците, превишаващи праговите стойности и % отношение). 

Вторичните критерии D10C3 “Количеството отпадъци и микроотпадъци, погълнати от 

морските организми” и D10C4 “Брой на неблагоприятно засегнатите индивиди” не са обект 

на настоящия анализ. 

Данните от националният мониторинг на морските отпадъци се характеризират с 

достоверност и представителност, поради което са основа на настоящия анализ. Те са 

нарочно обработени от ВВМУ и са достъпни на сайта на проекта RedMarLitter, чрез 

отворената база данни. 

Данните от мониторинг по критерий D10C1, индикатор 2 (отпадъци > 2,5 cm, плаващи 

по морската повърхност). Програмата обхваща крайбрежните, териториалните шелфовите 

и откритоморските води на България. Във всяка от зоните на оценка, в зависимост от типа 

на натиск и въздействие и съответно от произхода на отпадъците, са определени полигони 

за изследване, които са осем в крайбрежната зона, четири – в шелфовата зона и два в 

откритоморската част. 

Във връзка с фокуса на последващите задачи, анализът е насочен предимно върху 

морски отпадъци, плаващи по водната повърхност в целевата територия. 

Изпълнението на мониторинг на плаващите морски отпадъци в България започва с 

реализирането на проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в 

морските води (MARLEN)” по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и 

вътрешните води", през 2015 година. Пилотният мониторинг е извършен през м. юли 2016 

година. 
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Обхвата на пилотния мониторинг е представен на фиг. 4.2 и 4.3 

 
Фиг. 4.2 Пилотен мониторинг на морските отпадъци, 

плаващи по морската повърхност, 2016 г. 

(източник: Доклад по проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикация и 

шума в морските води” (MARLEN)) 

 

 

В следващите години 2017-та и 2018-та г. мониторингът е изпълняван от Института по 

океанология при БАН, по задание на Министерство на околната среда и водите чрез 

Басейнова дирекция Черноморски район. Данните от мониторинга се съхраняват и 

администрират от БДЧР, което включва и обмен на информация с Европейската агенция по 

околна среда. 
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Фиг. 4.3 Концентрация на морските отпадъци, плаващи по морската повърхност, 2016 г. 

(източник: Доклад по проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикация и 

шума в морските води” (MARLEN)) 

 

В таблица 4.1 са показани датите, на които са провеждани наблюденията за 

морските отпадъци, плаващи по морската повърхност. 

  Таблица 4.1 

Година Месец Дати 

2016 7 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15 

2017 10 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

2017 11 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

2018 7 21, 26, 27, 28, 30, 31 

2018 8 7, 8, 13, 14, 15, 16, 26, 27 

2018 9 10 

2018 10 8, 18, 19, 20, 31 
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На фигури 4.4 и 4.5 са визуализирани обобщените данни за натоварването с твърди 

морски отпадъци в целевата територия за 2017-та и 2018-та години по данни от 

изпълнението на: 

 Мониторинг на морски отпадъци, плаващи по водната повърхност (с размер > 

2,5 см) за 2017-та година - Споразумение № Д-33-28/31.07.2017г. между МОСВ и ИО-БАН 

за изпълнение на задълженията на ИО, произтичащи по чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите 

за изпълнение на мониторинговите изисквания на Рамковата Директива за водите и 

Рамковата Директива за морска стратегия. 

 Мониторинг на морски отпадъци, плаващи по водната повърхност (с размер > 

2,5 см) за 2018-та година - Споразумение № 409/03.07.2018 г. Анекс № 1/30.10.2018 г. 

между Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Институт по океанология-БАН на 

основание Заповед № РД-410/03.07.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за 

изпълнение на Програма за мониторинг на морски води през 2018 г. във връзка с Рамкова 

директива за морска стратегия (РДМС). 

Към датата на проучването не бяха открити официално публикувани данни за 

резултати от институционалния мониторинг по дескриптор D10C1, индикатор 2 за 2019-та 

година. 

В търсене на още възможности за добиване на данни за морски отпадъци, 

плаващи по водната повърхност бяха анализирани възможностите на некомерсиални 

космически базирани системи за мониторинг на Земята. На този етап, разделителната 

способност на средствата им за наблюдение не позволява откриването на малки по размер 

(под 10-15 метра) единични плаващи морски отпадъци. Въпреки това, т.нар. „острови от 

пластмаса“ би следвало да се наблюдават от този вид системи. Данни за такива острови в 

Черно море се появиха в Интернет пространството през септември месец 2019-та година, 

в резултат на проведено изследване за преброяване на китоподобните от въздуха в 

акваторията на северо-източната част на Черно море по проект EMBLAS-Plus. 
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Към датата на проучването не бяха открити официално публикувани данни за 

координатите на визираните „острови от пластмаса“, както в целевата територия, така и за 

тяхното наличие в други части от акваторията на Черно море. 
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Фиг. 4.4 Обобщени данни за натоварването с твърди морски отпадъци в целевата 

територия за 2018-та година (източник на данни: МОСВ) 
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Фиг. 4.5 Обобщени данни за натоварването с твърди морски отпадъци в целевата 

територия за 2017-та година (източник на данни: МОСВ) 
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Анализът на събраните данни за плаващи твърди отпадъци, с размери по-големи 

от 2,5 см. в целевата територия показва, че кампаниите за мониторинг са провеждани през 

месеците юли – ноември, като за периодични във времвата област могат да се приемат 

данните за месец октомври за 2017-та и за 2018-та години, но същите са проведени в 

различни акватории на целевата територия, а именно 2018-та година в крайбрежната зона, 

за 2017-та година частично в крайбрежната и предимно в шелфовата зона. 

На фигури от 4.6 до 4.18 са показани данните за визираните времеви периоди 

(месец октомври 2017-та и 2018-та години) и пространтвен обхват на извършените 

наблюдения по данни на МОСВ (БДЧР) интегрирани в отворената база данни на проект 

RedMarLitter. 

 

 

 

Фиг. 4.6 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 08.10.2018 г. (крайбрежна зона) 
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Фиг. 4.7 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 18.10.2018 г. (крайбрежна зона) 

 

 

Фиг. 4.8 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 19.10.2018 г. (крайбрежна зона) 
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Фиг. 4.9 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 20.10.2018 г. (крайбрежна зона) 

 

 

Фиг. 4.10 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 31.10.2018 г. (крайбрежна зона) 
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Фиг. 4.11 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 09.10.2017 г. (крайбрежна зона) 

 

 

Фиг. 4.12 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 10.10.2017 г. (крайбрежна и 

шелфова зони) 
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Фиг. 4.13 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 11.10.2017 г. (шелфова зона) 

 

 

Фиг. 4.14 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 12.10.2017 г. (шелфова зона) 
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Фиг. 4.15 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 13.10.2017 г. (шелфова зона) 

 

 

Фиг. 4.16 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 14.10.2017 г. (шелфова зона) 
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Фиг. 4.17 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 15.10.2017 г. (шелфова зона) 

 

 

Фиг. 4.18 Визуализация на данните от извършен мониторинг за плаващи върху морската 

повърхност твърди отпадъци с големина > 2,5 см за дата 16.10.2017 г. (шелфова зона) 
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Следва да се отбележи, че т.нар. траектория (Trajectory) показва траекторията на 

движение на плавателният съд, от който са извършвани наблюденията, а не траекториите 

на плаващите твърди отпадъци на морската повърхност! На този етап траекториите на 

плаващите твърди отпадъци на морската повърхност не са описани от извършилите 

наблюденията и те остават неизвестни. На фиг. 4.19 е показан схематично използваният 

метод при извършените визуални наблюдения. 

