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Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
  

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ,  ЕИК 000057179 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. ОБЩИНА ПОМОРИЕ; гр. 

Поморие, ул. „Солна“ № 5 

2. Пълен пощенски адрес: 2800 гр. Поморие, ул. „Солна“ № 5 

3. Телефон, факс и e-mail. Тел.: 0596 2 2004; факс: 0596 2 5236;  ел. адрес: 

mayor@pomorie.bg;  

4. Лице за контакти: Иван Атанасов Алексиев – Кмет на община Поморие 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

ИП се състои във “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, 

включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро”. 

Инвестиционното намерение предвижда осигуряване на инженерно-технически 

мероприятия, осигуряващи гравитачното оттичане на висока вълна, формирала се в р. Адата с 

обезпеченост Р=10%. Въз основа на подробен технико-икономически и институционален анализ и 

предвид наличните съществуващи елементи от отводнителната система на езерото, се предвижда 

следната технологична схема: 

• Осигуряване на гравитачно вливане в Черно море чрез прекосяване очертанията на 

Поморийско езеро в най-тясната му част. Поради липса на друга целесъобразна техническа 

възможност, осигуряваща безупречна водоплътност на отводнителното сечение, се предвиди 

езерото да се прекоси посредством канализационни тръби с муфено съединение. Приложението на 

тръбни сечения с гарантирана водоплътност при настоящите теренни условия (липса на естествен 

наклон и денивелация) поставя практически ограничения в отводнителния капацитет на участъка, 

поради което решението включва и следващото съоръжение; 

• Запазване на съществуващия буферен воден обем (съществуващ ретензор), намиращ 

се в югозападния край на езерото и свързването му с р. Адата. За тази цел се предвижда 

удължаването на съществуващ открит земен необлицован канал до новоизградения по възлагане 

на АПИ плочест водосток за преминаване на р. Адата под първокласен републикански път I-9.  

Чрез тази връзка ще се разпределят водните количества, постъпващи от реката, които 

превишават пропускателната способност на тръбната гравитачна връзка с Черно море. По този 

начин при по-интензивни валежи прииждащият речен отток ще се раздели на две – една част към 

Черно море, а останалата част, чрез открития канал ще се насочи към ретензора, който ще има 

буферна (дъждозадържателна) функция.  

Земният канал ще се предвиди с дълбоко разположено и плоско дъно (без наклон на дъното), 

поради което водния поток ще може да се движи реверсивно в него – при малки дъждовни водни 

количества водата ще се движи на север към връзката с Черно море, а при големи количества в 

реката, водата ще се движи на юг към ретензора.  

След преминаване на високата вълна от р. Адата (Пазариолу), водните обеми в 

отводнителните канали ще се оттекат по гравитачната връзка с Черно море, ще спадне нивото в 

тях и това ще позволи ретензорa също да се източи и отново да е в готовност за следващ валеж. 

Очакваният период на изпразването му чрез гравитачната връзка след преминаване на ВВ с P=10% 

(Период на повторяемост 1 път на 10 години) възлиза на приблизително едно денонощие. 

При водни количества, превишаващи тези на десет-годишна висока вълна в р. Адата, се 

предвижда преливане на част от водите в Поморийско езеро, като тази обезпеченост е допустима 
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от градоустройствена, екологична и стопанска гледна точка. На сходен обект, третиращ 

отводнителната система на Атанасовско езеро (Черноморски солници), тогава Възложителят на 

обекта, съгласувано с КОПС (Комитет за опазване на природната среда при Министерския съвет с 

настояща структура наследник - МОСВ) определя същото задание за гранична обезпеченост на 

сигурността. 

Безопасността на движение на ППС по първокласен републикански път е осигурена срещу 

заливане от висока вълна в р. Адата с обезпеченост P=1% чрез следните технически решения: 

• Пътният водосток под републиканския път, изграден по възлагане на АПИ, е 

изпълнен с две паралелни кутиеобразни сечения (кахони) с размери 300/250 cm; 

• Котата мокро теме на пътният водосток превишава с близо 0,50 m котата на дигата 

на Поморийско езеро, което осигурява изчерпателна преливна височина за преливане в езерото на 

водните количества, надминаващи отводнителния капацитет на настоящата охранителна система. 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост: 

 Открит земен канал (р. Адата <-> ретензор) 

Предвижда се южно от водостока на републиканския път I-9 да се изпълни открит 

трапецовиден канал с дължина 472 m, който в двете посоки юг-север се свърза със съществуващата 

отводнителна система на Поморийско езеро и съществуващия буферен обем (ретензор).  

Каналът е предвиден с кота на дъното си, осигуряваща хидравличен капаците и при 

известно запълване с дънни наноси. Не се предвижда изпълнението на наклон на дъното – посоката 

на движение на водата ще се обуславя от наклона на водната повърхност (от разликата във водните 

нива между тези в р. Адата и гравитачната връзка с Черно море и нивото в ретензора). Освен това, 

изпълнението на наклон на дъното в настоящите теренни условия (кота дъно около и под морското 

ниво) е нецелесъобразна задача. 

Откосите на канала са предвидени стабилни и устойчиви на ерозия – 1:1.5 (Z:H). 

Съоръжението следва да бъде почиствано на подходящи интервали по време на експлоатацията си. 

 Гравитачна връзка за вливане на р. Адата в Черно море 

Съществуващият охранителен открит необлицован трапецовиден канал ще бъде заустен в 

Черно море при посочените на чертежа географски координати. Трасето преминава 180 m през 

съществуваща земно-насипна дига, 403 m през дига, която е компрометирана и 45 m през 

хидротехническа каменно-насипна дига, разделяща Поморийско езеро от Черно море. 

Поради естеството на задачата – отвеждане на сладки (несолени) повърхностни води през 

соленоводното езеро по трасето на компрометирана дига, се прецени гравитачната връзка да се 

изпълни като тръбопровод с две паралелни сечения, оползотворящи наличния хидравличен 

наклон.  

Настоящият идеен проект предвижда приложението на тръби от стоманобетон с муфена 

камбановидна връзка и еластомерен уплътнител, гарантиращ водоплътност дори и при напор в 

тръбите. Към момента са избрани две паралелни сечения Ø 2000 mm. Муфените съединения 

осигуряват възможността на тръбите да запазят водоплътността си дори и при непредвидено 

слягане на основата поради неизвестна причина, което е съществено предимство. Коравината на 

тези тръби ги правят изключително подходящи за вграждане в каменно-насипни диги с ниско 

покритие над тях. Бетонът за тръбите може да се произведе с необходимата устойчивост на агресия 

от хлориди и сулфати, налични в соленоводното езеро. 
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Фигура 1 Ситуация ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” 
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Фигура 2 Напречни профили на тръби ф 2000 mm от стоманобетон с муфена връзка и еластомерен уплътнител, гарантиращ водоплътност 
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 Компрометираната дига с дължина 403 m следва да се възстанови, като за целта в настоящия 

проект се предвиди изпълнението на: 

• Основен насип от глинести земни маси с подходящи индекс на пластичност и 

консистенция, без съдържание на тиня, строителни отпадъци и растителни органични материали. 

За определяне на габаритните размери се изпълни проучване на езерното дъно, като резултатите 

са посочени в проектния напречен разрез; 

• Горният строеж на насипа, намиращ се над езерното водно ниво, ще се защити от 

водна ерозия чрез геомембрани; 

• Под дъното на тръбите се предвижда направата на изравнителна подложка за тяхната 

правилна нивелация. 

Преминаването на тръбите през съществуващата хидротехническа каменно-насипна дига се 

предвижда пионерно с постоянно засипване на задната част на траншеята и пълно възстановяване 

на насипа, чрез което ще се осигури опазването на водния режим в езерото по време на 

строителството. 

Конкретният детайл на вливането в Черно море ще се предвиди в следваща фаза на 

проектиране, като към момента е предвидено тръбите да бъдат скосени от южната си страна, така 

че вливането да стане странично в посоката на циркулационните движения в тази част на морето. 

Откъм морето следва да се изпълни насип с тежка взривена скална маса с едрина 1.5-4 тона, или 

подходящи тетраподи, което да ограничи морското въздействие върху тръбите. 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения: 

Към настоящия момент има новоизграден обект, с предстоящо въвеждане в експлоатация и 

издаване на разрешение за ползване по технически проект за обект: „Интегрирани мерки за 

рехабилитация на съществуващи отводнителни канали и съоръжения целящи намаляване на 

установени заплахи и влияния за видовете в Поморийско езеро, Община Поморие", Подобект "A": 

„Рехабилитация на съществуващи отводнителни канали и съоръжения“. С този проект се 

предвижда отводняване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води в обхвата на 

републикански път I-9 между пътя за с. Каменар и ул. “Манастирска”    на гр. Поморие и 

заустването им в съществуващ облицован канал с трапецовиден профил, който на този етап 

отвежда дъждовните води в съществуващия буферен резервоар към езерото, докато се изготви 

инвестиционното намерение за дере „Адата“/р. “Пазариолу“. По този начин ще се предотврати 

наводняването на републиканският път. 

Проектираният водосток под път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ по отделен идеен проект за 

обект „Водосток на път I-9 “Варна – Бургас“ при км 221+542“ може да проведе количеството при 

сформиране на висока вълна с 1% и 0.1% обезпеченост, което означава, че пътя е в безопасност от 

заливане. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие: 

Технически характеристики на ИП:  

• Оползотворена дължина на съществуващи канали от създадената през миналия век 

отводнителна система за Поморийско езеро = 1050 m; 

• Обща дължина на предвидените затворени сечения (тръбни участъци) = 628 m; 

• Обща дължина на отводнителния канал по пътя на водата до вливане в Черно море 

= 1678 m; 

• Предвижда изграждане на каменно-насипна дига за пресичане на Поморийско езеро. 

Институционално-административни характеристики:  
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Трасето преминава единствено през поземлени имоти – държавна или общинска 

собственост, което увеличава потенциала на инвестиционното намерение. 

За реализиране на ИП ще са необходими природни ресурси за строителството, включени в 

приложената таблица 1 за количествената сметка на Обект: Възстановяване вливането на р. 

Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи 

Поморийско езеро". Позиция 1 „Направа на временен път“ от таблицата е зачертнат 

(дейността отпада), тъй като при извършена проверка на допустимостта на ИП от страна  на 

компетентния орган, по реда на чл. 12, ал. 4 от Наредбата за ОС се установява, че първоначално 

предвиденото насипване с трошенокаменна фракция върху короната на дигата за направата на 

обслужващ път е недопустимо, тъй като изграждането на пътища не е включено в допустимите 

дейности, определени в режима, съгласно Заповед за обявяване на ЗМ „Поморийско езеро“ № РД 

31 от 23.01.2001г. на министъра на околната среда и водите. 

Във връзка с констатирането на елементи на инвестиционни предложения с режима на 

дейностите в защитените зони, съответно в защитените територии, съгласно чл. 13, ал. 1 от 

Наредбата за ОС, Възложителя e отстранил тези дейности от ИП, свързани с   насипване на 

трошенокаменна фракция върху короната на дигата за направата на обслужващ път, 

„преценени като недопустими“. Видно от по-долу представените количествена и количествено-

стойностна сметки, обслужващият път отпада от проекта. 

Таблица 1 Строително-монтажни работи  и количества на суровини и материали за реализиране на обект: 

„Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, 

предпазващи Поморийско езеро" 

Обект: Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, 

включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ СМР 
Ед. 

м. 
К-во 

 Тръбен участък - Напречен профил 1-1   

1 

Доставка на приобектово депо на скален блок за оформяне на 

съществуваща дига, претоварване, полагане чрез челно 

избутване с булдозер, включително с оформяне на разширения 

за маневри на транспортна механизация през 50 м 

м3 5 629,50 

2 
Изкоп на транспорт в 2 ут.усл, извозване на изкопаните земни 

маси на разстояние до 5 км и разриване 
м3 2 514,60 

3 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 4-22 мм 

за подложка, претоварване до 1 км и полагане 
м3 210,60 

4 
Доставка и монтаж пластмасови тръби DN2000 SN10 - 2 броя 

нитки 
м 360,00 

5 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за обратен насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 1 848,60 

6 Направа на входна РШ бр 1,00 

7 Направа на тангенциални РШ бр 6,00 
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 Тръбен участък - Напречен профил 2-2   

1 

Доставка на приобектово депо на скален блок чрез челно 

избутване с булдозер, включително с оформяне на разширения 

за маневри на транспортна механизация през 50 м 

м3 20 247,73 

2 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 40-120 

мм за подложка, претоварване и полагане 
м3 394,94 

3 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 209,56 

4 Полагане на геотекстил с биориентирана геомрежа м2 3 332,81 

5 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 209,56 

6 
Доставка и монтаж пластмасови тръби DN2000 SN10 - 2 броя 

нитки 
м 806,00 

7 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 3 078,92 

8 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 4 799,73 

 Тръбен участък - Напречен профил -3-3   

1 
Изкоп на транспорт в 2 ут.усл, извозване на изкопаните земни 

и скални маси на разстояние до 6 км и разриване 
м3 1 682,10 

2 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 40-120 

мм за подложка, претоварване и полагане 
м3 44,10 

3 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 23,40 

4 Полагане на геотекстил с биориентирана геомрежа м2 372,15 

5 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 23,40 

6 
Доставка и монтаж пластмасови тръби DN2000 SN10 - 2 броя 

нитки 
м 90,00 

7 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 343,80 

8 

Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за обратен насип, претоварване до 2 км, полагане и 

уплътняване 

м3 964,80 

9 Изкоп пясък от страната на морето м3 1 260,00 

10 Насип ВСМ за укрепителна буна м3 1 209,85 

11 Заустване в Ч.Море по детайл бр 1,00 

 Участък, успореден на реп.път: Напречен профил -4-4   

1 

Изкоп на транспорт в 2 ут.усл, оформяне на откоси на земен 

канал, извозване на изкопаните земни маси на разстояние до 5 

км и разриване 

м3 9 569,40 

 Почистване на същ. земен канал   
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1 

Изкоп на транспорт в 2ут.усл, оформяне на откоси на земен 

канал, извозване на изкопаните земни маси на разстояние до 

5км и разриване 

м3 5 225,00 

Таблица 2. Обект: Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, 

включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро 

 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

№ СМР 
Ед. 

м. 
К-во ед.цена стойност 

  Тръбен участък - Напречен профил 1-1         

1 

Доставка на приобектово депо на скален блок за оформяне на 

съществуваща дига, претоварване, полагане чрез челно 

избутване с булдозер, включително с оформяне на разширения 

за маневри на транспортна механизация през 50 м 

м3 5 629,50 87,95 495 114,53 

2 
Изкоп на транспорт в 2 ут.усл, извозване на изкопаните земни 

маси на разстояние до 5 км и разриване 
м3 2 514,60 17,33 43 578,02 

3 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 4-22 мм 

за подложка, претоварване до 1 км и полагане 
м3 210,60 96,48 20 318,69 

4 
Доставка и монтаж пластмасови тръби DN2000 SN10 - 2 броя 

нитки 
м 360,00 3 950,92 1 422 332,11 

5 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за обратен насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 1 848,60 69,22 127 960,09 

6 Направа на входна РШ бр 1,00 12 500,00 12 500,00 

7 Направа на тангенциални РШ бр 6,00 3 960,00 23 760,00 

  Тръбен участък - Напречен профил 2-2          

1 

Доставка на приобектово депо на скален блок чрез челно 

избутване с булдозер, включително с оформяне на разширения 

за маневри на транспортна механизация през 50 м 

м3 20 247,73 87,95 1 780 787,63 

2 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 40-120 

мм за подложка, претоварване и полагане 
м3 394,94 88,41 34 916,65 

3 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 209,56 95,22 19 954,30 

4 Полагане на геотекстил с биориентирана геомрежа м2 3 332,81 18,98 63 256,73 

5 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 209,56 95,22 19 954,30 

6 
Доставка и монтаж пластмасови тръби DN2000 SN10 - 2 броя 

нитки 
м 806,00 3 950,92 3 184 443,55 

7 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 3 078,92 69,22 213 122,84 
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8 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 4 799,73 69,22 332 237,31 

  Тръбен участък - Напречен профил -3-3         

1 
Изкоп на транспорт в 2 ут.усл, извозване на изкопаните земни 

и скални маси на разстояние до 6 км и разриване 
м3 1 682,10 17,33 29 150,79 

2 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 40-120 

мм за подложка, претоварване и полагане 
м3 44,10 88,41 3 898,88 

3 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 23,40 95,22 2 228,15 

4 Полагане на геотекстил с биориентирана геомрежа м2 372,15 18,98 7 063,41 

5 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за подложка, претоварване и полагане 
м3 23,40 95,22 2 228,15 

6 
Доставка и монтаж пластмасови тръби DN2000 SN10 - 2 броя 

нитки 
м 90,00 3 950,92 355 583,03 

7 
Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-40 мм 

за насип, претоварване, полагане и уплътняване 
м3 343,80 69,22 23 797,84 

8 

Доставка на приобектово депо на тр.камък с фракция 0-63 мм 

за обратен насип, претоварване до 2 км, полагане и 

уплътняване 

м3 964,80 69,22 66 783,46 

9 Изкоп пясък от страната на морето м3 1 260,00 13,87 17 476,20 

10 Насип ВСМ за укрепителна буна м3 1 209,85 87,95 106 406,70 

11 Заустване в Ч.Море по детайл бр 1,00 88 000,00 88 000,00 

  Участък, успореден на реп.път: Напречен профил -4-4         

1 

Изкоп на транспорт в 2 ут.усл, оформяне на откоси на земен 

канал, извозване на изкопаните земни маси на разстояние до 5 

км и разриване 

м3 9 569,40 17,33 165 837,68 

  Почистване на същ.земен канал         

1 

Изкоп на транспорт в 2ут.усл, оформяне на откоси на земен 

канал, извозване на изкопаните земни маси на разстояние до 

5км и разриване 

м3 5 225,00 17,33 90 549,25 

            

  ОБЩО БЕЗ ДДС И БЕЗ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:       8 753 240,29 

            

  НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%:       875 324,03 

            

  ОБЩО БЕЗ ДДС И С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:       9 628 564,32 

            

  ОБЩО С  ДДС И С НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:       11 554 277,18 

г)генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Отпадъците, които се очакват да се генерират са: остатък от тръбите при свързването им и 

излишните земни маси. 

Остатъците от тръбите при свързването им, ще бъдат предавани и извозвани от лицензирана 

фирма. 
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Земните маси ще бъдат извозвани до указано депо от Възложителя. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда: 

Няма да бъдат емитирани врени вещества от строителството и дейността, в т.ч. приоритетни  

опасни, не е възможен и няма да  се осъществява контакт на такива вещества с води. 

Не се очакват замърсяване и вредно въздействие, както  дискомфорт на околната среда. 

Очакват се само емисии от вредни вещества в атмосферния  въздух, емитирани  от  

работещата техника при строителството/изпълнението на обекта.   

Очакваните общи емисии на вредни вещества във въздуха от работата на двигателите на 

транспортните средства ще бъдат с временен характер, епизодични, които ще се разсейват бързо, 

предвид ветровата характеристика на района. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение: 

Не се очаква риск от аварии и/или бедствия, които да са свързани с ИП. То има съществена 

екологична насоченост за подобряване на устойчивото развитие на Поморийско езеро, както и ще 

се спазват съответните мероприятия, предвид  местоположението на ИП на територия на  ЗЗ и на 

ЗТ. Ще се прилага принципа на предпазливостта, за да не се увреди състоянието на ЗМ 

„Поморийско езеро“. Очаква се положително въздействие след приключване на строителната фаза. 

По време на експлоатацията на  вече реализираното  ИП, ще бъде преустановен втока на сладки 

води, в резултат значително ще се подобри солеността на Поморийско езеро, както  и биологичния 

живот  в него. Очаква се бързо  достигане на нормалната му соленост. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

Не се очакват рискове за човешкото здраве, тъй като не се  очаква   неблагоприятно 

въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето.  

Изисква се по време на строителството стриктно да се изпълняват мерките за предпазване 

на строителните работници от инциденти, както и използването на ЛПС, и правилата и режима на 

труд и физиологична почивка. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Съгласно разработеният ПУП-ПП на ИП: „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. 

Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро", 

както и трасировъчния план към него,  местоположението на площадката включва имотите, 

посочени в регистъра на засегнатите  ПИ, описани в посочените документи и чертежите към тях 

(дадени в приложение и по-долу). 

 Трасировъчният план е изработен в координатна система 1970, тъй като цифровата 

подложка получена от Община Поморие е в КС „1970“. В трасировъчният план са отразени точки 

по ОС и Граница на Сервитут, всички котировки на чертежа са в метри. Регистър на засегнатите 

имоти и Координатен регистър са отразени в трасировъчния план към проекта за по-добра 

нагледност. 

