
„Хидрография, химически и структурен анализ за избрани 
зони във Варненско езеро и в изкуствено прокопаните 

канали в посока Варненски залив“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ВАРНА                                            
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ХИДРО МАП” ЕООД

Начало на работа: 14.10.2021г.

Край на работа: 04.02.2022г.



290ха

358ха

,,ЕЛЕКТА‘‘ ЕООД

ПЪРВО КРЪГОВО 

КРЪСТОВИЩЕ



ДЕЙНОСТИ:
1. Подготовка и калибриране на апаратурата, изготвяне на работен проект за хидрографски измервания и

вземане на дънни проби за Зона 1 в района на Канал 1, Стария канал и част от Варненско езеро и Зона 2.

2. Извършване на хидрографски и геодезически измервания и вземане на дънни проби за Зона 1 в района

на Канал 1, Стария канал и част от Варненско езеро и Зона 2.

3. Обработка на данните от хидрографските измервания и дънните проби и изработване на цифрова карта

със степен на замърсеността, съгласно обработените данни за Зона 1 в района на Канал 1, Стария канал и

част от Варненско езеро и Зона 2.

4. Обща карта със Степен на замърсяване на Зона 1 и Зона 2 с арсен, желязо, живак, мед, олово и

нефтопродукти в М 1: 5000

5. Карти със степен на замърсяване за всеки показател арсен, желязо, живак, мед, олово и нефтопродукти

в М 1: 10 000 – 6 бр.

6. Списък и схема на нерегламентирани зауствания в изследваните Зона 1 и Зона 2.

7. Координатен регистър на общо 140 броя дънни проби с резултати от лабораторните изпитвания за Зона

1 и Зона 2.



Подготовка на апаратурата, изготвяне на работен проект:

5.40м дължина

2.10м ширина

0.85м газене

4.90м дължина

2.20м ширина

0.50м газене



• Изготвяне на работен проект със специализиран софтуер за хидрографски измервания - Hydromagic
Survey

• Работни проект се използва за навигация по време на хидрографските измервания. Изчертани са гауси
през 10м. 

ЗОНА 1ЗОНА 2



ЗОНА 2 ЗОНА 1

• Местоположение на общо 140 броя дънни проби в Зона 1 и Зона 2, с техните номера и координати.



Хидрографски измервания:

• Извършен е хидрографски промер на
изследваните зони 1 и 2 с ехолот SMART
(едночестотен). При изготвянето на
картите измерените дълбочини са в
мигновено ниво и е направена корекция
към ниво EVRS 2007 в Координатна
система БГС 2005. Измерванията са
обработени в програмен продукт
Hydromagic Survey и AutoCAD Civil 2021
3D. Изработенa e картa на дъното в
мащаб 1:1000, която съдържа
кадастрална информация и релеф.
Морското дъно е представено чрез
векторни контурни линии (изобати) през
1 м.



Геодезически измервания:

• Извършено е геодезическо заснемане на бреговата ивица, с помощта на
GPS приемници с милиметрова точност на отчитане. Графичната част е
създадена в програмата AutoCAD Civil.

• Направено е фотограметрично заснемане с дрон на крайбрежната ивица на
двете зони. Модела на дрона е Phantom 4 Pro, притежаващ камера с 1-
инчова 20-мегапикселова камера със Sony Exmor R CMOS сензор.

• Основната дейност е откриването на нерегламентирани зауствания в района
на Зона 1 и Зона 2.



Нерегламентирани зауствания:

• Установени са общо 17 нерегламентирани зауствания в двете зони
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Заустване

кв. Аспарухово 

(алея – Канал №1)

Бетонова тръба Ф 400
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Топла вода

Под пречиствателна станция 

Аспарухово

Бетонова тръба Ф 200

Под пречиствателна станция 

Аспарухово
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Западна промишлена зона

Облицован канал

Под Авиобаза ,,Чайка‘‘

Заустване на мръсен канал



ВЗЕМАНЕ НА ДЪННИ ПРОБИ: • Дънните проби са вземани от екип 
с трима водолази.