 

Фиг. 4.19 Схематично представяне на метода използван при визуалните наблюдения 

твърди отпадъци върху морската повърхност с размери > 2,5 см. 

(източник: Доклад по проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикация и 

шума в морските води” (MARLEN)) 

 

В резултат на направените анализи на събраните данни, може да се направи 

изводът, че данните за плаващи твърди отпадъци върху морската повърхност с размери 

по-големи от 2,5 см. не отговарят на необходимата за нуждите на моделирането на 

водните потоци и разпределението на твърдите отпадъци периодичност, както във 

времево, така и в пространствено отношение. На практика, те могат да се разглеждат 
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единствено като „моментни заснемания“ на отделни (различни) акватории на целевата 

територия (Българско Черноморско крайбрежие). 

Отчитайки горепосочените факти, за нуждите на моделирането на водните потоци 

и разпределението на твърдите отпадъци в целевата територия следва да се използва 

подход, базиран на математическо моделиране чрез симулации на плаващи твърди 

отпадъци върху морската повърхност. 
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5. Разработване на алгоритми и софтуерен код за импортиране и обработване 

на събраните данни (по задачи 1, 2, 3) и извеждане на модели на водните потоци в 

повърхностния слой и модели на разпределение на движение и разпределение на 

отпадъците. 

На основание на направените анализи в раздели 2 и 3 на настоящият доклад, и 

отчитайки, че единствено Службата за мониторинг на морската среда на Програма 

„Коперник“ системно изработва, поддържа и предоставя данни за акваторията на Черно 

море, и по-специално за посоката и скоростта на морските и въздушните течения, бяха 

разработени алгоритми и софтуерен код за импортиране и обработване именно на 

събраните от нея данни в среда на софтуерният продукт MatLab. 

На фигура 5.1 са визуализирани данни за морските течения в повърхностният слой 

на Черно море (хоризонт 2,5 м.) за 29.10.2018 г. 

 

 

Фиг. 5.1 Морски течения в повърхностният слой на Черно море (хоризонт 2,5 м.) за 

29.10.2018 г. (източник: http://bsmfc.net/Year_analysis.php ) 

 

За извеждането на моделите на водните потоци в повърхностния слой са 

използвани данните за усреднени месечни стойности на повърхностните морски течения 

http://bsmfc.net/Year_analysis.php
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на Службата за мониторинг на морската среда на Програма „Коперник“ за времето от 2015-

та до 2018-та година, включително. Визират се усреднените месечни данни за морските 

течения в повърхностният слой на Черно море (хоризонт 2,5 м.) на продукт 

BLKSEA_REANALYSIS_PHYS_007_004, който се характеризира с най-голяма точност сред 

продуктите от този клас. 

Твърдите плаващи отпадъци в повърхностният слой условно могат да бъдат 

разделени на две групи, както това беше анонсирано във въведението на настоящият 

доклад: твърди отпадъци плаващи във водният стълб на малки дълбочини (вж. фиг. 5.2) и 

твърди отпадъци плаващи на повърхността на водата (вж. фиг. 5.3). 

Условното разделение се прави, за да се отчете най-вече влиянието на т.нар. 

приземен вятър, ако такова има, върху движението и разпространението на твърдите 

отпадъци върху морската повърхност. 

В раздел 4 на настоящият доклад са анализирани и визуализирани обобщени 

данни от проведените кампании за мониторинг на твърдите морски отпадъци в 

акваторията на Р България в Черно море. 

До колкото визираните в раздел 4 данни за плаващите твърди морски отпадъци 

имат епизодичен характер, то за разкриването на тяхното движение, разпространение и 

разпределение се възприема прилагането на симулационен модел, базиран на данните за 

морските течения от Службата за мониторинг на морската среда на Програма „Коперник“ 

описана в раздел 2 и данни за въздушните течения, описани в раздел 3 на настоящият 

доклад, които се характеризират с небходимото пространствено покритие, резолюция и 

времеви обхват. 
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Фиг. 5.2 Твърди отпадъци плаващи във водният стълб на малки дълбочини 

 

  

Фиг. 5.3 Твърди отпадъци плаващи на морската повърхност 
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За разкриването на движението и разпространението на твърдите морски 

отпадъци от първата условна група се приема, че приземният вятър не оказва директно 

въздействие върху тяхното движение, защото те се намират във водният стълб, а влиянието 

на въздушните маси/сили е било отчетено при генерирането на данните за посоката и 

скоростта на повърхностните морски течения от модела на Службата за мониторинг на 

морската среда на Програма „Коперник“ (вж. фиг. 2.16). 

Използвайки този иновативен подход и отчитайки изведените данни за водните 

потоци чрез математическо моделиране в среда на MatLab, отново чрез математическо 

моделиране в същата среда са генерирани симулации на движението и 

разпространението на плаващи твърди отпадъци (условно наречени дрифтъри) на малки 

дълбочини (до 5 метра) във водният стълб за всички месеци от 2015-та до 2018-та години 

включително, при следните условия: виртуалните твърди отпадъци (дрифтъри) са 

разположени на линията на паралел с географска ширина 43,75°N, като те са равномерно 

разпределени по неговата дължина през 30 секунди (приблизително 1 км) в границите от 

28°35‘00‘‘Е до 30°00‘00‘‘Е, общо 171 броя. 

На фиг. 5.3 с червен цвят е изобразено разположението на стартовата линия на 

виртуалните дрифтъри в целевата територия. 
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Фиг. 5.3 

 

Математическото моделиране за извеждането на водните потоци се изпълнява по 

алгоритъмът показан на фигура 5.4. 

Геореферираният картен материал, за всеки един от визираните месеци, 

визуализиращ водните потоци е приложен в Приложение 2 към настоящият доклад. 
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Фиг. 5.4 Алгоритъм на математическо моделиране за извеждане на водните потоци в 

повърхностният слой в целевата територия (Българско Черноморско крайбрежие), 

базиран на данните на продукт на продукт BLKSEA_REANALYSIS_PHYS_007_004 
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В резултат на математическото моделиране за нуждите на проект RedMarLitter са 

генерирани 8208 сценарии, отразяващи моделите за всеки месец за периода 2015-2018 

год. (за които са представени съответните резултати под формата на видео материали, 

геореферирани данни в растерен формат и в табличен формат XLSX файлове, съвместими 

с отворената база данни на проект RedMarLitter), показващи движението и 

разпространението във времето на плаващите на малки дълбочини във водният стълб 

твърди отпадъци. 

Пълният обем на видео-материалите от математическото моделиране, 

включващи геореферираният картен материал за движението и разпространението на 

твърдите плаващи отпадъци са приложени на оптични носители Приложение 3 към 

настоящият доклад и публикувани със свободен достъп на страницата на проекта 

https://projects.nvna.eu/redmarlitter на интернет страницата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (вж. 

фиг. 5.5). Извадка на геореферираните картни материали на разпределението на твърдите 

плаващи отпадъци в повърхностният слой на Българската акватория на Черно море за 

всеки десети ден на месеца за периода от 2015 до 2018 година в резултат на симулации 

чрез математическо моделиране са приложени в Приложение 4 на настоящият доклад. 

 

Фиг. 5.5 Визуализация на видеоматериалите, публикувани на 

https://projects.nvna.eu/redmarlitter 

about:blank
about:blank
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За разкриването на движението и разпространението на твърдите морски 

отпадъци от втората условна група се използват и данните за посоката и скоростта на 

въздушните течения от Службата за мониторинг на морската среда на Програма 

„Коперник“, (продукт WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_012_006) описани в раздел 

3 на настоящият доклад, които също се характеризират с небходимото пространствено 

покритие, резолюция и времеви обхват. 