      Към проекта са приложени: 

1. Трасировъчен чертеж, М 1:2000;   

2. Регистър на засегнатите имоти. 

3. Справки по Кадастрална Карта за засегнатите имоти. 
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4. Файлове с цифровия модел на обекта с разширение  *.dwg и *.pdf. 

 

Таблица 3 Баланс на територията. Регистър на засегнатите имоти от ИП: „Възстановяване 

вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, 

предпазващи Поморийско езеро" 

Регистър на засегнатите имоти 

Поземлен 

Имот 
Местност 

Вид 

собственост 

Вид 

територия 
НТП 

Площ на 

имота [m2] 

Площ с 

ограничение в 

ползването [m2] 

57491.32.1004 
м. МАЛЪК 

ГЕРЕН 

Държавна 

публична 

Територия на 

транспорта 

За път от 

републиканската 

пътна мрежа 

18896 2100 

57491.32.995 
м. МАЛЪК 

ГЕРЕН 

Общинска 

частна 

Територия, 

заета от води и 

водни обекти 

Солница 41739 7492 

      9592 

Регистър на засегнатите имоти 

Поземлен 

Имот 
Местност Вид собств. вид територия НТП 

Площ на 

имота [m2] 

Площ с 

ограничение в 

ползването [m2] 

57491.22.359 
м. 

ЕЗЕРОТО 

Държавна 

публична 

Земеделска, 

категория 3 
Пасище 66484 5 

57491.32.40 
м. ГОЛЯМ 

ГЕРЕН 

Общинска 

частна 

Територия, 

заета от води и 

водни обекти 

Солница 17601 141 

57491.22.361   
Държавна 

публична 
Защитена Защитена местност 49342 1405 

57491.22.360   
Държавна 

публична 
Защитена 

За находище на 

лечебна кал 
2870234 3789 

57491.22.334   
Държавна 

публична 

Територия, 

заета от води и 

водни обекти 

За водностопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение 

402104 763 

      6103 

 

Таблица 4 Координатен регистър 

Координатен регистър 

ч БГС2005-Кадастрална  Географски координати 

N Х[m] Y[m] N Х[m] Y[m]   N В L 

1 4651939,20 9597380,32 1 4719223,60 673284,39 1 42°35'20.287" 27°36*41.272" 

2 4652162,43 9597467,90 2 4719447,73 673369,60 2 42°35'27.480" 27°36'45.254" 

3 4652385,67 9597555.48 3 4719671,86 673454.81 3 42°35'34.673" 27°36'49.236" 

4 4652463.90 9598409,76 4 4719759,12 674308,16    4 42°35'36.806" 27°37'26.752" 

5 4652376.18 9598716,72 5 4719674,65 674616.00 5 42°35'33.819" 27°37'40.158" 

6 4652288,45 9599023,67 6 4719590,18 674923.84 6 42°35'30.831" 27°37'53.563″ 
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11 4651942,85 9597371,01 11 4719227,15 673275,04 11 42°35'20.409" 27°36'40.8б6″ 
       

12 4652166,09 9597458,59 12 4719451,28 673360,25 12 42°35'27.602" 27°36'44.848″ 

13 4652389.32 9597546,17 13 4719675.42 673445,46 13 42°35'34.795" 27°36'48.830″ 

14 4652468,50 9598411,07 14 4719763,73 674309,42 14 42°35'36.955" 27°37'26.813″ 

15 4652380.77 9598718.03 15 4719679,26 674617,26 15 42°35'33.967" 27°37’40.219″ 

16 4652293,05 9599024,98 16 4719594,79 674925,11 16 42°35'30.979" 27°37'53.624″ 

21 4651935,55 9597389,63 21 4719220.04 673293,74 21 42°35'20.164" 27°36'41.678″ 

22 4652158,78 9597477,21 22 4719444,18 673378,94 22 42°35’27.357" 27°36'45.660″ 

23 4652382,02 9597564,79 23 4719668,31 673464,15 23 42°35'34.550” 27°36'49.642″ 

24 4652459,31 9598408,45 24 4719754,51 674306,89 24 42°35'36.658" 27°37’26.692″ 
  

25 4652371,58 9598715,40 25 4719670,04 674614,73 25 42°35'33.670" 27°37'40.097" 

26 4652283,86 9599022,36 26 4719585.57 674922,58 26 42°35'30.682" 27°37'53.50: 

При извършване на дейностите ще бъдат засегнати имоти държавна публична собственост, 

с идентификатори: 57491.32.1004, 57491.32.995, 57491.22.359, 57491.22.361, 57491.22.360, 

57491.22.334 и ПИ общинска собственост с идентификатор 57491.32.40 по КК на гр. Поморие. 

Предвижда се удължаване на съществуващ открит земен необлицован канал до 

новоизграден по възлагане на АПИ плочест водосток за преминаване на р. Адата под първокласен 

републикански път I-9. По този начин ще се разпределят водните количества, постъпващи от 

реката, превишаващи пропускателната възможност на тръбната гравитачна връзка с Черно море и 

при по-интензивни валежи, прииждащият речен отток ще се раздели на две, едната част към Черно 

море, а останалата част чрез  към открития канал ще се насочи към ретензора, който ще има  

буферна (дъждозадържателна) функция.   

Предвижда се южно от водостока на републиканския път 1-9 да се изпълни открит 

трапецовиден канал с дължина 472 m, който в двете посоки юг-север се свърза със съществуващата 

отводнителна система на Поморийско езеро и съществуващия буферен обем (ретензор). 

Охранителният открит необлицован трапецовиден канал ще бъде заустен в Черно море. 

Трасето преминава 180 m през съществуваща земно-насипна дига, 403 m през дига, която е 

компрометирана и 45 m през хидротехническа каменно-насипна дига, разделяща Поморийско 

езеро от Черно море. 

Поради естеството на задачата - отвеждане на сладки (несолени) повърхностни води през 

соленоводното езеро по трасето на компрометирана дига, гравитачната връзка ще се изпълни като 

тръбопровод с две паралелни сечения, оползотворяващи наличния хидравличен наклон. 

Предвижда приложението на тръби от стоманобетон с муфена връзка и уплътнител, 

гарантиращ водоплътност дори и при напор в тръбите. Избрани са две паралелни сечения Ø2000 

mm. Муфените съединения осигуряват възможността на тръбите да запазят водоплътността си 

дори и при непредвидено слягане на основата поради неизвестна причина, което е съществено 

предимство. 

Поземлени имоти с идентификатори 57491.32.1004, 57491.32.995, 57491.22.359, 

57491.22.361, 57491.22.360, 57491.22.334 и 57491.32.40 попадат в границите на две защитени зони, 

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

-  Защитена зона с код BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г. на министъра на околната 

среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.); 

-  Защитена зона с код BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите /обн., ДВ, 

бр.14/2009г./ 

В писмо с изх. №  ПД-3354 (7) и 3441 (6) на РИОСВ-Бургас се посочва, че  след направена 
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справка с наличната към момента цифрова информация, вкл. модели за разпространение на дюнни 

природни местообитания по Черноморското крайбрежие се установява, че поземлени имоти с 

идентификатори 57491.32.1004; 57491.32.995; 57491.22.359; 57491.32.40; 57491.22.361; 

57491.22.360, няма пясъчни дюни. В поземлен имот с идентификатор 57491.22.334, през която се 

предвижда да преминава част от новопроектирания водопровод, за отвеждане сладките води в 

Черно море се установяват сиви и бели пясъчни дюни. В тази връзка с Писмо с изх. № ПД-

3354(3), 3441(3)/20.01.2022, директорът на РИОСВ - Бургас е изискал становище от Община 

Поморие за относимостта на обектите към чл. 17а от Закона за устройство на Черноморското 

крайбрежие (ЗУЧК). 

С Писмо с вх. № ПД-3354(3)/24.01.2022 г. Община Поморие е представила становище, че 

инвестиционното предложение е в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2,  т. 1 от ЗУЧК. Във 

връзка с това инвестиционно предложение „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) 

в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро“ е допустимо 

спрямо чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното разнообразие. 

Част от поземлените имоти в обхвата на инвестиционното предложение - 57491.32.995; 

57491.22.359; 57491.32.40; 57491.22.361; 57491.22.360 и 57491.22.334 по КК на гр. Поморие 

попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, 

защитена местност „Поморийско езеро“, обявена със Заповед № РД-31/23.01.2001г. на министъра 

на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2001 г). 

В писмо с изх. №  ПД-3354 (7) и 3441 (6) на РИОСВ-Бургас се посочва, че  при извършена 

проверка на допустимостта на ИП по реда на чл. 12, ал. 4 от Наредбата за ОС се установява, че 

предвиденото насипване с трошенокаменна фракция върху короната на дигата за направата 

на обслужващ път е недопустимо, тъй като изграждането на пътища не е включено 

допустимите дейности, определени в режима съгласно Заповед за обявяване на ЗМ 

„Поморийско езеро“ №РД-31/23.01.2001г. на министъра на околната среда и водите. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОС, при констатиране на недопустимост на елементи 

на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с режима на дейностите в 

защитените зони, съответно в защитените територии, следва възложителя да ги отстрани. 

В тази връзка, предвиденото на по-ранен етап изграждане на обслужващ път отпадна от 

предмета на ИП, като възложителят декларира промяната пред компетентния орган при 

представяне на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Видно 

от приложената  количествената сметка на суровини и материали за реализиране на обект: 

„Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните 

канали, предпазващи Поморийско езеро", първи  ред в таблица № 1 за предвидените строително-

монтажни работи от предвидени дейности обслужващият път е отпаднал. Отпада и насипването с 

трошенокаменна фракция върху короната на дигата. За направата на дигата  ще се ползват  само 

разрешени материали  и дейности, неувреждащи състоянието на Поморийско езеро. 
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Фигура 3 Ситуация ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, отводнителните канали, предпазващи Поморийско 

езеро”-част геодезия
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Фигура 4 Ситуация ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро”– част геодезия
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3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към 

ЗООС. 

При реализиране на ИП: „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно 

море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро" не включват по 

проектни данни процеси  и съоръжения, които да съдържат или да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

С настоящото ИП,  не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

В проекта, е описана Програма за дейностите,  строителство и експлоатация, възстановяване 

и последващо използване. 

Инвестиционното намерение предвижда осигуряване на инженерно-технически 

мероприятия, осигуряващи гравитачното оттичане на висока вълна, формирала се в р. Адата с 

обезпеченост P=10%. Въз основа на подробен технико-икономически и институционален анализ и 

предвид наличните съществуващи елементи от отводнителната система на езерото, се предвиди 

следната технологична схема: 

• Осигуряване на гравитачно вливане в Черно море чрез прекосяване очертанията на 

Поморийско езеро в най-тясната му част, посредством канализационни тръби с муфено 

съединение. Приложението на тръбни сечения с гарантирана водоплътност при настоящите 

теренни условия (липса на естествен наклон и денивелация) поставя практически ограничения в 

отводнителния капацитет на участъка, поради което решението включва и следващото 

съоръжение; 

• Запазване на съществуващия буферен воден обем (съществуващ ретензор), намиращ 

се в югозападния край на езерото и свързването му с р. Адата. За тази цел се предвижда 

удължаването на съществуващ открит земен необлицован канал до новоизградения по възлагане 

на АПИ плочест водосток за преминаване на р. Адата под първокласен републикански път I-9.  

Чрез тази връзка ще се разпределят водните количества, постъпващи от реката, които 

превишават пропускателната способност на тръбната гравитачна връзка с Черно море. По този 

начин при по-интензивни валежи прииждащият речен отток ще се раздели на две – една част към 

Черно море, а останалата част чрез открития канал ще се насочи към ретензора, който ще има 

буферна (дъждозадържателна) функция.  

Земният канал ще се предвиди с дълбоко разположено и плоско дъно (без наклон на дъното), 

поради което водния поток ще може да се движи реверсивно в него – при малки дъждовни водни 

количества водата ще се движи на север към връзката с Черно море, а при големи количества в 

реката водата ще се движи на юг към ретензора.  

След преминаване на високата вълна от р. Адата (Пазариолу), водните обеми в 

отводнителните канали ще се оттекат по гравитачната връзка с Черно море, ще спадне нивото в 

тях и това ще позволи ретензорът също да се източи и отново да е в готовност за следващ валеж. 

Очакваният период на изпразването му чрез гравитачната връзка след преминаване на ВВ с P=10% 

(Период на повторяемост 1 път на 10 години) възлиза на приблизително едно денонощие. 

При водни количества, превишаващи тези на десет-годишна висока вълна в р. Адата, се 

предвижда преливане на част от водите в Поморийско езеро, като тази обезпеченост е допустима 

от градоустройствена, екологична и стопанска гледна точка. На сходен обект, третиращ 
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отводнителната система на Атанасовско езеро (Черноморски солници), тогава Възложителят на 

обекта, съгласувано с КОПС (Комитет за опазване на природната среда при Министерския съвет с 

настояща структура наследник - МОСВ) определя същото задание за гранична обезпеченост на 

сигурността. 

Безопасността на движение на ППС по първокласен републикански път е осигурена срещу 

заливане от висока вълна в р. Адата с обезпеченост P=1% чрез  следните технически решения: 

• Пътният водосток под републиканския път, изграден по възлагане на АПИ, е 

изпълнен с две паралелни кутиеобразни сечения (кахони) с размери 300/250 см; 

• Котата мокро теме на пътният водосток превишава с близо 0,50 м котата на дигата 

на Поморийско езеро, което осигурява изчерпателна преливна височина за преливане в езерото на 

водните количества, надминаващи отводнителния капацитет на настоящата охранителна система. 

6. Предлагани методи за строителство 

Предлаганите методи на строителство, както и строителните материали ще са съобразени 

максимално със запазване състоянието на Поморийско езеро. Очаква се, реализацията на проекта 

да  подобри състоянието му, да възвърне характерната му  соленост и да допринесе до устойчивото 

му развитие. Целта е да се стабилизира биологичния живот в езерото и да се възвърне характерната 

орнитофауна. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

Хидрологичният режим на Поморийските солени води се определя от притока на морска 

вода чрез изкуствен отворен канал, свързващ езерото с Черно море и проникване през пясъчна 

коса. Два обходни канала (Южен -760 m и Северен - 4580 m) събират целия повърхностен воден 

поток от валежи и топене на сняг във водосборния басейн от 33,55 km2, където езерото е най-

ниската точка. 

Промените в състоянието на водните тела и замърсяването на повърхностните води се 

отбелязват като най-важните заплахи за местообитанието на крайбрежната лагуна. В случая с 

Поморийското езеро тези фактори са очевидни. Основните проблеми на опазването са 

деградацията на местообитанията на крайбрежните лагуни поради промени в хидрологичните 

условия, причинени от разрушаването на съоръжения за управление на водите и недостатъчно 

безопасни места за размножаване на приоритетни видове птици. 

Проектът се налага заради ефекта на наводненията. През периоди на  катастрофални 

събития са се повредили обиколните  канали и ерозирали защитни диги, което води до намалена 

соленост на водата. Кал и нежелана растителност блокират каналите и значително намаляват 

капацитета и защитните им функции. 

Компрометираната инфраструктура е причинила неефективна циркулация на водата. 

Средната соленост на водата в лагуната до декември 2010 г. (след реконструкция по проект на 

GEF) е 30,98 ‰, докато през май 2019 г. пада до  12,58 ‰. Намалената соленост е довела до 

развитието на макрофити, които са основната хранителна база за патиците и промяна във видовия 

състав на птиците (от дъждосвирци до патици) по време на миграция и през зимата. В допълнение, 

деградацията на  местообитание 1150* е очевидна и от увеличения растеж на микроводорасли в 

повече от 33% от площта на местообитанието през 2019 г. Това е резултат от повишена 

еутрофикация поради притока на замърсени повърхностни и подземни води от р. Адата и от  

съседните земи. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както 

и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях: 
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Фигура 5 Ситуация на ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително 

отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” 

 

Тръбен участък с 

възстановяване  дигата  за 

вливането на р. Пазариолу 

(р. Адата) в Черно море  
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Фигура 6 Местоположение на Поморийско  езеро, спрямо населеното място, солниците и път Е 87 

 



20 

 

 
Фигура 7 Ситуация ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, отводнителните канали, предпазващи 

Поморийско езеро” ч. отводняване 
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Фигура 8 Поморийската лагуна и околните ареали 
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Фигура 9 Поморийската лагуна и пясъчната коса, обиталище на орнитофауната
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на  

инвестиционното предложение. 

При извършване на дейностите ще бъдат засегнати имоти държавна публична собственост 

(с идентификатори 57491.32.1004, 57491.32.995. 57491.22.359, 57491.22.361, 57491.22.360 и 

57491.22.334) и общинска собственост с идентификатор 57491.32.40 по КК на гр. Поморие. 

Съгласно справките по кадастралната карта, съществуващо земеползване по границите на 

площадката и по  трасето на инвестиционното предложение са посочени в следващата таблица. 

Посочена е собствеността на имотите, начина на трайно ползване, площта на посочените имоти и 

площта с ограничение  в ползването: 

Таблица 5 Засегнати ПИ, през които ще мине трасето на ИП 

Регистър на засегнатите имоти 

Поземлен 

Имот 
Местност 

Вид 

собственост 

Вид 

територия 
НТП 

Площ на 

имота 

[m2] 

Площ с 

ограничение в 

ползването [m2] 

57491.32.1004 
м. МАЛЪК 

ГЕРЕН 

Държавна 

публична 

Територия на 

транспорта 

За път от 

републиканската пътна 

мрежа 

18896 2100 

57491.32.995 
м. МАЛЪК 

ГЕРЕН 

Общинска 

частна 

Територия, 

заета от води и 

водни обекти 

Солница 41739 7492 

      9592 

Регистър на засегнатите имоти 

Поземлен 

Имот 
Местност Вид собств. вид територия НТП 

Площ на 

имота 

[m2] 

Площ с 

ограничение в 

ползването [m2] 

57491.22.359 
м. 

ЕЗЕРОТО 

Държавна 

публична 

Земеделска, 

категория 3 
Пасище 66484 5 

57491.32.40 
м. ГОЛЯМ 

ГЕРЕН 

Общинска 

частна 

Територия, 

заета от води и 

водни обекти 

Солница 17601 141 

57491.22.361   
Държавна 

публична 
Защитена Защитена местност 49342 1405 

57491.22.360   
Държавна 

публична 
Защитена 

За находище на лечебна 

кал 
2870234 3789 

57491.22.334   
Държавна 

публична 

Територия, 

заета от води и 

водни обекти 

За водностопанско, 

хидромелиоративно 

съоръжение 

402104 763 

      6103 

Приложени са и  картите на засегнатите ПИ, издадени от Служба по ГКК, гр. Бургас при  

направената  актуална справка. 
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10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

10.1.Чувствителни зони, уязвими зони 
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Територията,  обхваната от ИП попада  в двете чувствителни зони, посочени в приложената 

извадка от ПУРБ 2016-2021, съгласно заповед на Министъра на околната среда № РД-

970/28.07.2003г. – чувствителна зона Черно море – от границата при. С. Дуранкулак до Черно море 

– до границата при с. Резово – чувствителна зона – Всички водни обекти във водосбора  на Черно 

море на територията на Р. България. 

Таблица 6 

 

Град Поморие попада в агломерациите с над 10 000 е.ж. в териториалния обхват на ЧРБУ, 

в която има изградена ПСОВ и попада  в чувствителна зона. 

Таблица 7 Извадка от ПУРБ 2016-2021 - Агломерациите с над 10 000 е.ж. в териториалния 

обхват на ЧРБУ, в която имат изградена ПСОВ и попадат  в чувствителна зона 

 

Част от територията на Община Поморие, в близост до поморийско езеро  попада в 

нитратно уязвима зона, видно от приложената извадка от ПУРБ. 
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10.2. Защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията 

за питейно-битово водоснабдяване 

На основание чл. 4а от НУРИОВОС е изискано становище от Басейнова Дирекция 

„Черноморски район“ (БДЧР). Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10- 576/29.12.2021 г., 

инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г. 



33 

 

При реализиране на ИП и при извършване на дейността ще бъдат засегнати поземлени имот 

с идентификатори: 57491.32.1004; 57491.32.995; 57491.22.359; 57491.32.40; 57491.22.361; 

57491.22.360 и 57491.22.334, землище на град Поморие, община Поморие. 

Предвижда се южно от водостока на републикански път I-9 да се изпълни открит 

трапецовиден канал с дължина 472m, който в двете посоки юг-север се свързва със съществуваща 

отводнителна система на Поморийско езеро и съществуващия буферен обем /ретензор/. 