• Пробата на повърхността, се 
маркираше с номер и се поставяше 
в защитена транспортна касета.

• Грундът, в двата района може да 
бъде условно разделен на 4 типа: 
В Зона 2 в по-голямата си част са 
мидени полета с тиня, до около 8 
м. дълбочина, а в останалата част 
на езерото е пясък, тиня, глина или 
смес от трите, но преобладава 
тиня с глинен пясък. На снимката 
се вижда мидено поле с тиня.

• По време на вземането на дънни 
проби се извършваше 
удълбочаване на фарватера. 

Мидено поле с тиня в района на с. Казашко



АНАЛИЗ НА ДЪННИТЕ ПРОБИ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ:

• След получаване на резултатите за дънните проби за
двете зони от акредитираната лаборатория се направи
анализ за всеки показател и резултатите са нанесени
върху карти в М1: 5 000 и М1: 10 000.



Зона 1

Показатели:

- Арсен

- Желязо

- Живак

- Мед

- Олово

- Нефтопродукти



НОРМАТИВНА БАЗА:

• Референтните стойности са взети за седиментите

от Международната агенция за атомна енергия

Виена /International Atomic Energy Agency/ и в

частност документи – Reference sheet IAEA-

158/31.08.2008 и Reference sheet IAEA –

459/10.06.2017. Принципът за оформяне на картите

е като референтната стойност се взема за средна

на легендата и оттам се определят стойности за

замърсена област и не замърсена област.

• В гореспоменатите документи няма отразени

обобщени референтни стойности за

нефтопродукти, а са разбити по видове. За целта

при изготвянето на легендата за нефтопродукти

референтната стойност е взета на база на средна

стойност от лабораторните проби и са определени

останалите за замърсена и незамърсена област.
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Зона 2

Показатели:

- Арсен

- Желязо

- Живак

- Мед

- Олово

- Нефтопродукти



Нефтопродукти



Мед



Живак



Арсен



Олово



Желязо



ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

• При заснемане на бреговата ивица се устнови наличие на нерегламентирани зауствания във 
Варненско езеро. Основно заустванията са с тръби битови-отпадни води.

• След заснемането с дрон се виждат потънали кораби в източната част на Варненско езеро. 
Необходимо е подробно водолазно обследване и със сонар за локализиране, анализ за наличност 
на товар и гориво като потенциален източник на замърсител.

• Заснетата брегова черта на Варненско езеро на много места не съвпада с границата по 
Кадастрална карта на гр. Варна. Необходимо е да се направи поправка на Кадастралната карта.

• В районите с наднормена концентрация на замърсители да се направи анализ на източниците на 
замърсяване, с цел да бъдат отстранени.

• Във връзка с това, че нямаме стандартни стойности за седименти в Република България, е 
необходимо да се определят такива от Министерството на околната среда и водите. 

• Във връзка със замърсяването на Варненско езеро е необходимо да се извършва ежегоден 
мониторинг на Варненско езеро.



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

• Закон за геодезия, картография и кадастър;

• Наредба за стандарти и качество на околната среда за приоритетни

вещества и някои други замърсители на МС на РБ;

• Наредба № Г-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води,

одобрена от МОСВ.



КОЙ СМЕ НИЕ?

• „Хидро Мап” EООД е дружество създадено на 13.06.2003г. в град Варна с управител инж.

Иван Добрев. Разполагаме с офиси в гр. Варна и гр. София, където инвестиционните

възможности са по-големи. Специализирана е фирмата в областта на хидрографските,

геодезическите, картографските и архитектурните дейности, изготвянето и поддържането на

КККР, инвестиционното и устройствено проектиране.



Изберете ни за Ваш партньор и станете част 

от запазването на екологичната система на 

територията на Република България.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