По време на проучването не беше открита информация в научната литература за 

провеждани изследвания в областта на определяне степента на въздействие на 

въздушните течения върху плаващи на повърхността твърди отпадъци от смесен тип, както 

е показано на фигури 2 и 5.3. 

Един вариант за оценка на въздействието на посоката и скоростта на въздушните 

течения върху плаващите твърди отпадъци е използването на утвърдени методи за 

прогнозиране движението и разпространението на нефтени разливи върху морската 

повърхност. При тях се приема, че въздействието на въздушните течения е в рамките на 

максимум 3,0% до 3,5% от резултантната сила (резултантният вектор), формирана от сумата 

на силите (векторите) на морските и въздушните течения. 

Алгоритъмът по който се изпълнява извеждането на данните за посоката и 

скоростта на въздушните течения от продукт 

WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_012_006 на Службата за мониторинг на морската 

среда на Програма „Коперник“ е показан на фигура 5.6. Следва да се отбележи, че 

визираният продукт съдържа един единствен слой с данни за височина 10 метра над 

морското равнище. 
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Фиг. 5.6 Алгоритъм за извеждане на данните за посоката и скоростта на въздушните 

течения от продукт WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_012_006 на Службата за 

мониторинг на морската среда на Програма „Коперник“ 

 

В резултат на направените анализи, отчитане на високата степен на 

многовариантност на втората условна група, високата динамика на въздушните процеси, 
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липсата на конкретни данни от изследвания за степента на въздействие на силата на 

въздушите течения по отношение на многовариантността на втората условна група, 

математически моделирания и симулации за плаващи твърди отпадъци в целевата 

територия, може да се приеме, че директното въздействие на ветровите потоци по 

отношение на втората условна група не оказва съществено влияние при определянето на 

най-застрашените крайбрежни райони. 

 

За нуждите на математическото моделиране за дефиниране на водните 

потоци (носители на плаващи твърди отпадъци на морската повърхност) в целевата 

територия са разработени допълнителни алгоритми и софтуерен код в среда на 

MatLab, чрез които се изчислява плътността на разпределението на плаващите твърди 

отпадъци на морската повърхност с размери по-големи от 2,5 см. в целевата територия 

(Българско Черноморско крайбрежие). 

На фиг. 5.7 е показана геореферирана карта на водните потоци в целевата 

територия за 2015-та година, базирана на математическо моделиране на плаващи твърди 

отпадъци на морската повърхност и получените водни потоци според плътността на 

разпределение на плаващите твърди отпадъци на морската повърхност. 
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Фиг. 5.7 Модел на водните потоци в повърхностния слой на целевата територия за 2015-

та година. 

 

На фигурата се наблюдават ясно изразени водни потоци, които основно попадат 

външно (източно) от или на границата на 12-милната зона. Част от по-слабо изразените 

водни потоци в северната акватория на целевата територия се намират в близост до 

вътрешната част на границата на 12-милната зона, като на по-късен етап те се обединяват 

в общ поток, който навлиза отново в 12-милната зона в южната акватория на целевата 

територия. 

Както беше отбелязано по-рано, първата (пилотна) за Р България кампания за 

извършване на мониторинг на отпадъците палващи по морската повърхност е реализирана 

в рамките на проект MARLEN през месец юли 2016-та година в рамките на 8-дневна 

експедиция, осъществена в периода 01-20.07.2016 г. Мониторингът обхваща 

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

Созопол. Визуални наблюдения на отпадъци по морската повърхност са направени в общо 

46 трансекта, които се разпределени по равно за крайбрежната и шелфова зони. 
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На фиг. 5.8 е показана геореферирана карта на водните потоци в целевата 

територия за 2016-та година, базирана на математическо моделиране на плаващи твърди 

отпадъци на морската повърхност и получените водни потоци според плътността на 

разпределение на плаващите твърди отпадъци на морската повърхност. Върху картата са 

ненесени (с точки) и местата в които са провеждани визуалните наблюдения по време на 

изпълнението на пилотният мониторинг, резултатите от които са показани на фигури 4.2 и 

4.3. 

На фигурата се наблюдават ясно изразени водни потоци, които попадат в 12-

милната зона и завършващи в непосредствена близост до бреговата линия на целевата 

територия. Най-силно изразени са два водни потока, завършващи в близост до Варвара и 

Ахтопол и трети, разклоняващ се по посока бреговата линия на Шкорпиловци. По-слабо 

изразени водни потоци се наблюдават в акваториите на Варненски и Бургаски залив, 

Каварна, Несебър, Равда и Златни пясъци. 

Данните от извършените наблюдения в рамките на проект MARLEN показват, че 

има силна корелационна зависимост между формиралите се водни потоци в 

повърхностния слой и движението и разпределението на плаващите твърди отпадъци на 

морската повърхност с размери по-големи от 2,5 см. в целевата територия. 
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Фиг. 5.8 Модел на водните потоци в повърхностния слой на целевата територия за 2016-

та година. 

 

На фиг. 5.9 е показана геореферирана карта на водните потоци в целевата 

територия за 2017-та година, базирана на математическо моделиране на плаващи твърди 

отпадъци на морската повърхност и получените водни потоци според плътността на 

разпределение на плаващите твърди отпадъци на морската повърхност. 

 

На фиг. 5.10 е показана геореферирана карта на водните потоци в целевата 

територия за 2017-та година и местата в които са провеждани визуалните наблюдения по 

време на изпълнението на националният мониторинг през същата година (вж. табл. 4.1), 

резултатите от който са показани на фигури 4.5 и достъпни чрез отворената база данни на 

проект RedMarLitter https://map.redmarlitter.eu/en/database . 

 

 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Фиг. 5.9 Модел на водните потоци в повърхностния слой на целевата територия за 2017-

та година. 

 

На фигурата се наблюдават ясно изразени водни потоци, части от които подобно 

на предходните две анализирани години попадат в 12-милната зона. Най-силно изразени 

са два водни потока, единият от които завършва в близост до бреговата линия на целевата 

територия в акваторията на и южно от устието на река Велека. Вторият продължава своето 

движение извън целевата територия. По-слабо изразени водни потоци се наблюдават в 

южната част на целевата територия, които завършват в близост до бреговата линия на 

целевата територия в акваториите на Царево, Варвара и Ахтопол, както по-слаби водни 

потоци в Шелфова зона на целевата територия. 
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Фиг. 5.10 Райони на провеждане на визуални наблюдения при изпълнение на мониторинг 

за плаващи твърди отпадъци с големина > 2,5 см през 2017-та година 

 

От фигура 5.10 се вижда, че голяма част от проведените визуални наблюдния 

попадат в рамките на идентифицираните за календарната година водни потоци, а анализът 

на даннте от капанията (вж. фиг. 4.5) показват, че плаващите твърди отпадъци с големина 

> 2,5 см са предимно от изкуствени полимерни материали, което показва още веднъж 

силната корелационна зависимост между формиралите се водни потоци в повърхностния 

слой и движението и разпределението на плаващите твърди отпадъци на морската 

повърхност. 

 

Аналогично на представеният анализ на данните за 2017-та година, на фигури 5.11 

и 5.12 са представени: геореферирана карта на водните потоци в целевата територия за 

2018-та година, базирана на математическо моделиране на плаващи твърди отпадъци на 
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морската повърхност и получените водни потоци според плътността на разпределение на 

плаващите твърди отпадъци на морската повърхност; и геореферирана карта на водните 

потоци в целевата територия за 2018-та година и местата в които са провеждани 

визуалните наблюдения по време на изпълнението на националният мониторинг през 

същата година (вж. табл. 4.1), резултатите от който са показани на фигури 4.4 и достъпни 

чрез отворената база данни на проект RedMarLitter https://map.redmarlitter.eu/en/database 

. 