Охранителен открит необлицован канал ще бъде заустен в Черно море, като трасето ще преминава 

180 m през съществуваща земно-насипна, 403 m през дига която е компрометирана и 45м. през 

хидротехническа каменно-насипна дига, разделяща Поморийско езеро от Черно море. Поради 

отвеждане на сладки /несолени/ повърхностни води през соленоводното езеро по трасето на 

компрометирана дига, гравитачната връзка ще се изпълни като тръбопровод с две паралелни s 

Ø2000 mm сечения, оползотворяващи наличния хидравличен наклон. 

Предвижда се прилагане на тръби от стоманобетон с муфена връзка и уплътнител, 

гарантиращ водоплътност дори и при напор в тръбите. Избрани са две паралелни сечения 

Ø2000mm. Муфените съединения осигуряват възможността на тръбите да запазят водоплътността 

си дори и при непредвидено слягане на основата поради неизвестна причина, което е предимство.  

10.2.1. По отношение на Плана за управление на речните басейни за Черноморски 

район 2016-2021 г. (ПУРБ) 

Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10- 576/29.12.2021 г., инвестиционното 

предложение и предвидените дейности, попадат в обхвата на следните водни тела: 

• Повърхностно водно тяло с код: BG2SE900L028 и наименование: „Поморийско 

езеро“, определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Тялото е 

определено вероятно в риск, за него не е приложено изключение от постигане на добро състояние. 

Предвидени са следните цели: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал; опазване, 

подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добър екологичен потенциал чрез 

постигане и запазване на добър екологичен потенциал по биологични елементи - МЗБ и ФП; 

постигане и запазване на добър екологичен потенциал по физикохимични елементи; постигане и 

запазване на добър химичен потенциал. 

• Крайбрежни морски води с код: BG2BS000C1108 и наименование: „от Св. Влас до 

Поморие, определено в лошо екологично и неизвестно химично състояние. Тялото е определено 

вероятно в риск, за него е приложено изключение от постигане на добро състояние, съгласно чл. 

156в, т.1, буква „в“ от Закона за водите (4.4.iii от РДВ). Предвидени са следните цели: 

предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и 

възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние чрез постигане на 

възможно най - добро състояние по биологични елементи - МЗБ и ФП и чрез постигане на 

възможно най-добро състояние по физикохимични елементи - кислородни условия (разтворен 

О2);Постигане и запазване на добро химично състояние. 

• Подземно водно тяло с код: BG2G00000PG029 и наименование: „Порови води в 

палеоген - еоцен, олигоцен Бургас“, което е определено в добро количествено и лошо химично 

състояние по показатели NO3 и Fe. Тялото е определено в риск по химично състояние, с приложено 

изключение от постигане на добро състояние на основание чл.156, буква „в“ от ЗВ /чл.4.4 от РДВ/ 

За него е поставена цел свързана с постигане на добро състояние. 

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

въздействието върху околната среда и след преглед на представената информация за 

горецитираното ИП с възложител Община Поморие, Директорът на БДЧР изразява следното 

становище: 

 В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени следните мерки с конкретни действия, 

имащи отношение към инвестиционното предложение: 
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• Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 

дейности на етап инвестиционните предложения“ с предвидено действие: „Оценка на 

допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ“; 

• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и 

влошаване” с предвидено действие: “Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането 

в подземните води на опасни вещества“; 

• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните 

води“ с предвидено действие: “Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за 

пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в 

подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване 

на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“; 

• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с 

действия „Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в 

крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“. 

• Мярка: „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“ с 

действие „Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните 

заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата“. 

 Наличие на зони за защита на водите по чл. 119а от Закона за водите (ЗВ), СОЗ и 

специфични изисквания и мерки в ПУРБ: 

 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите:  

• Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, 

съгласно чл.119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, с код: BG2DGW00000PG029; 

• ИП попада в зона, в които водите са чувствителни към биогенни елементи: 

чувствителна и уязвима зона, съгласно чл.119а, ал.1, т. 3 от Закона за водите. 

• ИП попада в зона за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.4 от ЗВ с код: 

BG2FSWSE900L028. 

• ПИ попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.5 от Закона за водите с код: 

BG0000620 и наименование: „Поморие“; 

 Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди: 

• Предвидените дейности попадат в границите на пояс II на СОЗ около минерален 

водоизточник Б-20, Б-88 от минерално находище „Съдиево“, учредена със Заповед на Министъра 

на околната среда и водите №РД - 877/25.08.2004 г. 

  Защитени зони по чл. 12 от ЗБР и ЗЗТ: 

• ИП попада в защитена зона Натура 2000 с кодове: BG0000620 и BG0000152 и 

наименования: „Поморие“ и „Поморийско езеро“, както и в защитена местност „Поморийско 

езеро“. 

В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени следните мерки: 

• Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на 

питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около 

водовземните съоръжения/системи“ с предвидени действия: „Контрол на ограниченията и 

забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води“ и „Спазване на забрани и 

ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение №3 към 

Националния каталог от мерки (ПУРБ)“. 

• Мярка „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да 

не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и 
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плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона 

за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им“; 

• Мярка „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на 

ПУРБ, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под разпоредбите 

на чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на 

защитените зони и могат да бъдат одобрени само след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за 

одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с 

условията, изискванията и мерките, постановени в решението/становището“; 

• Мярка: „Запазване и подобряване на състоянието на зоните за защита на водите“ с 

действие „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на 

опазване в защитените зони от Натура 2000“ и „Определяне на изискванията към количеството и 

качеството на водите при разработване на плановете за управление на защитени зони и територии, 

зависими от повърхностните или от подземните води“. 

Мониторинг на водите: 

Съгласно данните от проведения мониторинг за 2020 г. повърхностното водно тяло с код: 

BG2SE900L028 е определено в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. 

Направената оценка е без наличие на данни от проведен мониторинг по биологични елементи за 

качество. Предвид описаното не може да се направи заключение относно наличието на данни за 

влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ. 

Съгласно данните от проведения мониторинг за 2019 г. крайбрежни морски води с код: 

BG2BS000C1108 са определени в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. 

Отчита се тенденция към подобряване състоянието на водното тяло. 

Съгласно данните от проведения мониторинг за 2020 г. подземно водно тяло с код: 

BG2G00000PG029 е определено в лошо химично състояние по показатели: желязо и манган. 

Отчита се тенденция към запазване на състоянието на водното тяло. 

Съществуващ и разрешен натиск, който предизвиква/или се очаква да предизвика 

въздействие върху засегнатото повърхностно водно тяло и/или тела в района на инвестиционното 

предложение: 

• За повърхностно водно тяло с код: BG2SE900L028 въздействие оказва следните типове 

натиск: Точков: преливания (зауствания), причинени от бури; производства, извършващи 

дейности, непопадащи в обхвата на приложение I на регламент № 166/2006г.; черпене / 

отклоняване на оттока (водовземане) за други цели. Дифузен: селско стопанство, зауствания, които 

не са свързани с канализационната мрежа.  

• За подземно водно тяло с код: BG2G00000PG029 въздействие оказват следните типове 

натиск: Точков: ГПСОВ, депа за отпадъци, кариери, индустрия; Дифузен: селско стопанство, 

населени места без канализации, дренажи от градове. 

ИП не е свързано с  водовземане от подземни водни тела. 

Инвестиционното предложение предвижда ползване на повърхностни водни обекти. Не 

предвижда водовземане от повърхностни и подземни води; заустване на отпадъчни води в 

повърхностни водни обекти и съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на 

подземните води; приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или 

е възможен контакт с води. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие 

върху водите и водните екосистеми при условие, че: 

• бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I, II и т. III от становище на 

БДЧР с изх. № 05-10- 576/29.12.2021 г.; 

• не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела. 
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Не се очаква, предвидените дейности в ИП да доведат до ново негативно въздействие върху 

екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло, както и върху химичното и 

количественото състояние на подземното водното тяло. 

10.2.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения за Черноморски 

район 2016-2021 г. (ПУРН) 

Трасето на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от 

наводнения съгласно ПУРН 2016-2021 г., но е в близост до РЗПРН с код: BG2_APSFR_BS_06 и 

код: BG2_APSFR_BS_07. Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027г. 

и Заповед №РД-803/10.08.2021г на Министъра на околната среда и водите, района на ИП попада в 

нов РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_06 и наименование „Черно море - от гр. Свети Влас до гр. 

Поморие“. 

 Мерки в ПУРН, касаещи инвестиционното предложение. 

 В Приложение №26 мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по 

екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ, има заложени мерки касаещи ИП, както следва: 

• Мярка „Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годишната 

вълна.“  

• Мярка „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да 

не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за 

обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, 

въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за 

управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането“.  

• Мярка „Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от 

предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС), както 

и инвестиционни предложения, планове, програми, и проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона 

за биологичното разнообразие да се одобряват по реда на съответния специален закон само след 

произнасяне с положителен диспозитив на компетентния орган по околна среда и при съобразяване 

с условията и мерките в съответния административен акт“.  

• Мярка „При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 

замърсяване на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от 

строителната техника“. 

Предвидените дейности в ИП нямат потенциал за увеличаване на определения риск от 

наводнения. 

Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10- 576/29.12.2021 г., Инвестиционното 

предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г., при 

спазване на посочените мерки и законови изисквания в настоящото становище. 

10.3. Защитени територии и зони по смисъла на ЗЗТ и ЗБР  

Поземлени имоти с идентификатори 57491.32.1004, 57491.32.995, 57491.22.359, 

57491.22.361, 57491.22.360, 57491.22.334 и 57491.32.40 попадат в границите на две защитени зони, 

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

-  Защитена зона с код BG0000620 „Поморие” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020г. на 

министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.); 

-  Защитена зона с код BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите /обн., ДВ, 

бр.14/2009г./. 
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Част от поземлените имоти в обхвата на инвестиционното предложение - 57491.32.995; 

57491.22.359; 57491.32.40; 57491.22.361; 57491.22.360 и 57491.22.334 по КК на гр. Поморие 

попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, 

защитена местност „Поморийско езеро“, обявена със Заповед № РД-31/23.01.2001г. на министъра 

на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2001 г). 

С Писмо, изх. № № ПД-3354 (7), № ПД-3441 (6) от 16.03.2022 г. на РИОСВ-Бургас, 

компетентният орган посочва, че  след направена справка с наличната към момента в РИОСВ-

Бургас цифрова информация, вкл. модели за разпространение на дюни природни местообитания 

по Черноморското крайбрежие се установява, че в поземлени имоти с идентификатори 

57491.32.1004; 57491.32.995; 57491.22.359; 57491.32.40; 57491.22.361; 57491.22.360, няма пясъчни 

дюни. В поземлен имот с идентификатор 57491.22.334, през която се предвижда да преминава част 

от новопроектирания водопровод, отвеждащ сладките води в Черно море се установяват сиви и 

бели пясъчни дюни. В тази връзка с Писмо с изх. № ПД-3354(3), 3441(3)/20.01.2022, директорът 

на РИОСВ - Бургас е изискал становище от Община Поморие за относимостта на обектите към чл. 

17а от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). 

С Писмо с вх. № ПД-3354(3)/24.01.2022 г. Община Поморие е представила становище, че 

инвестиционното предложение е в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУЧК. Във 

връзка с това инвестиционно предложение „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) 

в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро“ е допустимо 

спрямо чл. 31, ал. 25 от Закона за биологичното разнообразие. 

 Защитени територии 

Към края на 2004 г. броят на защитените територии в България е 866, чиято обща площ е 

544 394.9 ha или 5% от територията на страната. С това  България  се  нарежда  на  трето  място  по  

обща  площ  на  определените  за природозащита територии в Европа, след Финландия и Норвегия. 

На територията на Община Поморие са обявени 4 защитени територии по Закона за 

защитените територии: 

• Природна забележителност „Корията" – Обявена е като природна забележителност 

със Заповед № 3384 на Министерството на горите и горската промишленост, обнародвана в ДВ.  

брой 19 от 1967г. 

• Защитената местност „Чаирите”  -  Обявена е за защитена местност със Заповед № 

1938 от 03.07.1970 год. на Министерството на горите и горската промишленост. 

•  Природна забележителност скалното образование „Доброванските гъби” –Обявена, 

като природна забележителност със Заповед № 4051 от 29.12.1973 год. на Министерството на 

горите и опазване на природната среда. 

• Защитената местност „Поморийско езеро”. Обявена със Заповед РД – 31 от 

23.01.2001 год. на Министерството на околната среда и водите и обнародвана в ДВ , бр., 16 , 2001 

год.  а застрашени от изчезване птиците са обявени за защитена местност с площ 760 830 дка. 

Най-близко разположената ЗТ до територията, обхваната от ИП е:  

  Защитена местност “Поморийско езеро”  

Защитената територия заема площ от 760,83 ha и включва имоти с кадастрални номера 

333, 334, 335, 359, 360, 361, 362, в землището на гр. Поморие. Защитената местност е обявена със 

Заповед №РД-31/23.01.2001г. с цел опазване на Поморийското езеро, солниците и прилежащите 

крайбрежни терени, като влажна зона с международно значение и като местообитание на 63 вида 

застрашени от изчезване птици.  

Поморийското езеро е свръх солено езеро с естествен произход-лагуна на морския бряг, 

част от които е превърната в солници. Формата на езерото е продълговата с дължина 6,7 km и 

ширина 2 km. С влажната зона са привързани още около 200 ха със съществено значение за 

природния комплекс на водоема.  
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Защитената местност, заедно с устието на р. Ахелой, солените блата, пясъчните дюни, 

тръстиките и др. е обявена за влажна зона с международно значение (Рамсарска конвенция) и е 

призната за “Корине сайт – Поморийски солници”.  

Самото езеро представлява плитка лагуна, като на територията и са разположени 

солниците на Малкото Поморийско езеро, през което минава шосето за калните бани и плажа. 

Езерото е отделено от морето с пясъчна коса, като единствената връзка между тях е канал с шлюз. 

Косата оформя плажната ивица на Поморие и е втората по дължина на Черноморското крайбрежие 

(6900 м.). Нивото на лагуната е по-ниско от морското. Водата от морето преди се е просмуквала 

през пясъчната коса и се е концентрирала в езерото. Солеността и е с големи сезонни колебания, 

като средната стойност е около 50 ‰. Дъното на езерото е покрито с лековита сероводородна тиня, 

която представлява утаечна лиманна кал с черен цвят, мазна на пипане, пластична с миризма на 

сероводород, със силикатно-карбонатен скелет и малко съдържание на гипс.  

Поморийското езеро няма сладководни притоци. Сладка вода попада единствено с 

валежите. За ограничаване на достъпа и езерото е снабдено с отходен канал. Изпарението 

надхвърля значително притока на морска и сладка вода.  

Поморийското езеро е част от миграционния път “Виа Понтика”. Всяка есен над него и 

околностите прелитат над 250 000 мигриращи бели щъркели, гъски, пеликани и др. Числеността 

на зимуващите птици стига 10 000 екземпляра. Тук е едно от най-важните места за гнездене на 

саблеклюна, кокилобегача, белочелата рибарка, морския дъждосвирец. Построените от 

природозащитници изкуствени острови са заети от колонии на речни и гривести рибарки, 

саблеклюни и др. Езерото е рай за дъждосвирците и зимовище от международно значение за немия 

лебед.  

Режим на дейности:  

Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя обликът на 

местността и водният режим на езерото;  

- Забранява се унищожаване на блатната растителност и опожаряване на тръстиката;  

- Забранява се замърсяване на водите на езерото и прилежащите площи;  

- Забранява се ловуването;  

- Забранява се безпокоене на птиците, разваляне на гнездата им, събиране на яйцата 

им, както и опръстеняване на малките без разрешение от Министерството на 

околната среда и водите.  

- Допуска се дейности по солодобива и поддържане на канала море-езеро;  

- Допуска се добив на лечебна кал;  

- Допуска се зарибяване с видове риби, характерни за езерната ихтиофауна;  

- Допуска се улов „на гард“ и спортен риболов на определени с план за управление 

места; до влизане в сила на план за управление тези места се определят от РИОСВ-

Бургас;  

- Допуска се строителство на нови диги, както и реконструкция и ремонт на 

съществуващите, след съгласуване с МОСВ. 
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Състояние на зоните за къпане по години на водните тела   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 Защитени зони 

Защитените зони, попадащи само на територията на Община Поморие са:  

 ЗЗ “Поморие” с код BG 0000620 – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

Защитената зона е с площ 2085,15 ha.  

Тази защитена зона няма още специална заповед за обявяване, поради което законовият й 

статут се определя от Директивата за местообитанията и РМС № 122 от 2 март 2007 г., публикувано 
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в ДВ бр. 21 от 9.03.2007 г., където фигурира под името „BG0000620 Поморие Директива 92/43/ЕЕС 

за местообитанията”. Намира се на територията на населените места гр. Ахелой и гр. Поморие, 

Община Поморие, Област Бургас. 

Съгласно Стандартния формуляр защитената зона е обявена с цел:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

  Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

 ЗЗ “Поморийско езеро” с код BG 0000152 – Защитена зона по Директива 79/409/EEC за 

опазване на дивите птици. 

Тази защитена зона е един от двата обекта по Натура 2000 в района на Поморийското езеро. 

Тя е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-78/3.02.2009 г. 

(публикувана в ДВ, бр. 14/2009 г.) Тя е с площ 921, 53 ha. Намира се на територията на населените 

места гр. Ахелой и гр. Поморие. 

Защитената зона “Поморийско езеро”, с идентификационен код BG0000152 е разположена 

в землищата на гр. Поморие и гр. Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, с обща площ 9215.280 

dka, от които 1.233 km2 морски пространства. Тази защитена зона по площ обхваща до голяма 

степен както влажната зона Поморийско езеро, така и едноименната защитена местност и защитена 

зона по Директивата за хабитатите. Площта на защитената зона „Поморийско езеро” се покрива 

изцяло от тази на едноименното Орнитологично важно място BG037, предложено от Института по 

екология при БАН през 90-те години на миналия век. Защитената зона включва някои засолени 

пасища, обработваеми площи, брегова ивица с дължина 1 km южно от устието на р. Ахелой, самото 

устие и едноименния язовир, което е с 19.8% повече от територията на защитената местност. По 

този начин тя инкорпорира и Рамсарското място. 

Защитената зона е обявена с цел:  

 Опазване и поддържане на местообитанията на много видове птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние 

  Възстановяване на местообитанията на тези видовете птици, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние.  

Съгласно същата заповед предмет на опазване в защитената зона са:  

- 87 вида по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие;   

- 64 редовно срещащи се мигриращи видове птици по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

Режим на дейности:  

- Забранява се строителството на ветроенергийни съоръжения, пристанища, 

терминали и на промишлени предприятия, с изключение на съоръжения, свързани 

със солодобива и калодобива; 

- Забранява се добиването на подземни богатства;  

- Забранява се депонирането на отпадъци;  

- Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или 

промяна на водния режим на мочурища и естествени водни обекти, освен при 

изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните 
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екосистеми и местообитания, и при осъществяване на традиционните солодобив и 

калодобив;  

- Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи 

дървета) при ползването на земеделските земи като такива;  

- Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения;  

- Забранява се достъпът на хора до колониите от гнездящи водолюбиви птици, както 

и влизането в езерото с лодки и други плавателни средства, практикуването на 

развлекателен воден туризъм и спортове (водно колело, джетове, сърфове, кану), с 

изключение на дейности, свързани със солодобива и калодобива;  

- Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;  

- Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август.  

Припокриване (частично или пълно):  

Защитена местност: ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО; 

В близост до ЗЗ “Поморийско езеро” с код BG 0000152  и ЗЗ “Поморие” с код BG 0000620 

се намира ЗЗ “Ахелой – Равда – Несебър” с код BG0000574. 

  ЗЗ “Ахелой – Равда – Несебър” с код BG0000574 – Защитена зона по 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна. 

 Тази защитена зона е обект по Натура 2000. Тя е обявена със заповед на Министъра на 

околната среда и водите No.РД-400 от 12.07.2016 г. (публикувана в ДВ, бр. 58/2016 г.) .  

Защитената зона “Ахелой – Равда – Несебър ”, с идентификационен код BG0000574 е 

разположена в землищата на Община Поморие и Община Несебър, Област Бургас с обща площ 3 

926,78 ha. В Община Поморие, Област Бургас попада в землищата на гр. Ахелой, гр. Каблешково, 

с. Александрово. 

Съгласно Стандартния формуляр защитената зона е обявена с цел:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

  Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Съгласно същата заповед предмет на опазване в защитената зона са:  

- 18 местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие;   

- 5 вида бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби и 4 вида безгръбначни 

по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие. 

Режим на дейности:  

- Забранява се изкореняването на високотревната крайречна растителност и 

заменянето и с дървесно-храстова;  

- Забранява се увреждането и унищожаването на естествената растителност в 

крайбрежната плажна ивица и в дюни, извън активната плажна площ, освен в 

случаите на почистване от инвазивни и неместни видове; увреждане или 

унищожаване на дюни чрез разораване, разкопаване, засипване, подравняване, 

утъпкване, паркиране и др.; 
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- Забранява се въвеждане на неместни видове в пасища, мери, естествени водни 

обекти, дюни, дерета и горските територии, както и умишлено внасяне на чужди 

видове в морската среда; 

- Забранява се промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването 

и превръщането в трайни насаждения на пасища, мери, мочурища, дюни, както и 

разораването, залесяването и превръщането в трайни насаждения на обработваеми 

земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години при ползването на 

земеделските земи като такива; 

- Забранява се движение на МПС извън съществуващи пътища (вкл. 

селскостопански, горски, полски, местни и ведомствени) в неурбанизирани 

територии освен за провеждане на селскостопански, горскостопански, аварийни и 

контролни дейности или по предварително съгласувани по съответния ред 

маршрути; 

- Забранява се употребата на минерални торове в пасища, мери, изоставени орни 

земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди 

освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, 

епизоотия или епидемия; 

- Забранява се търсене и проучване на общо разпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване 

на концесионните площи за добив на общо разпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, 

в които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има 

започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване 

и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства 

(ЗПБ) и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им 

по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие, или е подадено заявление за регистриране 

на търговско откритие; 

- Забранява се изграждане на постоянни конструкции, изкуствени подводни рифове 

и острови върху морските местообитания с изключение на брегоукрепителни 

съоръжения и природозащитни, поддържащи и възстановителни дейности; 

- Забранява се използването на дънни тралиращи и драгиращи средства, вкл. 

биймтралове и смучещи драги, депониране на драгажни маси в границите на 

морските местообитания; 

- Забранява се стопански улов на пясъчни миди Donacilla cornea, Donax trunculus, 

Chamelea gallina и десетокраки ракообразни Upogebia pusilla и Callianassa candida 

и използване за промишлени нужди на морски треви от видовете Zostera marina, 

Zostera. noltii, Zannichellia palustris, Potamogeton pectinatus; 

- Забраняват се промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, 

преграждане с диги в границите на водозависимите природни местообитания; 

изключения се допускат в урбанизирани територии, при бедствия и аварии или за 

дейности, подобряващи природозащитното състояние на местообитанията; 

- Забранява се промяна предназначението на земеделски земи и горски територии, 

освен ако това не се предвижда във влязъл в сила Общ устройствен план, с 

изключение на имоти в границите на населените места и селищните образувания. 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Природна забележителност: ПЯСЪЧНИ ДЮНИ-5бр. (разположени в община Несебър) 

2. ЗЗ по директивата за птиците: Емине 
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Фигура 10 Защитени зони попадащи на територията на Община Поморие 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

ИП не е свързано с добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне 

на енергия, жилищно строителство.  ИП  е екологосъобразно и чрез отводняване на територията 

около езерото ще допринесе  за подобряване на биологическия живот в Поморийско езеро. 

В близост до ИП съществува солодобив, който се практикува от над 2000 години, но в 

годините след реституцията  не се развива интензивно. В последните години 1/2  от площта на 

Поморийски солници  (държавната собственост от тях) са отдадени на концесия, където се развива 

задоволителна дейност. Частните солници не се експлоатират в момента. 

 От  източната страна на Поморийско езеро са разположени двете  калолечебници, които 

добиват луга и кал от него за лечебни цели, а именно: Специализирана болница за рехабилитация-

Поморие (СБР-НК ЕАД, филиал Поморие)-най-големият калолечебен център на Балкански 

полуостров с капацитет 1000 калолечебни процедури на ден и Специализирана болница за 

рехабилитация-ВИТА-ЕООД, клон Поморие (бившия Военен Санаториум на ВМА)  

От 2001г. до 2017г. бившият Военен санаториум в Поморие е включен в състава на ВМА – 

София първоначално като Болнична база за балнеолечение, рехабилитация и профилактика 

/БББРП/, а от 2016 г. е със статут на Болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация (БДПЛР – Св. Георги към ВМА). От 2017г. с решение на Министерски съвет 

№996/17.11.2016г. и Протокол №РД – 3654/14.06.2017г. на Министъра на отбраната, материалните 

активи, имота на бившата “Болница за долекуване и продължително лечение “Св. Георги” – 

Поморие, се вливат в капитала на Търговско дружество “ВИТА” ЕООД – Велинград и от 

26.06.2017г. става клон на “МБПЛР – ВИТА” ЕООД – Велинград.  
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12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Необходими разрешителни във връзка с инвестиционното предложение са разрешително 

за ползване на воден обект за целите на възстановяване на компрометираната дига и за прокарване 

на двете паралелно положени тръби (по 2000mm) за водохващане на сладките води от р. Адата и 

от водостока от първокласен републикански път, с цел  осигуряване срещу заливане от висока 

вълна в р. Адата с обезпеченост P=1%. Предлага се последното да се изпълни чрез  следните 

технически решения: 

• Пътният водосток под републиканския път, изграден по възлагане на АПИ, е 

изпълнен с две паралелни кутиеобразни сечения (кахони) с размери 300/250 см; 

• Котата мокро теме на пътният водосток превишава с близо 0,50 м котата на дигата 

на Поморийско езеро, което осигурява изчерпателна преливна височина за преливане в езерото на 

водните количества, надминаващи отводнителния капацитет на настоящата охранителна система; 

              •   Възстановяване на компрометираната дига с дължина 403 m, като за целта в 

предложения проект се предвижда изпълнението на: 

• Основен насип от глинести земни маси с подходящи индекс на пластичност и 

консистенция, без съдържание на тиня, строителни отпадъци и растителни органични материали, 

с определени габаритните размери, на база  изпълнено проучване на езерното дъно, като 

резултатите са посочени в проектния напречен разрез; 

• Горният строеж на насипа, намиращ се над езерното водно ниво, ще се защити от 

водна ерозия чрез геомембрани; 

• Под дъното на тръбите се предвижда направата на изравнителна подложка за тяхната 

правилна нивелация. 

В становището  на БДЧР с изх. № 05-10- 576/29.12.2021 г. по отношение изискванията на 

Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба, както  и за  забраните и изисквания в ЗВ и 

подзаконовите актове по прилагането му, касаещи реализирането на ИП е посочено: 

• Инвестиционното предложение предвижда ползване на воден обект - Поморийско 

езеро и Черно море, от което произтичат допълнителни забрани и ограничения при реализиране на 

дейностите. 

• Възложителят е посочил, че ИП не свързано с формиране на отпадъчни води. 

Съгласно чл.3, т.5 и т.8 от Наредба №2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на 

точкови източници на замърсяване, не се счита за заустване на отпадъчни води изтичането на води 

от охранителни канали за атмосферни води около обекти и естественото изтичане на води. 

На основание чл.3, т.5 и т.8 от Наредба №2 от 8.06.2011 г., за настоящото ИП не се изисква 

разрешително за заустване, защото изтичането на води от охранителни канали за атмосферни води 

около обекти и естественото изтичане на води не се  счита за заустване на  отпадъчни води. 

За извършване на дейностите предмет на ИП  е необходимо издаване на  разрешително за 

ползване на воден обект съгласно чл.46, ал.1 от Закона за водите. Във връзка с това, Възложителят 

трябва да подаде заявление до БДЧР за издаването му. 

 Технически характеристики на ИП:  

 Оползотворена дължина на съществуващи канали от създадената през миналия век 

отводнителна система за Поморийско езеро = 1050 m; 

 Обща дължина на предвидените затворени сечения (тръбни участъци) = 628 m; 

 Обща дължина на отводнителния канал по пътя на водата до вливане в Черно море = 1678 

m; 

 Предвижда изграждане на каменно-насипна дига за пресичане на Поморийско езеро. 
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III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 

райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-

конкретно: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване – ИП не е във връзка със съществуващо и 

одобрено земеползване. Видно от приложените  карти, издадени от СГКК-Бургас, 

засегнатите имоти са с трайно предназначение на територията/НТП:  

- ПИ № 57491.32.995 - територии, заети е води и водни обекти/солници; 

- ПИ №57491.32.1004 - територии за транспорта/за път от републиканската пътна 

мрежа; 

- ПИ № 57491.22.359 – земеделска/пасище; 

- ПИ № 57491.32.40 - територии, заети е води и водни обекти/солници; 

- ПИ № 57491.22.361 защитена територия/защитена местност; 

- ПИ № 57491.22.360 - защитена територия/за находище за лечебна кал; 

- ПИ № 57491.22.334 - територии, заети е води и водни обекти/за водностопанско 

и хидромелиоративно съоръжение.  

2. Мочурища, крайречни области, речни устия – ИП попада под въздействието на дере/р. 

Пазариолу (Адата) в крайречни области, и в  мочурища от разливания – герени (видно от 

приложените скици, издадени от Службата по ГКК. Територията, обхваната от ИП е под влияние 

на речно устие на р. Адата; 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда – ИП попада в крайбрежни зони и морска 

околна среда. С писмо с вх. № ПД-3354(3)/24.01.2022г. Община Поморие е представила становище 

пред РИОСВ-Бургас, че инвестиционното предложение е в съответствие с изискванията на чл. 17, 

ал. 2,  т. 1 от ЗУЧК.; 

4. Планински и горски райони  -  ИП не попада планински и горски райони; 

5. Защитени със закон територии  - В писмо с изх. №  ПД-3354 (7) и 3441 (6) на РИОСВ-

Бургас се посочва, че  след направена справка с наличната към момента цифрова информация, вкл. 

модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие се 

установява, че поземлени имоти с идентификатори 57491.32.1004; 57491.32.995; 57491.22.359; 

57491.32.40; 57491.22.361; 57491.22.360, няма пясъчни дюни. В поземлен имот с идентификатор 

57491.22.334, през която се предвижда да преминава част от новопроектирания водопровод, за 

отвеждане сладките води в Черно море се установяват сиви и бели пясъчни дюни. В тази връзка с 

Писмо с изх. № ПД-3354(3), 3441(3)/20.01.2022, директорът на РИОСВ - Бургас е изискал 

становище от Община Поморие за относимостта на обектите към чл. 17а от Закона за устройство 

на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). ; 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа -  Поземлени имоти с 

идентификатори 57491.32.1004, 57491.32.995, 57491.22.359, 57491.22.361, 57491.22.360, 

57491.22.334 и 57491.32.40 попадат в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие: 

- Защитена зона с код BG0000620 „Поморие” за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г. на министъра на 

околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.); 

- Защитена зона с код BG0000152 „Поморийско езеро” за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-78/03.02.2009 г. на министъра на околната среда и водите 

/обн., ДВ, бр.14/2009г./; 

ИП ще окаже определено положително въздействие върху статуса на Поморийско езеро, 

поради факта, че ще противодейства на  намаляване солеността му чрез хващане на всички сладки 

води, които досега безпрепятствено се вливат в него. 
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Предвижда се удължаване на съществуващ открит земен необлицован канал до ново 

изграден по възлагане на АПИ плочест водосток за преминаване на р. Адата под първокласен 

републикански път I-9. По този начин ще се разпределят водните количества, постъпващи от 

реката, превишаващи пропускателната възможност на тръбната гравитачна връзка с Черно море и 

при по-интензивни валежи, прииждащият речен отток ще се раздели на две, едната част към Черно 

море, а останалата част чрез  открития канал ще се насочи към ретензора, който ще има  буферна 

(дъждозадържателна) функция.   

Предвижда се южно от водостока на републиканския път 1-9, да се изпълни открит 

трапецовиден канал с дължина 472 m, който в двете посоки юг-север се свърза със съществуващата 

отводнителна система на Поморийско езеро и съществуващия буферен обем (ретензор). 

Охранителният открит необлицован трапецовиден канал ще бъде заустен в Черно море. 

Трасето преминава 180 m през съществуваща земно-насипна дига, 403 m през дига, която е 

компрометирана и 45 m през хидротехническа каменно-насипна дига, разделяща Поморийско 

езеро от Черно море. 

Поради естеството на задачата - отвеждане на сладки (несолени) повърхностни води през 

соленоводното езеро по трасето на компрометирана дига, гравитачната връзка ще се изпълни като 

тръбопровод с две паралелни сечения, оползотворяващи наличния хидравличен наклон. 

Предвижда приложението на тръби от стоманобетон с муфена връзка и уплътнител, 

гарантиращ водоплътност дори и при напор в тръбите. Избрани са две паралелни сечения Ø2000 

mm. Муфените съединения осигуряват възможността на тръбите да запазят водоплътността си 

дори и при непредвидено слягане на основата поради неизвестна причина, което е съществено 

предимство. 

В писмо с изх. № ПД-3354 (7) и 3441 (6) на РИОСВ-Бургас се посочва, че при извършена 

проверка на допустимостта на ИП по реда на чл. 12, ал. 4 от Наредбата за ОС се установява, че 

предвиденото насипване с трошенокаменна фракция върху короната на дигата за направата на 

обслужващ път е недопустимо, тъй като изграждането на пътища не е включено допустимите 

дейности, определени в режима съгласно Заповед за обявяване на ЗМ „Поморийско езеро“ №РД-

31/23.01.2001г. на министъра на околната среда и водите. 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОС, при констатиране на недопустимост на елементи 

на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с режима на дейностите в 

защитените зони, съответно в защитените територии, следва възложителя да ги отстрани. 

В тази връзка, проектът е коригиран и предвиденото на по-ранен етап изграждане на 

обслужващ път отпадна от предмета на ИП, като възложителят чрез този акт декларира 

промяната пред компетентния орган при представяне на информацията за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. В количествената   и количествено-стойностна сметки 

на суровини и материали за реализиране на обект: „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. 

Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро", 

отпаднаха съответните количества скална маса в таблица № 1, респективно и отпадна 

необходимостта от обслужващ път. Отпада също и насипването с трошенокаменна фракция 

върху короната на дигата. За направата на дигата ще се ползват само разрешени материали и 

дейности, неувреждащи състоянието на Поморийско езеро. 

 7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност 

В близост няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

Съществуващият ландшафт без съмнение има уникална стойност и  е невъзможно да бъде 

променен от реализацията на ИП. С реализиране на ИП, не се очаква промяна на ландшафта. 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита  
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В близост на ИП няма територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 

статут или подлежащи на здравна защита.  

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

1.1 Атмосферен въздух  

1.1.1. Климатична характеристика. Атмосферен въздух 

Разглежданата  територия попада в зоната на черноморската климатична област. 

Черноморската климатична област е силно повлияна от климато-образуващото влияние на Черно 

море и особеностите на атмосферната циркулация в този район на страната. Тази климатична 

област обхваща една ивица покрай морето с ширина от 30 до 50 km. Специфичния черноморски 

климат се формира под влияние на географското положение, особеностите на атмосферната 

циркулация в източната част на Балканския полуостров, влиянието на водния басейн на Черно 

море. Най-значима особеност на климата, която го отличава от климата на другите области, е 

сравнително меката и влажна зима и горещото, слънчево и сухо лято. Пролетта е прохладна, а 

есента е по-топла, сравнена със същите сезони в другите области. 

Средните годишни температури са сравнително високи за страната. Те са 12-13°С. Средните 

януарски температури са положителни (+1/+3°С) и се повишават от север на юг - Варна 1.4°С, 

Бургас 2.3°С и Царево 3.2°С. Средните юлски температури са в порядъка от 22-23°С и не се 

отличават съществено от стойностите в другите климатични области (без планинската). 

Годишната температурна амплитуда е от 20 до 21°С, като намалява от север на юг. 

От направения анализ на ИП, се налага извода, че реализацията му няма да 

предизвика  климатични промени.  

 Въздействие на ИП върху КАВ 

При прогноза на въздействието върху атмосферния въздух от ИП на гр Поморие, свързано 

с реализиране и последствие с  функционирането на съоръженията, включени в ИП (полагане на 

два паралелно положени отводнителни тръбопровода и възстановяване на компрометирана дига), 

с цел отводняване на района и преустановяване втока на сладки води в Поморийско езеро,  се 

налага извода, че няма да настъпи значително увеличаване на емисионното натоварване на 

атмосферния въздух, вследствие реализирането на бъдещото инвестиционно предложение. 

Увеличението на атмосферните емисии на тази територия около Поморийско езеро  е 

свързано с прогнозираното увеличение на броя трафика на тежкотоварни превозни средства за 

доставяне на строителни материали,   и обслужващия работниците автотранспорт. Твърдо може да 

се заяви, че реализацията на проекта няма да влоши по никакъв начин КАВ по отношение на ФПЧ10 

и всички други замърсители съдържащи се в ауспусни газове.  

Увеличаването на трафика на тежкотоварни превозни средства ще доведе до значително 

нарастване на влиянието на автотранспорта по път I-9 /Е-87/. По време на строителството на 

бъдещия обект ще се появят временни източници на ФПЧ, чието действие след завършване на 

строителството ще бъде преустановено.  

На територията на Община Поморие функцията на транспортния коридор е осигуряване на 

комуникациите и връзките в регионален и национален план. Голяма част от трафика провеждан от 

него, преминаващ през Общината, е транзитен. Коридорът е формиран от път I-9 /Е-87/, 

представляващ елемент на коридор №8 и част от бъдещия черноморски ринг. Центровете, 

попадащи в активната зона на влияние на коридора на територията на Общината са селищата и 
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градовете разположени в близост до него. 

Въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа не се очаква. 

Вида на въздействието се определя преди всичко от специфичните свойства и химическия 

състав на емитираните в атмосферата замърсители. Така например, въздействието на азотните 

оксиди върху организма на хората и животинския свят е пряко. Въздействието на ФПЧ също е 

пряко, но в зависимост от химическия състав на праха и големината на частиците може да бъде и 

кумулативно и дълготрайно. Въздействието на въглеродния оксид обикновено е краткотрайно и 

временно (такова въздействие не се очаква). Най-трудно е да се оцени въздействието на ЛОС. 

Основни източници на ЛОС в гр. Поморие са битовото отопление и автотранспорта. Нормативната 

база към момента не определя норми за ЛОС, но от друга страна е добре известно, че изгарянето 

на дърва в домашни печки води до емисии на бензен в границите на 1 кг/тон дърва.  Източник на 

бензен са и отработените газове от автомобилните двигатели, които освен това съдържат и други 

ароматни въглеводороди, формалдехид, ацеталдехид и др. Въздействието на повечето ароматни 

въглеводороди има кумулативен характер, а бензенът е с канцерогенно действие. Поради липса на 

конкретни данни, неговото очаквано количество в зоните на въздействие не е определено, но той 

задължително присъства. Въздействието им ще има временен характер. 

Вероятността за поява на допълнително въздействие от увеличаващия се автотрафик по път 

I-9 /Е-87/, представляващ елемент на коридор №8 и част от черноморски ринг е значителна. Зоната 

на допълнително въздействие е с широчина 600-1200 m по протежение на пътя. Допълнителното 

натоварване на вътрешните пътища за сега не предизвиква опасения за превишаване на НОЧЗ. 

Увеличаването на автомобилния трафик по път по път I-9 /Е-87/ засяга крайбрежната зона 

на гр. Поморие  и курортните зони разположени в близост до пътя. От направената на този етап 

предварителна прогнозна оценка влиянието на ИП върху  КАВ на съседните/близко разположени  

квартали на населеното място, също може да се оцени като незначително. 

Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух във фазата на 

строителството и при експлоатацията на реализирания  проект: “Възстановяване вливането 

на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи 

Поморийско езеро”  ще имат обратим характер. Въздействието се оценява като 

незначително. 

Въздействието на ИП няма трансграничен характер. 

1.2.Повърхностни и подземни води 

1.2.1.Кратка физикогеографска характеристика 

Разглежданата територия попада в североизточната част на Бургаското понижение. За 

района на Поморийско езеро е характерен типичният за крайморските низини акумулационен тип 

релеф. Тук теренът е равнинен, с надморска височина 1-2 m – на запад-северозапад ниската 

приморска част постепенно прехожда в полегат склон, чиято височина над с. Каменар достига до 

и над 80-90 m. 
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Фигура 11 Местоположение на обекта 

Водният и солеви баланс на Поморийското езеро е функция на специфичния микроклимат, 

респ. на неговите елементи – валежи, температура, изпарение и др. Високата естествена соленост 

на езерните води е в резултат на интензивното, некомпесирано от валежите изпарение. Процесът 

се обуславя от сравнително високата температура на въздуха и твърде ниското за страната 

количество на падналите валежи. За станция Поморие средногодишната температура е 12.50C, а 

средната стойност на валежите – 491 mm. Посочените стойности определят и твърде ниското 

инфилтрационно подхранване на подземните води. 