 

 

Фиг. 5.11 Модел на водните потоци в повърхностния слой на целевата територия за 2018-

та година. 

 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Фиг. 5.12 Райони на провеждане на визуални наблюдения при изпълнение на мониторинг 

за плаващи твърди отпадъци с големина > 2,5 см през 2018-та година 

 

На фигура 5.11 отново се наблюдават ясно изразени водни потоци в целевата 

територия, част от кито завършват в непосредствена близост до бреговата й линия. 

Наблюдават се пет силно изразени водни потоци, от които само един завършва в близост 

до бреговата линия в акваторията на и южно от устието на река Велека. Останалите четири 

силно изразени водни потоци продължават своето движение извън границите на целевата 

територия. По-слабо изразени водни потоци се наблюдават в северната прибрежна 

акватория на целевата територия (уастъкът Дуранкулак – Камен бряг), в централната 

прибрежна акватория на целевата територия (уастъкът Шкорпиловци – Бяла), както и в 

акватория наЦарево. 
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От фигура 5.12 се вижда, че голяма част от проведените визуални наблюдния 

попадат в рамките на идентифицираните за календарната година водни потоци и най-вече 

тези на северната и южната прибрежни акватории на целевата територия. 

Анализът на даннте от капанията (вж. фиг. 4.4) показват, че плаващите твърди 

отпадъци с големина > 2,5 см са предимно от изкуствени полимерни материали, което 

показва още веднъж силната корелационна зависимост между формиралите се водни 

потоци в повърхностния слой и движението и разпределението на плаващите твърди 

отпадъци на морската повърхност. 

На всички фигури, визуализиращи изведените модели на водни потоци, в 

северната част на целевата територия се наблюдава силното влияние на 

антициклоналното завихряне наречено Калиакра (вж. фиг. 2.4, 2.5 и 2.6 - Kaliakra 

anticyclonic eddy), както и взаимодействащите с него крайбрежни циклонални завихрения 

(near-shore anticyclonic eddies) ясно различими на фигури 5.7, 5.9 и 5.11 в акваториите на 

участъците Дуканкулак-Крапец, Шабла-Тюленово, Камен бряг. 

 

С помоща на визираните по-горе алгоритми са обработени приблизително 6 

милиона позиции (точки) на плаващи твърди отпадъци на морската повърхност, 

получени в резултат на математическото моделиране на всички 8208 сценарии за 

целевата територия. 

Крайният резултат е геореферирана карта (вж. фиг. 7.1) на водните потоци в 

целевата територия (по обобщените данни за 2015-2018 г.) според плътността на 

разпределение на плаващите твърди отпадъци на морската повърхност (density map). 

Моделите на движението, разпределението и разпространението на 

плаващите твърди отпадъци на морската повърхност за целевата територия 

следват моделите на изведените водни потоци в повърхностния слой. 
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6. Разработване на алгоритми и софтуерен код за създаване на интерактивен 

компютърен модел-карта за движението на потоците от замърсители под въздействието на 

водни и въздушни течения. 

Интерактивният компютърен модел-карта за движението на потоците от 

замърсители под въздействието на водни и въздушни течения е разработен в среда на 

MatLab, като самостоятелно приложение, на базата алгоритмите за импортиране на тези 

типове данни от Службата за мониторинг на морската среда на Програма „Коперник“ и 

алгоритмите за моделиране на водните потоци в повърхностния слой и алгоритмите за 

моделиране на разпространението и разпределението на плаващи твърди отпадъци. 

Допълнително в тази задача са разработени алгоритми и софтуерен код за 

създаването на графичен потребителски интерфейс за работа на приложението в среда на 

MS Windows. 

Графичният потребителски интерфейс на приложението се състои от седем 

интерактивни панели за въвеждане и извеждане на данни, и контрол на неговата работа. 

Допълнително, в най-горната част на интерфейса е поставен не редактируем 

информационен панел. 

1 – Панел “Currents (monthly mean data)” 

2 – Панел “Winds (daily mean data)” 

3 – Панел “Flows” 

4 – Панел “RedMarLitter Database File (*.XLSX)” 

5 – Панел “Flows forecast (based on)” 

6 – Панел “Progress Information” 

7 – Панел “Controls” 

Интерактивният компютърен модел-карта за движението на потоците от 

замърсители под въздействието на водни и въздушни течения е показан на фиг. 6.1. 
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Фиг. 6.1 Графичен потребителски интерфейс на интерактивният компютърен модел-карта 

за движението на потоците от замърсители под въздействието на водни и въздушни 

течения 
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Панел “Currents (monthly mean data)” 

В приложението са интегрирани данните за средните месечни стойности на 

повърхностните морски течения (на продукт BLKSEA_REANALYSIS_PHYS_007_004) за всички 

месеци за времето 2015-2018 година включително, събрани в рамките на проекта за 

целевата територия. Панелът е показан на фигура 6.2. 

 

Фиг. 6.2 Визуализация на Панел “Currents (monthly mean data)” 

 

Панел “Currents (monthly mean data)” е разработен за нуждите на управлението на 

тези данни. Той се състои от: 

- Бутон “Browse” с помощта на който се избира директория/папка в която да 

се запазят изходните файлове генерирани от приложението по зададени от 

потребителя параметри; 

- Бутон “Create” с помощта на който се създава директория/папка с адрес 

(path) въведен в полето пред бутон “Browse” в която да се запазят изходните 

файлове генерирани от приложението по задаени от потребителя 

параметри; 

- Полета “Year” и “Month” в които потребителят въвежда желаният месец и 

година за визуализация и извеждане на данните за средните месечни 

стойности на повърхностните морски течения; 

- Бутон “Load” с помощта на който потребителят след като е задал времевият 

период зарежда данните в паметта на компютъра; 

- Бутон ”Plot” с помощта на който потребителят генерира геореферирана 

карта в растерен формат визуализираща посоката и скоростта на 

повърхностните морски течения (вж. фиг. 6.3); 
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Фиг. 6.3 Визуализация на посоката и скоростта на повърхностните морски течения под 

формата на геореферирана карта в растерен формат 

 

- Бутон “Save” с помощта на който потребителят съхранява генерираната от 

приложението карта в предварително дефинираната директория/папка; 

- Бутон “Export” с помощта на който потребителят съхранява данните за 

посоката и скоростта на повърхностните морски течения в табличен вид във формат XLSX, 

съвместим с отворената база данни на проект RedMarLitter. Тази функционалност е 

базирана на специално разработен допълнителен алгоритъм за трансформиране на 

данните за посоката и скоростта на морските течения от Службата за мониторинг на 

морската среда на Програма „Коперник“ във формат подходящ за отворената базата данни 

на проекта (вж. фиг. 6.4). Файловете от този тип се въвеждат в отворената база данни на 

проекта https://map.redmarlitter.eu/en/database чрез използване на функционалността 

“Import XLSX” (вж. фиг. 6.5 и 6.6); 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Фиг. 6.4 Експортен файл с данни за посоката и скоростта на повърхностните морски 

течения в табличен вид (формат XLSX), съвместим с отворената база данни на проект 

RedMarLitter 

 

 

Фиг. 6.5 Функционалност “Import XLSX” на отворената база данни на проекта 

https://map.redmarlitter.eu/en/database 

 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Фиг. 6.6 Визуализация на функционалността за преглед и редактиране на импортираните 

данни в отворената база данни на проект RedMarLitter 

 

 

 След импортирането на данните в https://map.redmarlitter.eu/en/database те могат 

да бъдат визуализирани и достъпвани чрез използването на интерактивните филтри, 

бутони и инструменти на интернет сайтът (вж. фиг. 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Фиг. 6.7 Визуализация на данни за морски течения в отворената база данни на проект 

RedMarLitter 

 

 

Панел “Winds (daily mean data)” 

В приложението са интегрирани данните за средните денонощни стойности за 

посоката и скоростта на вятъра на висчона 10 метра над морското равнище (на продукт 

WIND_GLO_WIND_L4_REP_OBSERVATIONS_012_006) за всички денонощия за времето 

2015-2018 година включително, събрани в рамките на проекта за целевата територия. 