1.2.2.Геоложка характеристика 

В регионален план обектът попада в североизточната част на Бургаския хидрогеоложки 

район. Той е вместен в пределите на едноименната тектонска структура (Бургаския синклинорий), 

изградена предимно от горнокредни вулканоседиментни и плутонични скали. 

В разглеждания район широко повърхностно разкритие имат различни видове предимно 

седиментни скали с горнокредна, палеогенска, неогенска и кватернерна възраст. Границите на 

основните литостратиграфски единици са дадени на Фигура 12. От хидрогеоложка гледна точка, 

предвид конкретната задача, интерес представляват терциерните и кватернерните седименти, 

изграждащи горната част на геоложкия разрез във водосбора на дере Адата. 

Горнокредната система е представена от вулканоседиментните скали, включени в състава 

на две литостратиграфски единици – Медовската свита (md K2cn-st) и Драгановската свита (dg 

K2st).  

Терциерната система включва палеогенските седименти на Равнецката свита (rv Pg22-3) 

и Мугриската свита (mg Pg23-Pg3), и неогенските материали на Одърската свита (od N1s). 

Кватернерната система е формирана от наслаги с различен генезис – морски, езерно-

блатен и алувиален. Съвременните морски образувания (mQh) са представени от неспоените 

пясъци на плажната ивица. Езерно-блатните образувания (lQh) заемат голяма част от 

крайбрежието в района на Поморийската лагуна и част от водосбора на дере Адата. В състава им 

участват фини пясъци, песъчливи глини, глини, тини и тънки чакълени прослойки. Общата им 

дебелина варира в интервала 5-15 m. Под езерото и солниците е установен пласт тини с дебелина 

от 1 до 3 m. Алувиалните образувания са свързани с терасата на р. Ахелой. Представени са от 
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чакъли, пясъци, песъчливи глини и глини. 

 

Фигура 12 Геоложка карта в района на Поморийското езеро 

1.2.3. Основни хидрогеоложки единици 

Важен приходен елемент при формиране на водния баланс на Поморийската лагуна са 

подземните води, дрениращи се от главната водоносна структура във водосбора на езерото – 

кватернер-неогенския водоносен комплекс и пукнатинните води от палеогенския мергелен 

комплекс (масив). 

Кватернер-неогенският водоносен комплекс е формиран в кватернерните езерно-блатни 

и съвременни морски наслаги и в теригенните седименти на Одърската свита. Общата дебелина на 

комплекса е около 30 m. Изграден е от алтерниращи по между си пластове, слоеве и лещи от 

дребно- до едрозърнести и чакълести пясъци, фино- до дребнозърнести тинести пясъци, тини, 

песъчливи глини и глини. Сред неогенските глини се срещат и тънки прослойки от варовити 

пясъчници и варовици с дебелина до 1 m. На запад и север водоносният хоризонт граничи с 
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палеогенския мергелен комплекс, а на изток и на юг с Черно море. 

Установените в долната част на разреза неогенски варовити глини играят ролята на 

регионално издържан долен водоупор. 

Независимо от широкия спектър на изменчивост на седиментите, в които е формиран 

водоносния комплекс, той се приема като квазиеднороден по отношение на филтрационните 

параметри. Проводимостта на комплекса варира в границите от 150 до 250 m2/d, а коефициентът 

на водоотдаване – от 0.01 до 0.1. 

Статичните нива на подземните води са установени на около 0.5-2.5 m от терена, като в 

близост до морския бряг те са на кота 0. Съставената карта на хидроизохипси по данни от 

предишни проучвания показва, че генералната посока на подземните води във водосбора на 

езерото е на югоизток (Фигура 13). Хидравличният градиент на подземния поток към морето 

намалява. Средната му стойност е около 0.0015. 

 

Фигура 13 Структура на подземния поток 

Основното подхранване е от инфилтрация на валежите и от дрениращите се в кватернерните 

седименти  пукнатинни води от палеогенските мергели и на води от неогенските варовици, 

изграждащи височините при нос Кротирия. По експертна оценка, около 10 % от падналите валежи 

се инфилтрират в дълбочина. Като се има предвид средната годишна сума на валежите при станция 

Поморие, за скоростта на инфилтрация може да се приеме стойността 1.35х10-4 m/d.  

В естествени условия подземните води се дренират в езерото и в Черно море. 

Хидравличната връзка между езерните води и подземния поток е значително затруднена от 

допълнителните филтрационни съпротивления, които създава дебелият пласт тини под дъното на 

солниците и езерото. Средният коефициент на филтрация на тези тини е около 0.001 m/d. През 

пролетното пълноводие понижените форми на релефа в най-източната част на Адата дере се 

заблатяват. След изграждането на дренажния канал, ограждащ  от запад и северозапад южната 

половина на езерото, основната част от подземния поток се дренира в него. 

Палеогенският мергелен комплекс (масив) обикновено се разглежда като неводоносна 

формация. Тази характеристика е точна при оценката на неговото водостопанско значение като 
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експлоатационен ресурс. Следва да се отбележи, обаче, че в горната част на масива до 15-20 m 

дълбочина, в т.нар. зона на регионалната напуканост и изветряне, има условия за акумулиране и 

движение на макар и ограничени количества пукнатинен тип води. Филтрационните свойства на 

колектора са ниски. Коефициентът на филтрация варира най-често в диапазона от 0.1 до 1-2 m/d, а 

коефициентът на гравитационно водоотдаване е в границите 0.001-0.01. Напуканият скален масив 

се подхранва от инфилтрация на валежни води. Дренира се подземно в кватернер-неогенския 

водоносен комплекс или на различни коти под формата на разсеяни низходящи извори с 

незначителен дебит. 

Освен описаните единици в регионален план присъстват две големи водоносни структури 

– горнокредният водоносен хоризонт и палеогенският водоносен хоризонт. Първият е формиран 

във вулканоседиментните скали на Медовската и Драгановската свита, а вторият в теригенните 

седименти на Равнецката свита. Двата хоризонта притежават доста високи естествени ресурси, 

оценени на 1020 l/s за горнокредния и на 275 l/s за палеогенският водоносен хоризонт. Те са 

основен източник за добив на подземни води за питейно водоснабдяване на селищата в района, но 

нямат отношение към настоящето проучване. Във водосбора на Поморийското езеро 

горнокредният хоризонт заляга на голяма дълбочина под мергелния комплекс, а палеогенският 

хоризонт се разкрива на съвсем малка площ в най-северната част на Адата дере, откъдето то води 

началото си. 

От  направените моделни изследвания на Поморийско езеро и публикувани  резултати* 

(ползвана информация от Проект: „Реставрация, консервация и устойчиво управление на 

Поморийско езеро“, финансиран от GEF АГЕНЦИЯ: Световната банка“) от  тях  е представен  

воден баланс. 

Получената чрез филтрационния модел*  структура на подземния поток в района на 

Поморийското езеро е илюстрирана на Фигура 14. Резултатите от направената със същия модел 

количествена оценка на приходните и разходните елементи на водния баланс на кватернер-

неогенския водоносен комплекс* са представени в табл. 8. 

Получените резултати от направената количествената оценка на елементите на водния 

баланс на водоносния комплекс дават основание да се направи следния коментар: 

• Основното подхранване на подземните води (над 90%) е за сметка на инфилтрация 

на падналите валежи и съвсем малка част идва от палеогенските мергели и неогенските варовици. 

• Подземният поток се дренира почти изцяло в канала, като около 70% от неговия 

дебит е за сметка на подземните води от север, а останалото водно количество идва от езерото. 

• Количеството на постъпващите от водоносния комплекс в езерото пресни подземни 

води е почти равно на количеството езерни води, което се дренира в южната част на дренажния 

канал. 

• Морската вода, която преминава в езерото през пясъчната коса, е около 3.7 l/s. 

Забележка* Ползвана е информация от Проект: „Реставрация, консервация и устойчиво управление на 

Поморийско езеро“, финансиран от GEF АГЕНЦИЯ: Световната банка“. 
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Фигура 14 Структура на подземния поток, получена от основния филтрационен модел 

Таблица 8 Резултати от направения с филтрационния модел баланс на подземните води* 

ВОДЕН БАЛАНС НА КВАТЕРНЕР-НЕОГЕНСКИЯ ВОДОНОСЕН КОМПЛЕКС 

ПРИХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ (FLOW IN), 

Qi
in , l/s 

РАЗХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ (FLOW OUT), 

Qi
out , l/s 

Подхранване от инфилтрация на валежни 

води 
23.6 Поток към дренажния канал 20.1 

Поток от мергелния масив по северната 

граница 
0.5 

Поток на пресни води към езерото от 

водоносния комплекс 
6.2 

Поток от неогенските варовици по 

югозападната граница 
1.5 

Поток на солени води към езерото през 

пясъчната коса   
3.7 

Поток от езерото към дренажния канал 6.3 Поток на пресни води към морето 6.0 

Поток от морето към езерото през пясъчната 

коса 
3.8   

Общо 35.7 Общо 36.0 

Балансова грешка 0.83 %  (difference) 

 Геоложки строеж и инженерно-геоложки характеристики на литоложките 

разновидности* 

Основните геоложки разновидности, изграждащи пясъчната ивица са съвременни морски 

отложения и сарматски отложения. 

- пясък  – геоложки индекс Ql: разнозърнест (дребнозърнест до чакълест), с мидени 

черупки, на места затинен, сивокафяв, средно сбит. Мощност до 14 m; 

- тинест пясък – геоложки индекс Ql: дребнозърнест до фин (прахов) пясък, с мидени 

черупки, сивочерен. Разкрива се на отделни петна (лещи), главно между слоеве на морския пясък. 

Мощност до 3.5 m.  

- тиня – геоложки индекс Ql: песъчлива, сивочерна, с мидени черупки, безструктурна, 

в течна до течно-пластична консистенция. Явява се почти навсякъде в Поморийския залив и при 

пясъчната коса като запечатан пласт между морските пясъци и сарматските глини. Мощността и в 

залива е 0.5÷6.0 m, но при пясъчната ивица достига до 9.0 m;  

- глина – сармат – геоложки индекс misa: прахова, мазна, пъстра (сива, сивочерна, 

сивозелена и кафява) на места с включения от аморфен варовик, варовити ядки или гипсови 
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кристали. твърдо-пластична консистенция. В контактната зона с течната тиня сарматските глини 

са в средно, а на места и в меко-пластична консистенция. Сарматските глини залягат 

непосредствено над основната скала. Мощността им не е установена; 

- варовик – основна скала – геоложки индекс misa: бял, черупчест, в горните 1.5÷2.0 

m е слабо изветрял. 

Таблица 9 Физико-механичните показатели на основните геоложки разновидности са 

дадени в таблица 

 

№ 

 

Показател 

Пясък Тинест 

пясък 

Тиня Глина – 

сармат 

Варовик 

Пласт 4 Пласт 5 Пласт 6   

1 Обемно тегло във водонаситено състояние –  

(kN/m3) 

17.3 17.4 26.7 

 А) в сбито състояние 

Б) в рахло състояние 

19.9 

18.8 

19.1 

18.0 

   

2 Обемно тегло под вода 

(kN/m3) 

9.3 8.5    

3 Обем на порите – (%) 5.2 

 А) в сбито състояние 

Б) в рахло състояние 

44.7 

51.0 

47.3 

53.66 

   

4 Порен коефициент 1.244 1.231  

 А) в сбито състояние 

Б) в рахло състояние 

0.817 

1.051 

0.908 

1.169 

   

5 Ъгъл на естествен откос 

под вода  

27о22’ 18o10’    

6 Деформационен модул 

– М (kPa) 

46 21 2  30 

7 Ъгъл на вътрешно 

триене -  ρ о 

  4.0 14.0 

(12o10’) 

35 

8 Сцепление (кохезия) – 

(kPa) 

1 1 5 3.1 2 

9 Приет коефициент на 

Поасон 

0.3 0.3    

 Хидрогеоложка характеристика 

Районът на Поморийското езеро се характеризира като слабо водообилен. Подземните води 

се разделят на два вида: 

• подпочвени води, установени в съвременните морски отложения – по характер са 

грунтови, ненапорни води, които са в пряка хидравлично връзка с морската вода и нивото им се 

влияе и е еднакво с това на Черно море. Подхранват се от атмосферните валежи и главно от морето; 

• подпочвени води, формирани в сарматския комплекс – установени са в сарматските 

глини или на контакта между тях и първия хоризонт сарматски варовици. Те са слабо напорни 

(напор до 2÷3 m) по характер и порови по тип. Те спадат към много твърдите води. Те са типично 

хлоридно-калциево-магнезиеви води, силно минерализирани. Имат сулфатна агресивност. 

Хидрогеоложки проучвания на пясъчната ивица не са провеждани.  

В редица публикации се изказва предположението, че каменната дига оказва негативно 

влияние на връзката между морето и езерото, защото уплътнява пясъчната основа и намалява 

нейната хидравлична проводимост, без да се привеждат данни от конкретни изследвания.* 

 Физически и филтрационни характеристики на изкуствена дига между 

езерото и Черно море 

За разлика от старата пясъчна дига, новата се изпълнява от едроломен, неподреден каменен 

насип. Той се полага направо върху пясъчната ивица, без предварителна подготовка на основата. 
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Каменният материал за насипа се добива от кариера край с. Каменар, отстояща на 12 км от гр. 

Поморие. Неговите характеристики са:  

• Петрографска характеристика – сенонски пироксенов андезит, тъмносивозелен на 

цвят. Изграден е от основна маса – плагиоклаз, пироксен, вулканично стъкло и впръслеци от 

идиоморфен плагиоклаз. При взривяване андезитът се раздробява на скални блокове с едрина 

0.5÷0.7 m, които са подходящи за насип. Количеството на тези здрави блокове е 50÷70% от общата 

маса; 

• Физико-механичните показатели – обемно тегло – 27 kN/m3,  относително тегло – 

28.1 kN/m3, обем на порите – 4 %, водопопиваемост до постоянна маса – 0.34 %, коефициент на 

насищане – 0.23, якост на натиск –във въздушно сухо състояние – 2098 kg/cm3, във водонапито 

състояние – 1585 kg/cm3; якост на натиск след 25 – кратно замразяване – 900÷1580 kg/cm3, 

коефициент на размекване – 0.76, загуба на маса – 0.21%; износване по Девал – 3,2%. 

• Филтрационни характеристики -  няма данни за филтрационни изследвания през 

дигата. 

5. Определяне на слягането на основата, причинено от теглото на дигата  

Целта на проведеното изследване е да се определи слягането на отделните пластове, които 

съставят основата под изградената дига, след което да се даде оценка доколко това слягане би 

предизвикало увеличение на водоплътността им.  

Дигата е изградена от скален насип с височина 1.50 м и широчина на короната 4.0 м. 

Откосите са приети с наклон 1:1.5. Изследваната област е с дължина 90 м и се разделя на две 

еднакви части от вертикалната ос на дигата. Разположението на пластовете и залягането им в 

дълбочина е прието съгласно резултатите от НС 18. Схема на модела с изследваната област е 

представена на фигура 15. Показателите на отделните пластове и на скалния насип са дадени в 

Таблица 9. 

 

 

Фигура 15 

Изследването е извършено по метода на крайните елементи. Разгледани са два етапа. Най-

напред е определено напрегнатото състояние на основата, преди изграждане на дигата, което 

служи като начално. След това е добавена и дигата с нейните материални характеристики. Решена 

е еласто-пластичната задача. Приета   е валидност на критерия на Мор-Кулон, поради липса на 

достатъчно данни за реализация на други, по-подходящи модели. Получените слягания във втория 

изследван етап са резултат от действието на теглото на каменния насип, оформящ дигата. 

Максималните стойности се явяват във вертикалната ос на дигата. Анализът на резултатите 

показва следното: 

• Максималното слягане е 29.60 mm и се реализира в тялото на дигата; 

• Разликата в слягането между коти 0.00 и  –2.50 е около 3 mm (около 0.12%), което се 

реализира в уплътняване на пласт 4. 

• Разликата в слягането между коти –2.50 и –11.0 е около 15 mm  (около 0.18%), което 
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се реализира в уплътняване на пласт 5 и по-дълбоко разположения пласт     

В заключение следва да се изтъкне, че уплътняването е минимално и практически не 

може да повлияе върху филтрационните процеси през пясъчната коса*.   

Въз основа на изведеното по-горе заключение, може да се съди, че и настоящото 

инвестиционно предложение няма да повлияе на обмена на водите от възстановяване на 

дигата, с цел прокарване на паралелните тръбопроводи. 

 

Фигура 16 

 Физико-химични характеристики и дебелина на дънните отлагания в езерото 

 Оценка на запасите на лечебна кал 

Към момента не е направена стандартна геоложка оценка на запасите. 

В различни източници се посочва, че дъното на Поморийското езеро е покрито с черна 

лековита сероводородна кал с мощност от 1.0 до 3.0 m, използвана за калолечение. По 

приблизителни изчисления количеството на лечебна кал надминава 1 000 000 m3 (1 300 000 t). 

Като най-представително следва да се приеме проучването, извършено през май-август 

1985 г. от Санаторно курортен комплекс на МНЗ – СКД, филиал Поморие (6). Езерото е разделено 

на 3 сектора – А, Б и С. В таблица 14 е посочена рекапитулация на запасите, разделени на черна и 

сива кал, чиито мощности са установени чрез ръчни сондажи с дълбочина до 1,0 m.   

Таблица 10 Оценка на запасите от лечебна кал в Поморийското езеро (1985 г.)- (t) 

№ Сектор Черна кал Сива кал Общо 

1 Сектор “А” 1770 12200 13970 

2 Сектор “Б” 18624 90922 109546 

3 Сектор “С” 170392 1157343 1327765 

4 Общо  190786 1260465 1451281 

Оценката е, че сектор “А” е с изчерпан капацитет и безперспективен. От 1985 г. добив на 

лечебна кал се извършва само в сектор “Б”.  

Черната кал заляга като I-ви пласт над сивата (II-ри пласт).   Средната мощност на черната  

кал в сектор “А” е 0.15 m (0.05÷0.25), а на сивата е 0.6 m (0.10÷0,90). Относителното тегло е 

съответно 1.2 и 1.3 kg/cm3. Водният пласт над калта е средно 1.02 m (0.50÷1.80). 

Средната мощност на черната кал в сектор “Б” е 0.175 m (0.05÷0.30), а на сивата е 0.67 m 

(0.30÷0,80). Относителното тегло е съответно 1.2 и 1.3 kg/cm3. Водният пласт над калта е средно 
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1.10 m (0.80÷1.40). 

Средната мощност на черната кал в сектор “С” е 0.08 m (0.03÷0.15), а на сивата е 0.43 m 

(0.20÷0,70). Относителното тегло е съответно 1.2 и 1.3 kg/cm3. Водният пласт над калта е средно 

1.12 m (0.50÷1.50). Мощността на пласта с черна кал намалява от пясъчната коса към вал №1, като 

до самия вал на около 10 m тя е покрита с размита земна маса от него. 

Съгласно данните, посочени в (6) количеството добита кал в периода 1983-1988 г. е 

съответно: 4839 t, 4800 t, 3017 t, 3108 t, 2855 t, 2595 t. При сегашното ниво на експлоатация на 

санаторно-курортния комплекс актуалното количество на добита и използвана за процедури 

лечебна кал се оценява на около 700 t/year. Загубите при връщането на отработената кал в езерото 

чрез гравитачен канал се оценяват на около 5÷10 %. Чрез регенерация на запасите от лечебна кал 

по естествен път в Поморийското езеро (прираст 1 mm/год.) при това ниво на добивна дейност не 

са налице предпоставки за ограничаване на експлоатацията. 

 Физични и химични характеристики на лечебната кал*  

Физичните и химичните характеристики на лечебната кал в Поморийското езеро се 

формират в резултат на естествените биохимични процеси и под въздействието на 

метеорологичните, хидроложките и хидрогеоложките фактори, както и  антропогенните дейности 

като солодобив и калодобив.  Лечебната кал е уникална по своя състав и лечебни свойства, които 

са били обект на проучване в редица публикации. 

Дънните отложения в Поморийското езеро (Поморийска кал) представляват гъста мазна 

каша, с тъмно сивкав лъскав цвят и със специфична миризма на сероводород (H2S). На места 

съдържа по малко водорасли, пясък и черупки от миди. Смята се, че поморийската кал като 

лиманно-утаечно находище в основната си маса е продукт на гниещи органични вещества. Най-

същественият източник за образуването й в езерото се счита фитопланктонът, при минимална роля 

на зооплактона. Утаяването на колоиди от матерните луги на солниците, които се изпускат в 

езерото, също има известно значение.   

Лечебната кал по своята структура представлява сложна система, която е комплекс от три 

основни части (фази): течна фаза или кален разтвор, и две твърди фази – кристален скелет и 

колоиден комплекс. По химически състав течната фаза на калта е твърде близка до състава на 

водата, покриваща калта (рапата). Солите и на течната фаза на калта и на рапата имат произход и 

състав на тези от морската вода. Количествено те се влияят от изпарението на езерните води, от 

вливането на матерни луги, а също и от консумацията и хумифицирането на езерния планктон. 