Панелът е показан на фигура 6.8. 

 

Фиг. 6.8 Визуализация на Панел “Winds (daily mean data)” 
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Панел “Winds (daily mean data)” е разработен за нуждите на управлението на 

интегрираните в приложението данни за посоката и скоростта на вятъра. Той е аналогичен 

на вече описаният Панел “Currents (monthly mean data)” и се състои от същите полета, 

бутони и функционалности с добавено поле “Day” осигуряващ възможност за въвеждане 

на ден (дата) от потребителя. 

Визуализация на посоката и скоростта на въздушните течения под формата на 

геореферирана карта в растерен формат, генерирана от приложението по зададени от 

потребителя параметри е показана на фиг. 6.9. На фигура 6.10 е показан експортен файл, 

генериран от приложението, във формат XLSX, съвместим с отворената база данни на 

проект RedMarLitter. 

 

 

Фиг. 6.9 Визуализация на посоката и скоростта на въздушните течения под формата на 

геореферирана карта в растерен формат 
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Фиг. 6.10 Експортен файл с данни за посоката и скоростта на въздушните течения в 

табличен вид (формат XLSX), съвместим с отворената база данни на проект RedMarLitter 

 

Аналогично, чрез използване на функционалностите и инструментите на 

отворената база данни на проект RedMarLitter, импортираните данни могат да бъдат 

преглеждани, редактирани и визуализирани (вж. фиг. 6.7). 

 

Панел “Flows” 

Визираният панел е разработен за изчисляване чрез математическо моделиране 

и визуализация на воден поток по зададени входни данни от потребителя и чрез 

използване на интегрираните в приложението данни за посоката и скоростта на 

повърхностните морски течения и посоката и скоростта на въздушните течения. 

Панелът е попоказан на фиг. 6.11. 
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Фиг. 6.11 Визуализация на Панел “Flows” 

 

Панелът се състои от: 

- Бутон “Browse” с помощта на който се избира директория/папка в която да 

се запазят изходните файлове генерирани от приложението по зададени от 

потребителя параметри; 

- Бутон “Create” с помощта на който се създава директория/папка с адрес 

(path) въведен в полето пред бутон “Browse” в която да се запазят изходните 

файлове генерирани от приложението по задаени от потребителя 

параметри; 

- Полета “Year” и “Month” в които потребителят въвежда желаният месец и 

година за използване на данните за средните месечни стойности на 

повърхностните морски течения; 

- Поле “Duration” с помощта на което потребителят задава 

продължителността на математическото моделиране под формата на брой 

часове, считани от началото на календарният месец. Например: стойност 

240 означава десет пълни денонощия; 

- Полета “Lat (deg, min, sec)” и “Lon (deg, min, sec)” служат за въвеждане от 

потребителя на географските коордкинати на началната позиция на 

плаващият на повърхността обект, за който ще се извърши математическото 

моделиране и ще се изчисли траекторията на движение под въздействието 

на повърхностните морски течения, формиращи воден поток; 

- Поле “Flow code” с помощта на което потребителят задава собствен 

идентификационен код на потока. Идентификационният код се интегрира в 

името на изходните файлове, генерирани от приложението; 
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- Бутон “Load” с помощта на който потребителят след като е задал всички 

входни параметри зарежда данните в паметта на компютъра; 

- Бутоните ”Plot”, “Save” и “Export” имат същото предназначение и 

функционалност като аналогичните им, описани в предходните панели; 

 

Панел “Flows forecast” 

Панелът и поддържащите го алгоритми са разработени за да осигурят възможност 

на потребителя да генерира прогнози за водни потоци. Панелът работи с входни данни от 

Панел “Flows” или с входни данни от Панел “RedMarLitter Database File (*.XLSX)”. Панелът 

е показан на фиг. 6.12. 

За нуждите на математическото моделиране при първият случай, потребителят 

може да избере една от четирите заложени възможности: 

- Прогноза, базирана само на усреднените месечни данни за повърхносните 

морски течения за четирите години (2015-2018); 

- Прогноза, базирана на усреднените месечни данни за повърхносните 

морски течения за четирите години (2015-2018) плюс отчитане на влиянието 

на вятъра в рамките на 1%; 

- Прогноза, базирана на усреднените месечни данни за повърхносните 

морски течения за четирите години (2015-2018) плюс отчитане на влиянието 

на вятъра в рамките на 2,5%; 

- Прогноза, базирана на усреднените месечни данни за повърхносните 

морски течения за четирите години (2015-2018) плюс отчитане на влиянието 

на вятъра в рамките на 3,5%; 

-  

 

Фиг. 6.12 Визуализация на Панел “Flow forecast” 

 

Панелът се състои от четири „радио“ бутони с помощта на които се избира 

желаната от потребителя комбинация (опция). Останалите входни параметри се въвеждат 
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чрез използването на Панел “Flows” както беше описано по-горе или чрез използването на 

Панел “RedMarLitter Database File (*.XLSX)”. Резултатите се извеждат с използването на 

бутоните ”Plot”, “Save” и “Export” на съответният панел “Flows” или респективно на 

“RedMarLitter Database File (*.XLSX)”. 

На следващите четири фигури (от 6.13 до 6.16) са показани резултатите 

генерирани от приложението за четирите опции при еднакви други входни параметри. 

 

 

Фиг. 6.13 Прогноза, базирана единствено на усреднените месечни данни за 

повърхносните морски течения, без отчитане на влиянието на вятъра 
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Фиг. 6.14 Прогноза, базирана на усреднените месечни данни за повърхносните морски течения с 

отчитане на влиянието на вятъра в рамките на 1 % 

 

Фиг. 6.15 Прогноза, базирана на усреднените месечни данни за повърхносните морски течения с 

отчитане на влиянието на вятъра в рамките на 2,5 % 
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Фиг. 6.16 Прогноза, базирана на усреднените месечни данни за повърхносните морски 

течения с отчитане на влиянието на вятъра в рамките на 3,5 % 

 

 

Панел “RedMarLitter Database File (*.XLSX)” 

До колкото до този момент интерактивният компютърен модел-карта за 

движението на потоците от замърсители под въздействието на водни и въздушни течения 

основно генерира данни с възможност за интегриране и визуализиране в отворената база 

данни на проект RedMarLitter, то този панел е предназначен да осигури възможност на 

потребителя да използва изтеглени от https://map.redmarlitter.eu/en/database данни за 

посоката и скоростта на повърхностните морски течения и вятър, на базата на които да се 

извърши математическото моделиране. Панелът е показан на фиг. 6.17. 

Приемайки, че от отворената база данни на проекта могат да бъдат изтеглени 

данни за морските и въздушните течения с необходимото пространствено покритие, 

резолюциа и времеви обхват за бъдещ период от време (до няколко денонощия), то този 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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панел може да бъде успешно използван за прогнозиране на движението на плаващи 

твърди отпадъци на морската повърхност за целевата територия. 

 

Фиг. 6.17 Визуализация на Панел “RedMarLitter Database File (*.XLSX)” 

 

Панелът е построен аналогично на Панел “Flows” с тази разлика, че с използването 

на бутон “Browse” се избира изтеглен от https://map.redmarlitter.eu/en/database и 

съхранен в персоналният компютър файл с разширение XLSX, и съдържащ в себе си данни 

за посоката и скоростта на водните течения или данни за посоката и скоростта на водните 

и въздушните течения. 

Втората разлика е в използването на полетата “Year”, “Month” и “Day”, които в този 

случай визуализират датата за която се отнасят данните в изтегленият файл. Данните се 

визуализират след натискане на бутона “Load”. 

Третата разлика е в замяната на бутон “Create” с бутон “Reset”, който се използва 

за нулиране на входните параметри. 

За постигане на по-голяма степен на яснота, алгоритъмът на за използване на 

панел “RedMarLitter Database File (*.XLSX)” е описан текстуално и илюстриран визуално на 

следващите фигури. 

В отворената база данни https://map.redmarlitter.eu/en/database в меню “Flows” 

се активират данните за посоката и скоростта на морските и въздушните течения (вж. фиг. 

6.18). 

Чрез използване на инстументите “Time window” и “Cursor” потребителят избира 

времевият обхват, за който той желае да изтегли данни (вж. фиг. 6.18). На фигурата е 

показан пример с дата 10 октомври 2017 г. 

Чрез използване на инстументът “”Draw a rectangle” се избира районът, за който 

потребителят желае да изтегли данни (вж. фиг. 6.19). 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Фиг. 6.18 

 

Фиг. 6.19 
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След като потребителят е дефинирал географският район и времевият обхват, той 

получва възможност да изтегли активираните от него данни, чрез използване на бутон 

“Download data” от отворената база данни на проект RedMarLitter (вж. фиг. 6.19). 

Следва изтегляне на данните под формата на XLSX файл на персоналния компютър 

на потребителя. 

Чрез използване на бутон “Browse” на панел „RedMarLitter Database File (*.XLSX)“ 

потребителят избира файлът с данни (вж. фиг. 6.20). Името на файлът се изобразява в 

Панел „Progress information“ (вж. фиг. 6.21). 

 

 

Фиг. 6.20 



   
 

Common borders. Common solutions 

Страница | 95 

 

Фиг. 6.21 

 

Потребителят задава географските коордкинати на началната позиция на 

плаващият на повърхността обект, за който ще се извърши математическото моделиране 

и ще се изчисли траекторията на движение под въздействието на повърхностните морски 

течения, формиращи воден поток по данните изтеглени от 

https://map.redmarlitter.eu/en/database . 

С използването на бутон “Load” от визрания панел, потребителя зарежда данните 

от изтегленият файл в приложението RedMarLitter Interactive Map. 

В полета “Year”, “Month” и “Day” се визуализират данните за датата, за която се 

отнасят данните за посоката и скоростта морските и въздушните течения (вж. фиг. 6.22). 

Информационно съобщение се появява и в Панел „Progress information“ (вж. фиг. 

6.22). 

 

Фиг. 6.22 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
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Чрез използването на бутони “Plot”, “Save” и “Export” потребителят стартира 

математическото моделиране, съхранява в растерен формат геореферирана карта 

изобразяваща резултатите от моделирането и генерира експортен XLSX файл, съвместим с 

отворената база данни на проект RedMarLitter и готов за импортиране в 

https://map.redmarlitter.eu/en/database . 

Данните се съхраняват в същата директория/папка в която се намира изтегленият 

от https://map.redmarlitter.eu/en/database файл с данни за посоката и скоростта 

морските/въздушните течения. 

 

Както беше отбелязано по-рано в изложението, този панел може да работи 

съвместно с Панел „Flows forecast“. Пълната функционалност на тази комбинация се 

постига, когато в изтегленият от https://map.redmarlitter.eu/en/database файл се съдържат 

данни за посоката и скоростта, както за морските течения, така и за въздушните тешения 

(вж. фиг. 6.23). За да бъдат използвани като входни за математическото моделиране, 

данните за водните и въздушните течения трябва да бъдат с необходимата резолюция и 

геопространствено покритие (обхват). 

 

Фиг. 6.23 

https://map.redmarlitter.eu/en/database
https://map.redmarlitter.eu/en/database
https://map.redmarlitter.eu/en/database
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В този случай могат да бъдат избирани опциите от Панел “Flows forecast” (вж. фиг. 

6.12) за степента на влиание на въздушните течения въху плаващият на повърхността 

обект. 

Визуализация на резултатите за 24 часова прогноза (геореферирана карта) при 

избрана опция: математическо моделиране базирано на морски течения плюс 3,5 % 

влияние на въздушните течения и географски коордкинати на началната позиция на 

плаващият на повърхността обект Latitude: 43deg. 30 min. 00 sec. North и Longitude: 029deg. 

00min. 00sec. East е показана на фиг. 6.24. 

 

Фиг. 6.24 

 

С помощта на останалите панели: Панел “Progress Information” и Панел “Controls” 

потребителят управлява оперативно самостоятелното приложение. 
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Интерактивен компютърен модел-карта за движението на потоците от 

замърсители под въздействието на водни и въздушни течения е приложен на оптичен 

носител (Приложение 5) към настоящият доклад.  
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7. Провеждане на изследване за определяне и класификация на най-

застрашените крайбрежни райони. 

Обект на настоящият анализ се явява натоварването с морски макроотпадъци в 

целевата територия за периода 2015-2019 г. включително, и влиянието на водните, 

респективно въздушните потоци върху движението и разпределението на твърдите 

морски отпадъци в целевата територия. 

Анализирани са данните относно 13 плажа: 10 плажа, обект на националният 

мониторинг на морските отпадъци, отложени по брега и 3 плажа, мониторирани в рамките 

на проект RedMarLitter. 

Анализирани са и повърхностните морски течения в едно с въздушните течения 

(височина до 10 м.) при българската акватория на Черно море, допринасящи към 

разпространението на морските отпадъци. 

За да се идентифицират най- застрашените крайбрежни райони се ползват 

резултати, получени по обособена позиция 1 „Идентифициране на горещите точки на 

замърсяването с твърди морски отпадъци в целевата територия“: проведен общ анализ 

относно натоварването с морски отпадъци в целевата територия; разработената скала за 

оценка на натоварването с морски отпадъци; резултатите от разширеният анализ на 

натоварването с морски отпадъци в целевата територия (до 2019-та г.); идентифицирани 

горещи точки на замърсяване с твърди морски отпадъци в целевата територия; 

разработената в рамките на обособена позиция номер 1 дигитална виртуална мрежа за 

отчитане по иновативен метод на натоварването на морската среда с твърди отпадъци. 

Резултатите от посочените изследвания са предадени на Възложителя в 

предходни отчети за етапно изпълнение по обособена позиция 1. 