Течната фаза има рН=8.0, минерализация 4.9 g/100 g, преобладават хлорните и натриевите йони. 

Скелетът на твърдата фаза е силикатно-карбонатен, с малко съдържание на гипс, като 79-83 % от 

силикатната част са частици с диаметър под 0.01 mm. В 100 g кал се съдържат 75.65 g вода, 3.93 g 

соли, кристаличен скелет 10.78 g, колоиди – 9.44 g и примеси над 25 mm – 0.20 g. биологичните 

фактори в калта – резултат на интензивни ферментни процеси, извършващи се при разлагането на 

езерния планктон са киселини, основи, сероводород, биогенни стимулатори, хормони, 

антибиотични вещества и ферменти. Твърдата фаза, богата на колоиди и с висока адсорбционна 

способност е извънредно обогатена на разсеяни елементи (trace elements). В изсушена при 105оС 

твърда фаза се съдържат: Fe – 1.0 %, Al – 0.1 %, Ti – 0.08 %, Mn – 0.08 %, Sr – 0.08 %, Zn – 0.05 %, 

Ba – 0.01 %, Li – 0.008 %, V – 0.004 %, Cr – 0.003 %, As – 0.003 %, Pb – 0.001 %, B – 0.006 %q Ga – 

0.005 %, Co – 0.0008 %, Cu – 0.0009 %, Ni – 0.0007 %, Sn – 0.0005 %, Mo – 0.0005 %, Be – 0.00004 

%, Bi – 0.00004 %, Cs – 0.00003 %, Ag – 0,000008 % и Ge – 0,000002 %. Тези данни характеризират 

калта като лечебно и минерално богатство. 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Информация от POMORIISKO LAKE: Conservation, Restoration and Management GEF Medium-Sized Grant Assessment 

of Hydrological Status and Feasibility of Alternative Hydraulic and Civil Structures for Restoration DRAFT FINAL REPORT May 2004 

За нуждите на настоящото изследване от особена важност е да се установят настъпилите 

промени във физичните и химичните характеристики на калта в резултат на антропогенното 

въздействие, включващо: солодобивен – смяна на технологията и свързаните с това съоръжения 
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(валове) след 1982 година, калодобив, брегозащитна дейност, замърсяване на езерото с твърди 

отпадъци и отпадъчни води, засипването на малкото езеро и извършваното строителство върху 

него. Въз основа на наблюденията върху тези характеристики, провеждани от Санаторно курортен 

комплекс на МНЗ – СКД, филиал Поморие паралелно с наблюденията върху водата в езерото (т.н. 

“рапа”) в следващите таблици е обобщена наличната информация. Сравнени са резултатите от два 

периода: 1983-1988 г. и 1998-2003 г. Първият отразява интензивното използване на езерото за 

солодобив и балнеолечение, а вторият актуалното състояние, характеризиращ се с екстензивна 

дейност. 

Съотношението на течна към твърда фаза е 3:1, а относителното тегло на двете фази е много 

близко. Вътрешно годишните изменения на отделните показатели са незначителни, а в 

многогодишен аспект те са почти постоянни – Таблица 11. В таблица 12 е направено сравнение 

между характеристиките на черната и сивата кал. Въз основа на тяхното изключително сходство в 

(6) е направен извода, че те имат близки лечебни свойства. В този аспект сивата кал може да се 

разглежда като резерв. 

 

Таблица 11 Свойствата на лечебната кал 

Parameters Dimension 1983-1988 1998-2003 

Liquid phase % 74.73 74.167 

Solid phase % 25.17 25.833 

Specific weight g/cm3 1.21 1.161 

Precipitation volume   5.098 

Organic N g/100 g  0.117 

Organic C g/100 g  1.258 

H2S g/100 g 0.09  

Liquid phase    

Specific weight g/cm3 1.04 1.025 

Dry residue g/100 g 3.48 3.584 

Anions    

Cl g/100 g 1.83 1.771 

SO4 g/100 g 0.22 0.273 

CO3 g/100 g 0.03 0.011 

HCO3 g/100 g 0.15 0.090 

Cations    

Ca g/100 g 0.03 0.032 

Mg g/100 g 0.17 0.151 

Na+K g/100 g 1.01 1.165 

TDS g/100 g 3.44 3.326 

Таблица 12 Свойствата на Черната и Сивата кал 

Liquid phase Dimension Black mud Grey mud 

Relative weight g/cm3 1.21 1.29 

Dry residue (145oC) g/100 g   

H2S g/100 g 0.088 0.045 

Anions    

Cl g/100 g 1.9454 2.2383 

SO4 g/100 g 0.2616 0.3008 

CO3 g/100 g 0.0042 0.0272 

HCO3 g/100 g 0.0329 0.0397 

Cations    

Ca g/100 g 0.0332 0.0368 
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Mg g/100 g 0.1659 0.1831 

Na+K g/100 g 1.0504 1.2432 

TDS g/100 g 3.4936 4.0691 

Въз основа на данните от Таблица 11 и Таблица 12, сравнени с данните от (14) може да се 

отбележи, че на макро химическо равнище няма индикация за промяна в състава и свойствата на 

лечебната кал  от Поморийското езеро. 

1.2.4. Риск от наводнения 

Данни за природни бедствия по Българското Черноморие има още от древността. Сред 

примерите за заличени селища от наводнения са Анхиало при Поморие. Днес морските наводнения 

са третите по значимост, като гр. Поморие е най- засегнатото туристическо място, като всяко от 

регистрираните морски наводнения е причинило щети от над 100 хил.лв. Потенциалният риск от 

подобни наводнения се дължи на ниския морски - бряг на север и юг, силно увеличилите се 

жилищни комплекси в ниските части на града, както и увеличаването на броя на летовниците през 

летния сезон. Градът има остаряла концепция за защита на морския бряг. Къмпинг „Ахелой”, който 

е към община Поморие, попада в територия с висок потенциален риск от наводнения. 

Наводнението от 02-04.09.1999 г. е взело четири жертви и е нанесло щети за 2 942 000 лв. Зоните 

при моста на реката при с. Медово, както и територията при устието на реката - от моста при гр. 

Ахелой до вливането на реката в морето е с риск от наводнения поради най-силна, V-степенна, 

поройност на р. Ахелой в този участък и голяма концентрация на туристи през летния сезон. 

Следвайки детайлната информация, предоставена в План за управление на риска от 

наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-2021г., би могло да се 

обобщи за територията на Община Поморие следното: 

Налице са площи, които са потенциално заливни: 

 Площи на заливане в населени места, включени в РЗПРН, източник - Код на РЗПРН 

BG2_APSFR_BS_07- населено място Поморие и BG2_APSFR_BS_06- населено място Ахелой 

(ПОРН 2016-2021-  извадка от Приложение № 1 на ПУРН 2016-2021 г.). 

 Трасето на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от 

наводнения съгласно ПУРН 2016-2021 г., но е в близост до РЗПРН с код: BG2_APSFR_BS_06 и 

код: BG2_APSFR_BS_07. Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027г. 

и Заповед №РД-803/10.08.2021г на Министъра на околната среда и водите, района на ИП попада 

в нов РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_06 и наименование „Черно море - от гр. Свети Влас до гр. 

Поморие“. 

1.2.4.1. Оценка на екологичното състояние 

Предприети са превантивни действия от Общината, които целят стабилизиране на 

компонентите на околната среда: 

 Изграждане, реконструкция и ремонт на защитна дига, предпазваща жилищна зона 

по ул. ”Морска” - кв. ”Свети Георги” на гр. Поморие, Община Поморие; 

 Проект в изпълнение финансиран по Оперативна Програма “Регионално развитие 

2007-2013г., Приоритетна ос 1: “Устойчиво интегрирано градско развитие”, 

Операция 1-4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161P0001/1.4-06/2010 

“Подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските 

агломерации”. 

 Изготвяне и реализиране на проект за брегоукрепване на нос „Лахана” и къмпинг – 

гр. Ахелой. 

1.2.4.2. Значими минали наводнения за ХІІІ проектна единица - Севернобургаски 

реки: 
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От общо 156 бр. наводнения в Севернобургаски реки и притоците им (в т.ч. 

инфраструктурни и езерни), със значителен риск от наводнения са 43 (четиридесет и три) бр., от 

които за територията на община Поморие  5 бр.  в следните зони: 

- К-г „Ахелой” (до моста на път Е87 с. Ахелой) на р. Ахелой – речно наводнение 1999 г. ; 

- Гр. Поморие – скатово наводнение 2002 г.; 

- С. Медово на р. Ахелой – скатово наводнение 2006 г.; 

- Гр. Поморие – инфраструктурно наводнение 2006 г. 

- С. Гълъбец на р. Хаджийска – речно наводнение 2010 г.; 

На територията на Севернобургаските реки и крайбрежието на Черно море в ХІІІ проектна 

единица, са известни 14 бр. морски наводнения, като определени за значителни са 10 броя морски 

наводнения, от които  в община Поморие 6 броя: 

1. Кв. „Свети Георги”, гр. Поморие – морско наводнение 1979 г. в община Поморие. 

2. Гр. Поморие – морско наводнение 1999 г. в община Поморие. 

3. Гр. Поморие – морско наводнение 08.2001 г. в община Поморие. 

4. Гр. Поморие – морско наводнение 12.2001 г. в община Поморие. 

5. Гр. Поморие – морско наводнение 2002 г. в община Поморие. 

6. Гр. Поморие – морско наводнение 2010 г. в община Поморие. 

Заслужават внимание ниските зони на гр. Поморие – южното и северното крайбрежие, 

където брега е на 1-2 m над морското ниво. 

Освен това, трябва да се имат предвид и следните дадености посочени по-долу за 

отбелязаните реки: 

  В поречието на р. Хаджийска. Според анализът на наводненията най – много 

наводнения – 39 броя са станали в поречието по горното и средно течение на реката. В долното 

течение, след язовир „Порой”, осигуряващ ретензирането на водите от наводненията над него, 

наводненията са скатови и инфраструктурни и такива от р. Бяла река, заустваща в р. Хаджийска 

след язовир „Порой”. Посочената зона може да се приеме със значителен потенциален риск, поради 

високата степен на засегнато население и  значителни материални щети, вследствие следните 

особености: 

а) плажната ивица при устието на реката е почти ориентирана фронтално на морето 

– на изток, а морето е плитко пред плажа, с което се създават условия за високи вълни при силни 

и продължителни източни ветрове; 

б) определената V степен - на най-силна поройност на реката и поречието й; 

в) особено голяма концентрация на летовници в КК „Слънчев бряг”, както и около 

реката и плажа през лятото; 

г) наличието на питейни водовземания в терасата на реката и притоците и; 

Анализът на наводненията в територията обхваната от КК „Слънчев бряг”, 

Несебърското блато и гр. Несебър до с. Равда показва, че има проблеми с повърхностното оттичане 

– скатовите и инфраструктурните наводнения, които са често явление. Това изисква подробно 

обследване на причините за това. 

 Съгласно ПУРН 2016-2021 г., в поречието на р. Ахелой – на основата на 

изследване на наводнението от 02-04.09.1999 г. са определени зоните при моста на реката при 

с. Медово, както и територията при устието на реката - от моста при с. Ахелой до вливането 

на реката в морето, като подложени на риск от наводнения. Посочените зони може да се 

определят със значителен потенциален риск, поради високата степен на засегнато население 

и значителни материални щети, вследствие следните особености: 

а) от предоставената информация от ДА „Гражданска защита”, наводнението от 02- 

04.09.1999 г. е причинило материални щети за 2 942 000 лв. (над 100 000 лв.) както и загинали 

четирима човека. 

б) определената V степен - на най-силна поройност на реката и поречието и; 
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в) особено голямата концентрация на летовници в трите хотелски комплекса, къмпинг 

„Ахелой”, както и изградената бензиностанция на път Е-87, при устието на реката; 

  За гр. Поморие – значителния риск от наводнения, както и значителния 

потенциален риск е обусловен от: 

а) морските наводнения, всяко от тях причинило материални щети за повече от 100 000 лв. 

(две летни морски наводнения и две зимни за периода от 1999 г. до 2002 г.); 

б) ниският бряг от север и от юг; 

в) съществуващите жилищни комплекси в ниските части на града, както и населяването на 

курортните територии с летовници; 

г) остарялата концепция за защита на морския бряг на града. 

  Оценка на потенциалния риск от наводнения 

При оценка на вероятността дадена минала заплаха да се прояви в бъдеще от съществено 

значение са предстоящите за изграждане проекти на защитни съоръжения. 

Ефектът на предвидените корекции на реки и други защитни съоръжения както и 

почистването и укрепване на дъното на реките ще бъде благоприятен по отношение редуциране 

риска от наводнения. За да бъдат направени по-определени заключения на този етап липсва 

детайлна информация за техническите параметри на проектите. Тази дейност следва да се заложи 

в програмата на следващата група дейности по Директивата – изготвяне на карти на опасността и 

риска от наводнения. 

Разрушаването на потенциално опасните язовири, които не са значими, както и преливането 

на значимите язовири в Черноморския район на басейново управление на водите, застрашават 

населени територии и индустриални обекти, както и обекти на инженерната инфраструктура. 

  Определени по  значимост наводнения 

В резултат на извършените изчисления в ПОРН 2016-2021, моделиране и симулации, в 

контекста на предварителната оценка на риска, е направена приблизителна оценка на щетите и са 

определени евентуалните неблагоприятни последици от потенциални наводнения при спазване на 

общи за Четирите басейнови района критерии за категориите „Човешко здраве”, „Стопанска 

дейност”, „Околна среда” и „Културно наследство”. 

След прилагането на критериите за значимост по четирите категории, потенциални 

наводнения със значим потенциален риск, бяха изведени за следните райони: 

Таблица 13 За ХІІІ проектна единица - Севернобургаски реки 

Сценарий на 

наводнението 

Воден обект Залята площ 

dka 

Уязвима зона 

От Q100 р. Еркешка  57,816 Козичино 

От Q100 р. Двойница и р. Еркешка 5,323 Козница 

От Q100 р. Бяла  39,397 Гюльовца 

От Q100 р. Бяла  219,119 Оризаре 

От Q100  р. Хаджидере  90,314 КК „Слънчев бряг” 

От Q100  Р. Ахелой  27,000 Махала на с. Белодол 

От Q100  р. Ахелой  5,494 Ахелой 

От Q100  р. Дермендере 72,230 Черно море 

От море  1500,630  Поморие 

Трасето на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от 

наводнения съгласно ПУРН 2016-2021 г., но е в близост до РЗПРН с код: BG2_APSFR_BS_06 

и код: BG2_APSFR_BS_07. Съгласно извършената актуализация на РЗПРН за периода 2022-

2027г. и Заповед №РД-803/10.08.2021г на Министъра на околната среда и водите, района на 

ИП попада в нов РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_06 и наименование „Черно море - от гр. Свети 

Влас до гр. Поморие“. 
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 Мерки в ПУРН, касаещи инвестиционното предложение. 

 В Приложение №26 мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по 

екологична оценка №2-1/2016 г. на МОСВ, има заложени мерки касаещи ИП, както следва: 

• Мярка „Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-годишната 

вълна.“  

• Мярка „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРН да 

не противоречат на режимите, в т.ч. на защитените зони, постановени със заповедите за 

обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, 

въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за 

управлението им, Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането“.  

• Мярка „Всички инвестиционни предложения, планове и програми, произтичащи от 

предвижданията на ПУРН, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС), както 

и инвестиционни предложения, планове, програми, и проекти в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона 

за биологичното разнообразие да се одобряват по реда на съответния специален закон само след 

произнасяне с положителен диспозитив на компетентния орган по околна среда и при съобразяване 

с условията и мерките в съответния административен акт“.  

• Мярка „При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска 

замърсяване на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от 

строителната техника“. 

Предвидените дейности в ИП нямат потенциал за увеличаване на определения риск от 

наводнения. 

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от 

наводнения 2016-2021 г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания в настоящото 

становище.
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Таблица 15 Определените райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в Черноморски район за 

управление на водите в обхвата на община Поморие, съгласно ПУРН 2016-2021 г. 

№ 

по 

ред 

Код РЗПРН Име на РЗПРН 
Дължина, 

км 
Поречие Водно тяло Населено място ЕКАТТЕ Община Област 

Степен 

на риск 

 BG2_APSFR_SE_04 Хаджидере - Гълъбец 7 
Северно-бургаски 

реки 
BG2SE600R015 Гълъбец 18229 Поморие Бургас Среден 

 BG2_APSFR_SE_05 
Дермендере - Черно 

море 
17 

Северно-бургаски 

реки 
BG2SE900R026 

Черно море 81164 Поморие 

Бургас Среден Рудник 63183 Бургас 

Поморие 57491 Поморие 

 BG2_APSFR_BS_06 Черно море - Несебър  

Черно море BG2BS000C008 

Слънчев бряг   Несебър 

Бургас Висок 

неанализиран 

участък 

неанализиран 

участък 

Северно-бургаски 

реки 
BG2SE600R010 

Черно море BG2BS000C008 

Ахелой 833 Поморие 

Северно-бургаски 

реки 
BG2SE800R020 

Северно-бургаски 
реки 

BG2SE900L028 

неанализиран 

участък 

неанализиран 

участък Несебър 51500 

Несебър 
Черно море BG2BS000C008 

неанализиран 

участък 

неанализиран 

участък Равда 61056 

Черно море BG2BS000C008 

7 BG2_APSFR_BS_07 Черно море - Бургас 73 

Черно море BG2BS000C008 

Поморие 57491 Поморие 

Бургас 

Висок 

Северно-бургаски 

реки 
BG2SE900L028  

Черно море BG2BS000C008 

Бургас 7079 

Бургас 

Бургас 

Северно-бургаски 
реки 

BG2SE900L027 

Камено 
Северно-бургаски 

реки 
BG2SE900R036 

Северно-бургаски 

реки 
BG2SE900L037 

Мандренски реки BG2MA100L001 
Средец 

Мандренски реки BG2MA107L002 
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Фигура 17 Райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 146г от ЗВ в Черноморски район за управление на водите в обхвата на 

община Поморие План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите за периода 2022-2027 
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Таблица 14 Списък на определените места за потенциални бъдещи наводнения в Черноморски РБУ според чл. 4.2(г) от ДН                 

Извадка  от ПРИЛОЖЕНИЕ №8  на Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление за втори цикъл на прилагане на Директивата за наводнения (ДН) за 

периода 2022 -2027 г. 

 

Таблица 15 Списък на определените РЗПРН за Черноморски РБУ    - 

Извадка от Списък на определените РЗПРН за Черноморски РБУ на Предварителна оценка на риска от наводения – извадка от 

Проект BG16М10Р002-4.005-0001 „ПУРН- втори цикъл 2022-2027“ 

 

Таблица 16 Списък на  определените РЗПРН за Черноморски РБУ и нанесени щети   -        

 Извадка от Списък на определените РЗПРН за Черноморски РБУ на Предварителна оценка на риска от наводения – 

извадка от Проект BG16М10Р002-4.005-0001 „ПУРН- втори цикъл 2022-2027“ 
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Фигура 18 Лист от Карта  на Предварителна оценка на риска от наводнения – извадка от 

Проект BG16М10Р002-4.005-0001 „ПУРН- втори цикъл 2022-2027
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Фигура 19 Район със значителен потенциален риск от наводнение Черно море – от гр. Св. 

Влас- до гр. Поморие (BG2_APSFR_BS_06) – Предварителна оценка на риска от наводнения 

2022-2027 

1.2.4.3. Хидроложка оценка на река "Пазариолу" в створа при пресичането с 

европейски път „Е 87”  в землището на гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас 

Към документацията на проекта  е приложена  направената хидроложка оценка на река 

"Пазариолу" в створа при пресичането с европейски път „Е 87”  в землището на гр. Поморие, общ. 
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Поморие, обл. Бургас, с цел: 

 Да се установят орохидрографските и хидроложките  характеристики на водосбора 

на реката до створа пресичането; 

  Да се определят върховете на „високите води”  в реката в створа на пресичането с 

нормативни обезпечености 0,1 %, 1 %  и  5 %. 

Изследваният створ на река Пазариолу  е в точката на пресичане на дерето от старото трасе 

на Европейски път Е 87 в землището на град Поморие.  

Приблизителните координати на мястото на пресичането са:  

СШ   42°35'34.85" ИД 27°36'45.02″ 

 

Фигура 20 Местоположение на изследвания створ на река Пазариолу 

1.2.4.3.1. Общи данни за река Пазариолу 

Река Пазариолу (известно и като дере Алач дере) е малка река вливаща се директно в Черно 

море в участъка от гр. Поморие до гр. Ахелой. Началото на  реката е извор на кота 209 m под 

възвишението „Мандакайря” разположено между гр. Каблешково. От извора да навлизането в гр. 