Идентифицирането на най-застрашените крайбрежни райони не може да се 

извърши само на база на посочените по-горе резултати. Необходимо е да се вземат в 

предвид още: анализът на наличните източници на данни за посоката и скоростта на 

морските течения в повърхностният слой (дълбочина до 5 метра); анализът на наличните 

източници на данни за посоката и скоростта на въздушните течения (височина до 10 м.); 

анализът на наличните източници на информация за натоварването с твърди морски 
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отпадъци в целевата територия, включително събраната чрез проучване за такава по 

настоящия проект; разработените алгоритми и софтуерен код за импортиране и 

обработване на събраните данни за извеждане на модели на водните потоци в 

повърхностния слой и модели на разпределение на движение и разпределение на 

отпадъците; разработените на алгоритми и софтуерен код за създаване на интерактивен 

компютърен модел-карта за движението на потоците от замърсители под въздействието 

на водни и въздушни течения, разработени в рамките на ОП-2 на настоящото изследване 

по проект RedMarLitter. 

За идентифициране и категоризиране на най- застрашените крайбрежни райони 

по отношение на натоварването с морски отпадъци в целевата територия се извършва 

оценка по два критерия: 

1. Влияние на повърхностните морски, респективно въздушни течения върху 

траекториите на плаващите морски отпадъци; 

2. Натоварване с морски макротпадъци на крайбрежните райони; 

Приема се, че двата критерия имат еднаква относителна тежест при 

идентифицирането и класификацията на застрашените от замърсяване крайбрежни 

райони. 

Прилага се правилото one out - all out. Така оценката се извършва по критерият, 

който показва най - неблагоприятно значение. 

По отношение на отчитането на влиянието на повърхностните морски и въздушни 

течения върху отлагането на морските отпадъци и отчитайки получените данни за 

плътността на разпределение на симулираните плаващи твърди отпадъци в целевата 

територия се предлага тристепенна скала за определяне на степента на застрашеност на 

крайбрежните райони (слабо, средно и силно застрашени). 

 Таблица 7.1 

Оценка Степени на скалата 

Качествена оценка 
Слабо 

застрашени 
Средно 

застрашени 
Силно 

застрашени 

Количествена оценка – плътност на 
разпределение (средно-годишно) 

от 1 до 5 от 5 до 12 над 12 

Количествена оценка/стойност по критерий 
1 

1 2 3 
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По отношение на отчитането на съществуващото натоварване с морски макротпадъци 

на крайбрежните райони върху застрашеността им (критерий 2) се предлага скала за 

класифициране на застрашените крайбрежни райони в целевата територия, разработена 

на база на индекса на плътността на морските отпадъци - MLDI. Скалата е 3 - степенна и 

включва следните качествено и количествено определени нива: слабо застрашени (MLDI = 

5÷8), средно застрашени (MLDI = 8÷11) и силно застрашени (MLDI = 11÷20). 

Скалата за оценка и категоризиране на застрашените крайбрежни райони в целевата 

територия, основана на стойността на натоварването с морски макроотпадъци е 

представена в таблица 7.2. 

Таблица 7.2. Скала за оценка и категоризация на застрашените крайбрежни райони (България) по 
критерий 2  

Оценка Степени на скалата 

Качествена оценка Слабо 
застрашени 

Средно 
застрашени* 

Силно 
застрашени* 

Количествена оценка/стойност на MLDI MLDI = 5÷8 MLDI = 8÷11 MLDI = 11÷20 

Количествена оценка/стойност по 
критерий 2 

1 2 3 

*когато не са класифицирани като горещи точки 

За целевата територия, при индекс на плътността на морските отпадъци 

MLDI над 20 приемаме (критично натоварване), 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. 

Средно и силно натоварените зони са застрашени в различна степен от това да се 

превърнат в горещи точки на замърсяване с морски отпадъци. 

Скалата за класифициране на застрашените крайбрежни райони по Критерий 2 

следва да се прилага съвместно със скалата за оценка на натоварването и след 

идентифициране на горещите точки на замърсяване с морски отпадъци в целевата 
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територия. Пълната корелация между значенията на MLDI, категоризацията на застрашените 

крайбрежни райони и стойностите по критерий 2 е представена в таблица 7.3. 

Таблица 7.3. Оценка по критерий 2  

Оценка 
Незастрашени 

Степени на скалата 
Гореща 
точка 

Качествена оценка Слабо 
застрашени 

Средно 
застрашени* 

Силно 
застрашени* 

Количествена 
оценка/стойност на MLDI 

MLDI <5 MLDI = 5÷8 MLDI = 8÷11 MLDI = 11÷20 
MLDI = 

20 + 

Количествена 
оценка/стойност по 
критерий 2 

0 1 2 3 4 

*когато не са класифицирани като горещи точки 

 

7.1. Анализ и оценка на влиянието на повърхностните морски, респективно 

въздушни течения върху траекториите на плаващите морски отпадъци 

Изследването за определяне и класификация на най-застрашените крайбрежни 

райони е проведено с разработеният интерактивен компютърен модел-карта за 

движението на потоците от замърсители под въздействието на водни, респективно 

въздушни течения, като са извършени симулации на различни сценарии, основани на 

вариране на входните параметри и дефазирани във времето (за отчитане на сезонните 

особености на морските, респективно въздушните течения в целева територия) и 

пространството (за отчитане на влиянието на географското разпределение на отпадъците). 

Сценариите обхващат извършване на симулации в целевата територия за всеки 

месец за периода 2015-2018 година с отчитане на характерните за месеца данни за 

посоката и скоростта на морските и въздушните течения, като по този начин се отчита 

тяхната сезонност. 

Върху обобщените данни е приложена математическа обработка за определяне 

на плътността на разпределението на симулираните плаващи твърди отпадъци в целевата 

територия, чрез използване на разработената в ОП-1 дигитална виртуална мрежа за 

отчитане по иновативен метод на натоварването на морската среда с твърди отпадъци. 

Получените данни за плътността са изобразени на геореферирана карта, показана 

на фигура 7.1 и приложена (Приложение 6) към настоящият доклад. 
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Фиг. 7.1 Карта на плътността (density map) на разпределение на симулираните плаващи 

твърди отпадъци в целевата територия 
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На база на получените данни се извършва оценка на степента на застрашеност на 

крайбрежните райони, основана на критерии 1. Оценката по критерии 1 е показана в 

таблица 7.4 

 

Таблица 7.4 Класификация на застрашените крайбрежни райони по критерии 1 

№ Плаж/Beach 
Степен по скалата по 

критерии 1 
1. плаж Дуранкулак север 3 

2. плаж Крапец 2 

3. нов канал Варненско езеро - Черно море 0 

4. плаж Шкорпиловци север 1 

5. плаж Бяла - Карадере 1 

6. плаж Обзор - детски лагер 0 

7. плаж Иракли 0 

8. плаж до Черноморски солници 0 

9. плаж Алепу 0 

10. плаж при устието на р. Велека 2 

11. плаж северно от Черноморски солници - гр. Бургас  0 

12. плаж при залив Вромос 0 

13. плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг 0 
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7.2. Анализ и оценка по отношение на натоварването с морски макроотпадъци на 

крайбрежните райони (на база MLDI). 

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

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

𝑴𝑳𝑫𝑰 = 𝑫𝒂𝒗 𝑲 

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) 

 

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

морски отпадъци, е представена по- долу (таблица 7.5). 

Таблица 7.5. Корелация между плътност на отпадъците, Индекс на плътността на морските отпадъци и 
оценка на натоварването с морски отпадъци (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 

Индексът на плътност на морските отпадъци (MLDI) е изчислен за следните 13 
плажове по българското Черноморско крайбрежие за периода 2015-2019 г.: 

 Плажове, включени в националния институционален мониторинг на 
морските отпадъци, отложени по брега: плаж Дуранкулак север, плаж Крапец, нов канал 
Варненско езеро- Черно море, плаж Шкорпиловци север, плаж Бяла-Карадере, плаж 
Обзор-детски лагер, плаж Иракли, плаж до Черноморски солници, плаж Алепу, плаж при 
устието на р. Велека 

 Плажове, обект на мониторинг на морските макроотпадъци в рамките на 
проект RedMarLitter: плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас, плаж при залив 
Вромос, плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг. 
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Стойностите на MLDI по години за посочените плажове са представени в таблица 
7.6 

Таблица 7.6 MLDI по плажове и години, 2015-2019г. 

№ 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 
11. плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас  na na na na 8,19 
12. плаж при залив Вромос na na na na 11,35 
13. плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг na na na na 3,26 

* na = not available 

 

От тези плажове идентифицирани като горещи точки (ОП-1) са следните: 

 нов канал Варненско езеро- Черно море 

 плаж при залив Вромос 

 

В таблица 7.7 са представени оценките по критерий 2 за анализираните плажове 

в целевата територия за периода 2015-2019. 

Таблица 7.7. Оценка по критерий 2 по плажове, 2015-2019г. 

№ Плаж 
Оценка по критерий 2 

2015 2016 2017 2018 2019 
1. плаж Дуранкулак север 0 0 2 0 0 
2. плаж Крапец 0 0 0 0 0 
3. нов канал Варненско езеро- Черно море 1 1 4 4 4 
4. плаж Шкорпиловци север 0 0 1 0 0 
5. плаж Бяла- Карадере na* na 1 0 0 
6. плаж Обзор- детски лагер 0 0 2 0 0 
7. плаж Иракли 0 0 0 0 0 
8. плаж до Черноморски солници 0 0 0 0 0 
9. плаж Алепу 0 0 0 0 0 

10. плаж при устието на р.Велека na na 0 0 0 
11. плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас na na na na 2 
12. плаж при залив Вромос na na na na 4 
13. плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. Дюни Юг na na na na 0 

* na = not available 
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Извършен е комплексен анализ на застрашеността на крайбрежните райони в 

целевата територия на база оценките по критерии 1 и 2 при прилагане на правилото one 

out-all out. Резултатите са представени в таблица 7.8.  

Таблица 7.8. Комплексна оценка на застрашеността на крайбрежните райони в целевата територия 

№ Плаж 

Оценка 
по 

критерий 
1 

Оценка по критерий 2 Оценка 

 
201

5 
201

6 
201

7 
2018 2019 

 

1. плаж Дуранкулак север 3 0 0 2 0 0 
Силно 

застрашен 

2. плаж Крапец 2 0 0 0 0 0 
Средно 

застрашен 
3. нов канал Варненско езеро- Черно 

море 
0 1 1 4 4 4 

Гореща 
точка 

4. плаж Шкорпиловци север 
1 0 0 1 0 0 

Слабо 
застрашен 

5. плаж Бяла - Карадере 
1 na* na 1 0 0 

Слабо 
застрашен 

6. плаж Обзор- детски лагер 
0 0 0 2 0 0 

Средно 
застрашен 

7. плаж Иракли 0 0 0 0 0 0 Незасташен 
8. плаж до Черноморски солници 0 0 0 0 0 0 Незасташен 
9. плаж Алепу 0 0 0 0 0 0 Незасташен 

10. плаж при устието на р. Велека 
2 na na 0 0 0 

Средно 
застрашен 

11. плаж северно от Черноморски 
солници- гр. Бургас 

0 na na na na 2 
Средно 

застрашен 
12. плаж при залив Вромос 

0 na na na na 4 
Гореща 

точка 
13. плаж Алепу - между в.с. Дюни и в.с. 

Дюни Юг 
0 na na na na 0 Незасташен 

* na = not available 
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7.3. Изводи 

На база на проведения комплексен анализ като силно застрашен се определя 

крайбрежният район в целевата територия: 

 плаж Дуранкулак север (оценка 3 по критерий 1) 

Като средно застрашени се определят следните крайбрежни райони в целевата 

територия: 

 плаж Крапец (оценка 2 по критерий 1) 

 плаж Обзор- детски лагер (оценка 2 по критерий 2) 

 плаж при устието на р. Велека (оценка 2 по критерий 1) 

 плаж северно от Черноморски солници- гр.Бургас (оценка 2 по критерий 2) 

Като слабо застрашени се определят следните крайбрежни райони в целевата 

територия: 

 плаж Шкорпиловци север (оценка 1 по критерии 1 и 2) 

 плаж Бяла – Карадере (оценка 1 по критерии 1 и 2) 

 

Геореферирана карта на най-застрашените крайбрежни райони е представена на 

фигура 7.2 и приложена в едър мащаб (Приложение 7) към настоящият доклад. 

На картата с червен кръг са обозначени т.нар. горещи точки, с червен квадрат са 

обозначени силно застрашените крайбрежни райони в целевата територия, с жълт квадрат 

са обозначени средно застрашените крайбрежни райони в целевата територия, със зелен 

квадрат са обозначени слабо застрашените крайбрежни райони в целевата територия, а с 

бял квадрат са обозначени крайбрежните райони в целевата територия, които са били 

обект на мониторинг, но получените данни по критерии 1 и 2 показват, че те са 

незастрашени. 
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Фиг. 7.2 Геореферирана карта на най-застрашените крайбрежни райони 
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8. Публикуване на идентифицираните най-застрашени крайбрежни райони в 

отворената база данни на проекта. 

Геореферираните карти, отразяващи идентифицираните най-застрашени 

крайбрежни райони са представени в електронен вид за да могат да бъдат публикувани на 

сайта на проекта. 

Данните за идентифицираните най-застрашени крайбрежни райони (географски 

координати и оценка по скалата) 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) показан на фигура 8.1 

 

Фиг. 8.1 Интерфейс за ръчно въвеждане на данни в отворената базата данни на проекта 

 

Допълнително се представят информационни продукти, съвместими с 

информационната система (https://map.redmarlitter.eu/en/database/) съобразени с 

форматите съгласно ръководствата „RedMarLitter Database Работа с платформата“ и „Black 

Sea Waste Информация за базата данни“: 

https://map.redmarlitter.eu/bg/database/
https://map.redmarlitter.eu/bg/profil-tablo/rchno-dobaviane/otpadtsi
https://map.redmarlitter.eu/bg/profil-tablo/rchno-dobaviane/otpadtsi
https://map.redmarlitter.eu/en/database/


   
 

Common borders. Common solutions 

Страница | 111 

 Събраните данни за посока и скорост на морските и въздушните течения – 

във формат за „Импорт XLSX – Течения“. Форматът съдържа следните параметри (на 

Български или Английски език): ID, Име, Дата, Ширина [Градуси, Минути, Секунди], 

Дължина [Градуси, Минути, Секунди], Ширина_Десетично, Дължина_Десетично, 

Дълбочина, Течение_СкоростСредно, Течение_ПосокаСредно, Вятър_СреднаСкорост, 

Вятър_Посока, Статус_Вода, Вълни_Посока 

 Изведени модели на водните потоци в повърхностния слой – във формат за 

„Импорт XLSX – Отпадъци“, поле „Траектория - GIS данни - връзка с файлове с метаданни“, 

съгласно визираните по-горе ръководства; 

 Изведени модели на разпределение на движение и разпределение на 

отпадъците – във формат за „Импорт XLSX – Отпадъци“, поле „Траектория - GIS данни - 

връзка с файлове с метаданни“, съгласно визираните по-горе ръководства; 

 

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 

територия (Българско Черноморско крайбрежие), за обособена позиция 2 „Модел на 

водни потоци и разпределение на твърдите отпадъци в целевата територия“ с възложител 

Фондация „ВИА ПОНТИКА“ 

 

 