Каблешково посоката на течението е на юг-югоизток. След като рекатa излизa  от гр. Каблешково 

посоката на течението се променя на югоизточна. Така реката тече около 1,5 km Когато достига  

до  „Катърова могила” посоката на течението се променя отново на юг-югоизток. Тази посока се 

запазва около 5,3 km, след което реката се насочва на югоизток до вливането в Поморийското 

езеро. В този участък реката приема десния си приток идващ от гр. Каблешково и с. Каменар.  

Общата дължина  на р. Пазариолу е 10,75 km‰, а средния наклон 19,442 ‰. 

1.2.4.3.2.  Водосборна област на р. Пазариолу до разглеждания створ 

Водосборът на р. Пазариолу до пресичането с Европейски път Е 87 е с формата на 

неправилен триъгълник. Оформени са следните граници – североизточна, югозападна и 

югоизточна.  

Същите ще бъдат описани като се тръгва от най-северната точка и се върви в посока обратна 
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на часовниковата стрелка. 

Най-северната точка на водосбора на р. Пазариолу се намира на билото на възмишението 

разположено между  село Габерово и гр. Каблешково от едната страна и с.Медово от другата 

страна. Тази най-северна точка е близо до  местността  „Саръгьол” с височина около 252 m. От тук 

започва северозападната граница на описвания водосбор. 

В първия участък от тази граница се движи на юг с леко отклонение на югоизток. Достига  

до безименен хълм разположен северозападно от гр. Каблешково, в който посоката се променя на 

югозападна. Тя се запазва  за около 150 m, като по този начин се достига до най-западната точка 

на водосбора на дерето. След това се насочваме отново на юг-югоизток като навлизаме в град 

Каблешково.  

Преминаваме през югозападната част на града и продължаваме още 2,5 km като достига до 

хълма „Хаджикая” разположен северно от с. Каменар. По билото на хълма се движи около  200 m 

на югозапад, след което отново се насочва на юг-югоизток. Движейки се така преминава  през с. 

Каменар и достига до пътя за гр. Поморие.  Следва участък в който се движи около 800 m на 

югозапад, като по този начин достига  до хълма  „Тепетарла”  с височина 24,8 m. 

След този хълм посоката е право на юг и се запазва такава за около 1,3 km. В последния 

участък от югозападната граница се движи на югоизток около 1,3 km като достига до безименен 

хълм с височина 39,1 m. Това е и най-южната точка на описвания водосбор. 

Югоизточната граница условно се разделя на три участъка. В първия участък с дължина 

около 2 km посоката е на изток с отклонение на североизток. Пресича пътя с. Каменар-гр. Поморие 

и достига до старото трасе на международния път Е 87.  Продължава  край старото трасе около 450 

m  до достигане на руслото на р. Пазариолу.  

След като пресече  реката навлиза  в третия участък от тази граница, като вече се движи на 

север-североизток покрай международния път Е-87. Участъкът  и югоизточната граница завършват 

на билото на хълма „Паралимня”. Това е и най-източната точка на описвания водосбор. 

Североизточната граница условно се разделя на пет участъка. В първия участък се движи 

по билото на хълма „Паралимня” на северозапад около 2,4 km. Навлиза във втория участък и вече 

посоката е на север с отклонение на североизток. Така достига до хълма „Таушан кайряк” с 

височина 96,4 m. 

В третия участъка от североизточната граница посоката е на северозапад. Преминаваме през  

хълма  „Катърова могила” с височина 94,7 m и достига до източния край на гр. Каблешково. След 

като пресече пътя за Медово посоката се променя на север-североизток. Преминава през хълма 

„Голяма Биберна” с височина 262,5 m, продължава в същата посока и достига до хълма „Малка 

Биберна” с височина 272,6 m. Този хълм се явява най-високата точка на водосбора на река 

Пазариолу.  

В последния участък от североизточната граница посоката е на северозапад. Върви  по 

билото на хълма „Мандакайря” на северозапад и достига  до изходната точка. 

 Най-високата точка на водосбора на река Пазариолу е хълма „Малка Биберна” с височина 

272,6 m.  

Общата площ на водосбора е 21,5 km2 със средна надморска височина от 58,422 m. 

Във водосбора са разположени следните населени места – по-голямата част от град 

Каблешково  и част от село Каменар. 

В така описания водосбор няма изградени язовири и микроязовири. 

Така описания водосбор е показан на Фиг.21  в  настоящата  информация. 
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Фигура 21 Водосбор на река Пазариолу до пресичането с път Е 87. Водосборна площ 21,5 

km2; Ср. надморска височина  58,422 m 

1.2.4.3.3. Орохидрографска характеристика на водосбора 

Основните орохидрографски характеристики на водосбора на р. Пазариолу за участъка от 

извора  на реката до створа при пресичането на международен път Е 87 в землището на град 

Поморие са определени от карти  в мащаб 1: 25000  и М 1: 5000. Данните от измерванията са  

представени в  таблица 18. 

Таблица 17 Орохидрографски характеристики на водосбора  на р. Пазариолу от извора до 

пресичането на път Е 87 

№ Характеристика Мярка Стойност 

1. Дължина на реката от извора пункта km 10,07 

2. Дължина на притоците km 14,00 
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3. Обща дължина на речната мрежа km 24,07 

4. Кота извор m 209 

5. Кота на пункта m 2,10 

6. Среден наклон на реката в участъка ‰ 20,55 

7. Площ на водосборната област km2 21,5 

8. Средна надморска кота на вод.област м 58,422 

9. Среден наклон на водосборната област - 28,256 

10. Гъстота на речната система km/km 2 1,120 

11. Залесеност % 15,0 

Разглежданият водосбор попада в зоната на черноморската климатична област. 

Черноморската климатична област е силно повлияна от климато-образуващото влияние на Черно 

море и особеностите на атмосферната циркулация в този район на страната. 

Валежите показват съществени различия по количество и разпределение през годината. 

Годишната им сума е от 450 до 700 mm/m2 и се увеличава от север на юг. В Северното Черноморско 

крайбрежие валежите са най-малки, в Добруджанското крайбрежие падат и под 500 mm. В тази 

част те имат континентален режим - майско-юнски максимум и февруарски минимум. В средната 

част на Черноморското крайбрежие валежният режим се характеризира с два максимума и с два 

минимума, както в преходната климатична област. По Южното Черноморско крайбрежие поради 

съчетаването на влиянието на Черно море с преноса на средиземноморски въздушни маси са 

налице най-високите средни годишни суми на валежите и ясно подчертан техен зимен максимум. 

Снежната покривка в Северното Черноморие се задържа 15-25 денонощия, в Средното Черноморие 

се задържа до 10-15 денонощия, а в Южното Черноморие се образува рядко и още по-рядко се 

задържа - обикновено до 4-5 денонощия. 

През студеното полугодие на годината в черноморската климатична област преобладават 

северните и североизточните ветрове, като те са най-характерни и най-силно духат в северната 

част - понякога достигат до 30 m/s. За цялата област е характерен черноморският бриз. 

• За водосборния басейн  на р. Пазариолу до пресичането на международен път Е 87 

средната надморска височина на който е 58,422 m, средномногогодишната валежна височина е 

517,57 mm.   

• Валежите са предимно от дъжд 

• Снежната покривка се задържа от средата на декември до началото на март  

• Явяват се два върха в годишните валежи – през месец – април-юни и през ноември-

декември 

• Минималните валежи са през месец август. 

• Разпределението на температурата по месеци кореспондира на характера на 

разпределението по месеци на валежите и оттока в реката. 

 Параметри на оттока в р. Пазариолу до разглеждания створ 

В направеното хидроложко проучване, са изчислени параметрите на оттока на  р. Пазариолу 

за участъка до пресичането с международен път Е-87 в землището на град Поморие, показани в 

таблица № 19  

Таблица 18 Параметри на оттока в дерето до разглеждания створ при пресичането с 

международен път Е 87 

№ Параметри Мярка Стойност 

1 2 3 4 

1 Водосборна площ кв.км 21,5 

2 Средна надморска височина м 58,422 

3 Модул на оттока л/сек/км2 2,0589 

4 Норма на оттока  л/сек 44,267 



73 

 

5 Коефициент на вариация  0,759726 

6 Средногод.водна маса Wo хил.мз 1395,994 

 Максимални водни количества (висока вълна) 

В настоящия хидроложки доклад  са изчислени максимални водни количества (висока 

вълна). 

Максималните водни количества – т.н. „високи” води могат да бъдат определяни по няколко 

начина – пряко чрез измервания или по косвени методи. Определянето на размера на „високите” 

води е с оглед оразмеряване на облекчителните съоръжения на язовира и гарантиране на тяхното 

безпрепятствено провеждане без да се застрашават долулежащите терени, земи инфраструктура и 

населени места. 

В представения хидроложки доклад, тъй като проектантския колектив не разполага с данни 

от огледа на място, то максималното водно количество е определено по аналогия чрез регионални 

емпирични зависимости и чрез максималните валежи. 

От  направените подробни инженерно-хидроложки изчисления се налагат следните изводи: 

• Средномногогодишната величина на естествения ненарушен отток на река 

Пазариолу  до пресичането с Международен път Е-87 е от порядъка на 44,3 l/sek или годишен обем 

от 1,396 млн.m3 при коефициент на вариация на оттока равен на 0,7597;  

•    Максималното водно количество на река Пазариолу до пресичането с 

Международен път Е-87 с обезпеченост 0,1 %  е  80,581 m3/sek с обем 725086 m3; 

•    Максималното водно количество на река Пазариолу до пресичането с 

Международен път Е-87  с обезпеченост 1 %  55,332 m3/sek  с обем 497884m3; 

•    Максималното водно количество на река Пазариолу до пресичането с 

Международен път Е-87 с обезпеченост 3 %  е     39,519 m3/sek с обем 355601 m3; 

•   Максималното водно количество на река Пазариолу до пресичането с 

Международен път Е-87 с обезпеченост 5 %  е     35,518 m3/sek с обем 319599 m3; 

•   Максималното водно количество на река Пазариолу до пресичането с 

Международен път Е-87 с обезпеченост 10 %  е   28,264 m3/sek с обем 254323 m3. 

Заключение: От прегледа и анализа на документите към ПУРБ 2016-2021 и ПУРБ 

2022-2027 на БДЧР, може да се направи извода, че при реализиране на ИП: „Възстановяване 

вливането на р. Пазариолу (р.Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, 

предпазващи Поморийско езеро” ще възпрепятства бъдещи наводнения в района и ще 

предпази Поморийско езеро от вток на сладки води при евентуално  заливане от висока 

вълна в р. Адата с обезпеченост P=1% чрез техническите решения включени в проекта. Ще 

се подобри състоянието на Поморийско езеро, ще се нормализира солеността му и ще се 

възстанови характерния за езерото биологичен живот.  

1.3. Въздействието върху населението и човешкото здраве 

Въздействието върху населението и човешкото здраве, в резултат на реализиране на 

ИП се оценява като положително. Няма риск  за здравето на населението.  

1.4. Въздействието върху материалните активи 

Въздействието върху материалните активи също се оценява като положително. С 

реализиране на ИП, се минимизира риска от наводнения в района и оттам намаляване на 

риска за загуба на материални активи. Очаква се даже косвено положително въздействие от 

реализирането на ИП, защото ще се преустанови втока на сладки води в Поморийско езеро, 

ще нормализира характерната му  соленост, което от своя страна ще допринесе до  

подобряване на солодобива. 

1.5. Въздействие върху ландшафта 

Въздействието върху ландшафта се оценява като положително, защото с реализиране 
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на ИП се обезпечава достигане на нормалната за Поморийско езеро соленост, при което се 

очаква подобряване биологическия живот в него и възвръщане на характерната  за него 

орнитофауна. Това неминуемо рефлектира върху ландшафта.  

1.6.  Въздействие върху културното наследство 

На територията, обхваната от ИП няма регистрирани недвижими културни ценности. 

ИП е отдалечено от регистрираните  НКЦ, като: 

 Тракийска куполна гробница - намира се под насипа на надгробна могила. Изградена е от 

камък и тухли, с оригинално засводяване на централното помещение; 

 Кухата могила - в землището на Станцията за южни култури до опитната станция, 

археологическа ценност с  национално значение; 

 Антична гробница /Куполна гробница/ 1 км западно,  архитектурно-строителен 

паметник от Античността и Средновековието, с национално значение; 

 Антична гробница, 4 km западно по пътя за Бургас  - паметиник на културата с 

национално значение; 

 Могила - южно от Станцията за южни култури археологическа ценност с национално 

значение; 

 Гробница - на 1,5 km югозападно от новия квартал на града, на територията на ОС „Южни 

култури“ -  археологическа и художествена ценност с национално значение. 

Предвид отдалечеността на посочените недвижими културни ценности, не се очакват 

отрицателни въздействия върху културното наследство в района на гр. Поморие. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

При реализацията на ОУП на Община Поморие ще бъде унищожена предимно широко 

разпространената вторична плевелно – рудерална и производна тревиста растителност и няма да 

бъдат засегнати редки и защитени растителни видове и растителни съобщества. 

Като се има предвид съвременното състояние растителността на територията, обхвата от  

проекта, може да се направи преценка, че реализирането му, няма да окаже въздействие, което да 

промени съществено характера на растителната покривка в прилежащите земите растителни 

съобщества. На базата на направените констатации за съвременното състояние може да се направи 

заключението, че реализирането на ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в 

Черно море,, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” и полагането 

на двата паралелни тръбопровода,  няма да окаже съществено негативно въздействие върху 

растителната покривка в прилежащите на терена територии. 

Съществено влияние по отношение на представителите на дивата фауна, се очаква при 

отнемането на почвената покривка, с което се унищожава полезна ентомофауна, включваща 

почвените микроорганизми, които допринасят за образуването на хумуса и са важен фактор за 

плодородието на почвата. Пряко негативно въздействие ще има върху наземно и подземно 

живеещите дребни бозайници, тясно свързани с този хабитат. Това са дребни гризачи, полевки, 

мишки и техните размножителни колонии, както и насекомоядните бозайници - къртици и 

таралежи. 

При реализацията на ИП:  “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) Черно 

море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” ще бъдат засегнати 

вторични местообитания на производни агроекосистеми и ще бъдат преобразувани в 

антропогенни, без да бъдат засегнати редки и защитени типове местообитания. Ще бъдат засегнати 

предимно производни местообитания на относително устойчиви тревисти екосистеми, свързани с 

пасищния тип растителност и ще бъдат преобразувани във вторични антропогенни екосистеми. 
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На базата на проучването и направените констатации, може да се направи заключението, че 

при съвременното състояние на екосистемите, реализирането на проекта няма да окаже 

съществено въздействие върху природните типовете местообитания и екосистеми. Независимо от 

това, след завършване на строителството следва да се разработи проект за озеленяване с 

характерни за района, устойчиви на антропогенното въздействие, с което да се осигури 

подобряване на околната среда и минимизиране на отрицателното въздействие на нейните 

фактори. 

При неспазване на технологията за събиране на битовите отпадъци и тяхното навременно 

извозване до мястото на депониране има опасност флората и растителността в съседните 

територии да понесат допълнителни натоварвания. 

Пряко въздействие върху дивата фауната в района по време на експлоатация не се очаква. 

От реализирането  на бъдещия обект за целите на отводняване на терените се очаква положително 

въздействие, нормализирайки солеността на Поморийско езеро ще се възстанови  биологическия  

му живот и е възможно  да подобри живота на видове, които са чувствителни на човешко 

присъствие. Прилагане на предложените мерки при строителството ще благоприятства 

минимизирането на вредните фактори на  околната среда и тяхното въздействие върху природните 

компоненти. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

При реализирането на ИП не се очакват последици, произтичащи от риск от големи аварии 

и/или бедствия.  Временното размътване на водите в Поморийско езеро ще окаже несъмнено 

временен риск за обитателите на езерото. При  завършване а строителната фаза и при изпълнение 

на предложените мерки за възстановяване на биологичния живот, несъмнено се очаква  първо  

подобряване солеността на езерните води, а впоследствие, връщане на характерните за 

Поморийско езеро обитатели. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

            4.1.   Въздействие върху КАВ 

Прогнозна оценка за въздействие върху КАВ 

В строителната фаза 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - незначително отрицателно въздействие  

Продължителност на въздействието: - за периода на строителството - строителната фаза 

Честота на въздействието: ежедневно – за ограничен период от време – в строителната фаза; 

Кумулативен ефект: не се очаква 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

Експлоатационна  фаза 

Териториален обхват на въздействие: - локален; 

Степен на въздействие: - значително положително въздействие - подобряване КАВ 

Продължителност на въздействието: - непрекъснато подобряване; 

Честота на въздействието: непрекъснатост 

Кумулативен ефект: не се очаква 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

            4.2. Въздействие върху повърхностни води 

Прогнозна оценка за въздействие върху водите 
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В строителната фаза 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - незначително отрицателно въздействие  

Продължителност на въздействието: - за периода на строителството - строителната фаза 

Честота на въздействието: – за ограничен период от време – в строителната фаза; 

Кумулативен ефект: не се очаква 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

В експлоатационната фаза 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - значително положително въздействие  

Продължителност на въздействието  положително в експлоатационната фаза - постоянно 

Честота на въздействието: ежедневно, непрекъснато; 

Честота на въздействието: непрекъснато подобряване на отводняването на района и 

преустановяване втока на сладки води в Поморийско езеро, впоследствие подобряване на  

биологичния му живот.  

Кумулативен ефект: не се очаква 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

4.3.Въздействие върху биоразнообразието:  

Не е изключено унищожаване на местообитания   в   периметъра   на   действие   на   

използваната транспортна и монтажна техниката   и замърсяване със строителни и битови 

отпадъци. Очакваното въздействие е отрицателно, краткосрочно и временно без да има вторично 

и кумулативно въздействие. При използване на транспортна и строително-монтажна техника за 

доставка на материали и дейностите, свързани с полагане на тръбопровод с две паралелни сечения 

и отводнителните канали   се очаква замърсяване на въздуха с аерозоли от двигателите на 

използваната техника, снижаване параметрите на биоценозите около изградените отводнителни   

съоръжения. Очакваното въздействие е незначително, отрицателно, краткосрочно и временно, без 

да има вторично и кумулативно въздействие. 

По трасето на ИП не е установено присъствието на популации на редки и защитени 

растителни видове, както и видовете, предмет на опазване в защитена зона ЗЗ “Поморийско езеро” 

с код BG 0000152  и защитена зона ЗЗ “Поморие” с код BG 0000620. Обръща се внимание  

 Да се следи за  опазването на приоритетните местообитания Крайбрежни лагуни 

(1150*) и видове птици от Приложение 1 към Директивата за птиците (саблеклюн, белочела, 

гривеста и речна рибарка). 

  Да се следи за ненарушаване на целостта на белите и сиви дюни, установени в 

поземлен имот с идентификатор 57491.22.334.  

По време на строителните дейности очакваните въздействия върху растителния компонент на 

територията на поземлените имоти, обхванати от  ИП са незначителни отрицателни, временни и 

краткосрочни. Не се очакват вторично и кумулативно въздействие. 

А)В строителната фаза 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - незначително отрицателно въздействие  

Продължителност на въздействието: - краткосрочно, за периода на строителството - строителната 

фаза 

Честота на въздействието: – ниска честота за ограничен период от време – в строителната фаза; 

Кумулативен ефект: не се очаква 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 
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Б) в експлоатационната фаза 

По време на експлоатационния период на реализираното ИП не се очаква нарушения на 

растителни видове с консервационна стойност и растителни местообитания при поддържане и 

ремонт на инфраструктурата и техническите съоръженията. Въздействието се очаква да бъде 

положително в рамките на територията на ИП, върху която се разполагат съоръженията, най-вече 

положително въздействие върху Поморийско езеро, подобряване солеността и възстановяване на 

биологическия  му живот . Не се очакват вторични и кумулативни въздействия. 

Прогнозна оценка за въздействие върху растителността 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - значително положително въздействие  

Продължителност на въздействието: - за периода на строителството в строителната фаза 

Продължителност на въздействието  положително в експлоатационната фаза - постоянно 

Честота на въздействието: непрекъснато подобряване на биологичния живот в Поморийско 

езеро 

Кумулативен ефект: не се очаква 

            Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

 Прогнозна оценка за въздействие върху фауната 

Настоящият проект ще допринесе значително за осигуряване на жизнеспособни решения за 

подобряване на природозащитния статус на приоритетното местообитание Крайбрежни лагуни 

(1150 *) в Натура 2000 зона Поморие (BG0000620). Той ще допринесе за подобряване на условията 

на местообитания за набор от птици, включени в Приложение 1 на Директивата за птиците в 

Поморийско езеро (BG0000152). 

Дейностите по проекта са насочени към съществуващите заплахи за лагуната на 

Поморийското езеро, които допринасят за дългосрочния спад на приоритетното местообитание 

1150*, обхващащо 23,18% от площта на зоната. ИП за отводняване на терените около езерото и 

хващане на всички сладки води   и насочването им за заустване в Черно море ще доведе до 

подобряване на ключови параметри, показателни за БПС на целевото местообитание. Въпреки 

това, цялостното положително въздействие върху цялата площ на Поморийското езеро се очаква в 

дългосрочен план. 

б/ въздействие върху фауната в експлоатационна  фаза 

Териториален обхват на въздействие: - локален; 

Степен на въздействие: - значително положително въздействие- подобряване състоянието на 

езерото; 

Продължителност на въздействието: - в дългосрочен план, непрекъснато подобряване 

биологичния живот на езерото; 

Честота на въздействието: непрекъснато подобряване на биологичния живот в Поморийско езеро; 

Кумулативен ефект: очаква се положително въздействие при съвместяване на проектите за 

възстановяване на двата обходни защитни канала около езерото на  две екологични организации, 

Френска биологична станция и частния бизнес, който оперира в езерото, по програмата LIFE на 

Европейската комисия. 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително 

отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” е ситуирано в землището на  град 

Поморие. Населението на града  наброява 13607души. Поморие е курортно селище и чрез 

положителното въздействие, което ще окаже реализацията на ИП върху Поморийско езеро ще 
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повлияе благоприятно върху курортната дейност, стабилизиране на поминъка свързан с 

калолечение и солодобив, и като цяло ще подобри живота на населението в града. Поморийско 

езеро и калолечението в двете лечебници в града са световно известни. Във връзка с това: Двата 

обходни защитни канала, около езерото, ще се възстановяват от две екологични организации, 

френска биологична станция и частния бизнес, който оперира в езерото, по програмата LIFE на 

Европейската комисия.  

Крайбрежната лагуна е пример за успешна симбиоза на човека с природата, независимо от 

сериозното човешко въздействие върху езерото в исторически план. Дори традиционният за 

Поморие добив на сол не е попречил на опазването на редица редки за страната и езерото 

животински и растителни видове. 

Лагуната е дом на повече от 60 вида птици, а през различните сезони могат да се наблюдават 

над 270 вида – мигриращи, зимуващи и гнездящи. 

Високата соленост на езерото обуславя високото биологично разнообразие като цяло, а за 

емблема на езерото е избрана гривестата рибарка – рядък за страната и защитен от националното 

и международно законодателство вид. На ръба на изчезването през 90-те години, днес Поморийско 

езеро е дом на най-голямата колония на вида за страната и за Балканския полуостров. 

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското 

Черноморие. Той има голямо значение за ЕС като рядък тип екосистема и като място, където могат 

да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Извличането на морска сол в 

Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и в наши дни активните солници произвеждат 

морска сол чрез слънчево изпарение. 

Езерото (760 ha) е Натура 2000 зона, съответно BG0000620 Поморие (2085.15 ha) и 

BG0000152 Поморийско езеро (921.52 ha). Това е национална защитена територия и Рамсарско 

място. Настоящият проект е насочен към опазването на приоритетните местообитания 

Крайбрежни лагуни (1150 *) и видове птици от Приложение 1 към Директивата за птиците 

(саблеклюн, белочела, гривеста и речна рибарка) в Поморийското езеро. 

Хидрологичният режим на Поморийските солени води се определя от притока на морска 

вода чрез изкуствен отворен канал, свързващ езерото с Черно море и проникване през пясъчна 

коса. Два обходни канала (Южен -760 m и Северен - 4580 m) събират целия повърхностен воден 

поток от валежи и топене на сняг във водосборния басейн от 33,55 km2, където езерото е най-

ниската точка. 

Промените в състоянието на водните тела и замърсяването на повърхностните води се 

отбелязват като най-важните заплахи за местообитанието на крайбрежната лагуна в няколко 

европейски държави (EIONET, 2014). В случая с Поморийското езеро тези фактори са най-

очевидни за 1150*. Основните проблеми на опазването са деградацията на местообитанията на 

крайбрежните лагуни поради промени в хидрологичните условия, причинени от разрушаването на 

съоръжения за управление на водите и недостатъчно безопасни места за размножаване на 

приоритетни видове птици. 

През последните години натискът върху местообитанието 1150* е много силен - 

отводняване и надстрояване на съседни малки влажни зони, засилено земеделие, екстремни 

метеорологични условия и по-голямата част от тях са свързани с нарушения воден режим, който 

влияе върху качеството на водата и директно унищожава крайбрежната лагуна. Засегнати са 

няколко параметъра на благоприятния природозащитен статус (БПС) на местообитание 1150*. 

Подходящите местообитания на целевите видове птици са претърпели силна ерозия от 

вятър, дъжд и вълни. В периода 2013 г. се наблюдава отрицателна тенденция в успеха на 

размножаването на белочела рибарка (43 до 14 двойки), речна рибарка (125 до 71), морски 

дъждосвирец (23 до 5) и кокилобегач (147 до 42) се наблюдава в периода 2013-2019 г. Изкуствените 

острови са от решаващо значение за целевите птици в Поморийското езеро, тъй като те предпазват 

птиците от безпокойството на хищниците и от висока смъртност. 
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Българска фондация Биоразнообразие, заедно със Зелени Балкани, Поморийски солници и 

Тур дьо Валат повече от година работят за опазване на Поморийско езеро. Загрижеността им за 

бъдещето на тази уникална лагуна ги кара да създадат  Консултативен съвет за Поморийско езеро 

- неформална структура за обсъждане на решения за устойчивото управление на езерото. 

Основният фокус е взаимовръзката между природните и икономическите ценности на Поморийско 

езеро и Натура 2000 зоните, в които то попада. 

Проектът LIFE 19/NAT/BG/000804 се налага заради ефекта на наводненията, които се 

случиха през декември 2014 г. и април 2015 г., когато в езерото бяха регистрирани 72 l / m2. Тези 

катастрофални събития са повредили обиколните  канали и ерозирали защитни диги, което води 

до намалена соленост на водата. Кал и нежелана растителност блокираха каналите и значително 

намалиха капацитета и защитните им функции. 

Целите на настоящото ИП, съвпадат с основните цели на Проектът LIFE 

19/NAT/BG/000804, които  са: 

 Да се създаде функционална инфраструктура за управление на водите в 

Поморийското езеро, за да се осигури лагуната срещу наводнения, да се ограничи 

замърсяването и да се поддържа традиционното производство на сол; 

 Да се осигури дългосрочно подобряване на приоритетното местообитание 1150* 

Крайбрежна лагуна в Натура 2000 зона Поморие; 

 Да подобрят местата за размножаване на приоритетни видове птици чрез 

изграждането на една нова дървена платформа и възстановяването на 

съществуващия остров; 

 Да популяризира резултатите от проекта сред заинтересованите страни и широката 

общественост. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Настоящото ИП и Проектът LIFE 19/NAT/BG/000804 са проекти, които целят да запазят 

уникалните лечебни свойства на калта  и подобряване солеността на водите в Поморийското 

езеро, се изпълняват паралелно от Община Поморие и неправителствени организации.  

ИП:      “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително 

отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” и проект LIFE на ЕС са свързани   

консервацията на езерото.  Възложител на оценяваното ИП е  община Поморие. Финансирането от 

1 100 000 лева по ОП „Околна среда“ е спечелено чрез Местната инициативна група.  

Възстановяват се отводнителните канали, които да отвеждат дъждовната вода. В момента тя се 

влива в езерото. 

С реализирането на двата проекта вероятността за постигане на положително въздействие 

върху Поморийско езеро се удвоява. Постига се по-висока интензивност на повишаване солеността 

в езерото, като следствие  подобряване на биологическия му живот, стабилизира се образуването 

на лечебна кал и луга. Постига се комплексност на въздействието в положителна посока. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Очакваното настъпване на положителното въздействие по отношение на повишаване на 

солеността на водите в поморийско езеро е в краткосрочен план. Очакваното   подобряване на 

биологическия  живот в езерото е в дългосрочен план.  При изпълнение на проекта, съобразно 

предвидените екологосъобразни мерки, не се очакват неблагоприятни въздействия върху околната 

среда и конкретно върху биоразнообразието на ЗЗ и ЗТ Поморийско езеро. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 
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Към настоящия момент има новоизграден обект, с предстоящо въвеждане в експлоатация и 

издаване на разрешение за ползване по технически проект за обект: „Интегрирани мерки за 

рехабилитация на съществуващи отводнителни канали и съоръжения целящи намаляване на 

установени заплахи и влияния за видовете в Поморийско езеро, Община Поморие", Подобект "A": 

„Рехабилитация на съществуващи отводнителни канали и съоръжения“. С този проект се 

предвижда отводняване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води в обхвата на 

републикански път I-9 между пътя за с. Каменар и ул. “Манастирска”    на гр. Поморие и 

заустването им в съществуващ облицован канал с трапецовиден профил, който на този етап 

отвежда дъждовните води в съществуващия буферен резервоар към езерото, докато се изготви 

инвестиционното намерение за дере „Адата“/р. “Пазариолу“.  

С настоящото ИП  ще се предотврати наводняването на републиканският път и с 

реализацията на последния ще се хванат водите от водостока и от дере „Адата“, ще се отводнят 

терените и ще се обезопаси Поморийско езеро от вток на сладки води в него. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Ефективно намаляване на евентуални отрицателни  въздействия се постига чрез използване 

на качествени строителни материали, предварително промити от прах, кал и глина, преди 

полагането им при рехабилитация и възстановяване на дигата. Използване на изправни 

транспортни средства, обезопасени срещу разливи на гориво-смазочни смеси. При евентуално 

регистриране на течове на транспортни средства, веднага се изтеглят на буксир и се транспортират 

до най-близкия сервиз за ремонт. 

Предвижда се като мярка създаване на дюкери по протежение при възстановяване на 

компрометираната дига, с цел осигуряване на обмен на водите в Поморийско езеро. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

При реализиране на ИП, не се очаква въздействия с трансграничен характер. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 

избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Въз основа на направените проучвания на територията на имотите, предмет на ИП състоящо 

се във “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително 

отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” и на база на  извършените анализ, 

прогноза и оценка на предполагаемите значими въздействия върху околната среда чрез посочените 

методи са систематизирани мерките, които следва да се предвидят, за да предотвратят, намалят 

или където е възможно да прекратят вредните въздействия върху околната среда от реализирането 

на проекта. 

Те са насочени основно към 2 етапа – на строителството на обектите в обхвата на ИП за 

възстановяване на отводняване на Поморийско езеро, като следват последователността на 

оценката по компоненти и фактори. 

11.1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ИП.  

 В окончателния работен проект да се предвиди максимално запазване  на 

установените бели и сиви дюни в поземлен имот с идентификатор 57491.22.334, през който се 

предвижда да преминава част от новопроектирания водопровод, отвеждащ сладките води в Черно 

море; 

 Предвиждане на дюкери по протежение на предвидената за  възстановяване 

амортизирана  дига; 

 Да се предвидят максимално възможните дюкери, с цел да се позволи оптимален 

обмен на водите в езерото; 



81 

 

 В плана за извършване на строителството да се предвиди задължително промиване 

на строителните материали от прах, кал и глина, за да се предотврати размътването на водата в 

Поморийско езеро. 

11.2 Атмосферен въздух 

По време на строителството 

  Оросяване на площадката при сухо време, с цел предотвратяване на 

разпрашаването от строителната и транспортна техника. 

  За намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при товарене, 

разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали 

да се оросява терена на строителната площадка. 

По време на експлоатацията  

 Не са необходими мерки за етапа на експлоатация – не се генерират емисии на 

вредни вещества в атмосферата. 

11.3 Води  

По време на проектирането и реализирането на ИП “Възстановяване вливането на р. 

Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи 

Поморийско езеро”, да се вземат под внимание следните мерки: 

-  Мерки за недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия върху 

повърхностните и подземните водни тела за постигане на целите на околната среда и за постигане 

на добро състояние на водите 

 В проекта на ИП „Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, 

включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро“, землище на гр. Поморие, 

община  Поморие се предвиждат конкретни мерки за недопускане, или намаляване на 

отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, 

заложени в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 г., и мерките за риска от наводнения, заложени в ПоМ на 

ПУРН 2016-2021 г., както и техните становища по Екологичните оценки, респективно заложените 

мерки в  ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН към ПУРН 2022-2027 г. 

Мерки, свързани със забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите с 

цел  недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и 

подземните водни тела 

Условия, Забрани и ограничения, регламентирани в Закона за водите: 

1. Да се спазват забраните и ограниченията на чл.134, чл.143 и чл.144 от Закона за 

водите. 

2. За извършване на дейностите предмет на ИП да се издаде разрешително за ползване 

на воден обект съгласно чл.46, ал.1 от Закона за водите. 

3. С цел защита от вредното въздействие на водите, оразмеряването на всички 

хидротехнически съоръжения по пътя на водата, да бъдат съобразени с извършената хидроложка 

оценка и анализи. 

4. Да се предвидят мерки за предотвратяване на потенциални рискове, с цел 

ограничаване на вредното въздействие на водите и безопасна експлоатация на дигите. По дигите 

да се извършват дейности, свързани с експлоатацията им, като не се нарушават техническите им 

параметри. Да не се поставят пейки и кошчета за отпадъци. 

5. При извършване на строително - монтажни дейности следва да се прилагат най - 

добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните тела. Обслужващите дейности 

по строителната механизация и автотранспорта да се осъществяват на места отдалечени от тях. 
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6. Съгласно разпоредбите на чл. 118а от Закона за водите с цел опазване на подземните 

води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане 

на замърсители в подземни води. 

7. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни 

обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят 

мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните,  подземните и 

крайбрежните води 

8. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016 - 2021 

г., ПУРН 2016 - 2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО на ПУРН 

№2-1/2016 г. 

 Конкретни мероприятия 

По време на строителството 

 Преди започване на строителството да се осигурят мобилни химически тоалетни на 

строителните площадки; 

   Изкопните дейности в конфликтните точки да се извършват задължително на ръка; 

  Предвиждане на дюкери по протежение на предвидената за  възстановяване 

амортизирана  дига; 

  Да се предвидят максимално възможните дюкери, с цел да се позволи оптимален 

обмен на водите в езерото; 

 В плана за извършване на строителството да се предвиди задължително промиване 

на строителните материали от прах, кал и глина, за да се предотврати размътването на водата в 

Поморийско езеро. 

По време на експлоатацията 

 При евентуална висока вълна р. Адата (Пазариолу),  (с период на повтаряемост 1 път 

на 10 години),  след преминаването й,  водните обеми в отводнителните канали ще се оттекат по 

гравитачната връзка с Черно море, ще спадне нивото в тях  и това ще позволи ретензорът също да 

се източи и отново да е в готовност за следващ валеж; 

 Периодично почистване на отводнителните канали и изпразване на ретензора, за да 

се осигури необходимата водопроводимост, с цел недопускане на преливане на сладки води към 

Поморийско езеро.  

11.4 Геоложка основа. Подземни богатства. Почви 

По време на проектирането, да се вземе под внимание следното: 

    В редица публикации се изказва предположението, че каменната дига оказва 

негативно влияние на връзката между морето и езерото, защото уплътнява пясъчната основа и 

намалява нейната хидравлична проводимост, без да се привеждат данни от конкретни изследвания; 

    За разлика от старата пясъчна дига, новата се изпълнява от едроломен, неподреден 

каменен насип. Той се полага направо върху пясъчната ивица, без предварителна подготовка на 

основата. Каменният материал за насипа се добива от кариера край с. Каменар, отстояща на 12 km 

от гр. Поморие. Неговите характеристики: 

-    Петрографска характеристика – сенонски пироксенов андезит, тъмносивозелен на 

цвят. Изграден е от основна маса – плагиоклаз, пироксен, вулканично стъкло и впръслеци от 

идиоморфен плагиоклаз. При взривяване андезитът се раздробява на скални блокове с едрина 

0.5÷0.7 m, които са подходящи за насип. Количеството на тези здрави блокове е 50÷70% от общата 

маса; 

-    Физико-механичните показатели – обемно тегло – 27 kN/m3,  относително тегло – 

28.1 kN/m3, обем на порите – 4 %, водопопиваемост до постоянна маса – 0.34 %, коефициент на 

насищане – 0.23, якост на натиск –във въздушно сухо състояние – 2098 kg/cm3, във водонапито 
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състояние – 1585 kg/cm3; якост на натиск след 25 – кратно замразяване – 900÷1580 kg/cm3, 

коефициент на размекване – 0.76, загуба на маса – 0.21%; износване по Девал – 3,2%. 

-    Проведено е  изследване, с цел  определяне слягането на отделните пластове на 

изградената дига, извършено по метода на крайните елементи, като най-напред е определено 

напрегнатото състояние на основата, преди изграждане на дигата, което служи като начално, след 

което е добавена и дигата с нейните материални характеристики.  

-    Получените слягания във втория изследван етап са резултат от действието на 

теглото на каменния насип, оформящ дигата. Максималните стойности се явяват във вертикалната 

ос на дигата. Анализът на резултатите показва следното: 

-    Максималното слягане е 29.60 mm и се реализира в тялото на дигата; 

-    Разликата в слягането между коти 0.00 и  –2.50 е около 3 mm (около 0.12%), което 

се реализира в уплътняване на пласт 4 (фиг.15. от настощящата информация). 

-    Разликата в слягането между коти –2.50 и –11.0 е около 15 mm (около 0.18%), което 

се реализира в уплътняване на пласт 5 (фиг.15. от настощящата информация) и по-дълбоко 

разположения пласт.     

Заключението e следното: Уплътняването е минимално и практически не може да повлияе 

върху филтрационните процеси през пясъчната коса, но при условие ползването на 

каменният материал за насипа, добиван от кариера край с. Каменар с посочените по-горе 

характеристики.   

По време на строителството 

  При строителството и монтажа на съоръженията  следва да се имат предвид 

резултатите от геоложките проучвания и да се предвидят съответните мерки за недопускане на 

негативни ефекти, така и за тяхното своевременно откриване и отстраняване; 

   Да се вземе под внимание, че важен приходен елемент при формиране на водния 

баланс на Поморийската лагуна са подземните води, дрениращи се от главната водоносна 

структура във водосбора на езерото – кватернер-неогенския водоносен комплекс и пукнатинните 

води от палеогенския мергелен комплекс (масив), представени подробно  в настоящата 

информация за преценяване, необходимостта от ОВОС (т.1.2.3., стр. 50-стр.56). 

   Задължително промиване на строителните материали от прах, кал и глина, за да се 

предотврати размътването на водата в Поморийско езеро и нарушавамне на хидрологичния режим 

в езерото. 

По време на експлоатацията 

 Да се провежда периодичен мониторинг и изследвания по отношение на 

уплътняването на дигата и евентуалното  влияние върху филтрационните процеси в езерото. 

11.5 Биоразнообразие 

Преди започване на строителството 

- Преди започване на строителните дейности да се направи цялостен преглед на 

територията  за наличие на защитени видове животни. При установяване екземплярите да бъдат 

преместени извън територията на строителната площадка; 

- Преди започване на строителните дейности да бъдат определени местата, в 

границите на имота, за депониране на строителни и други видове отпадъци и уточни начина на 

извозване до предварително уточнени и съгласувани с общината депа; 

- При планиране на дейностите не трябва да се проектират и определят извън 

границите на територията на инвестиционното предложение подходи, площадки за домуване на 

техника или други материали; 
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- Да се изготви и съгласува с компетентните органи противопожарен план, 

осигуряващ адекватно превантивно опазване на съседните терени, заети от тревна  и храстова 

растителност, в защитените зони; 

- Да се маркират маршрути за подходи към строителната площадка. Така ще се 

постигне запазване сивите и бели дюни установени  в поземлен имот с идентификатор 

57491.22.334, и  растителността в съседни терени, в границите на зоните; 

- Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата разположени 

в и до защитените зони, при реализиране на проекта. Предотвратяване унищожаване на естествени 

местообитания. 

По време на строителството 

-   Строителните дейности да се извършват извън размножителния период на 

животните (01.04.–30.06). Намаляване на въздействието върху птици и животни предмет на 

опазване в зоните; 

-    При реализиране на ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в 

Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” да не се 

засягат терени извън  границите на застрояване. Да се маркират с трайни знаци външните 

границите на строителната площадка; 

-   При строителството и почистването на отводнителните канали, хумусният слой 

следва предварително да се отнеме, събере и депонира в подходящи места, и да употреби в 

последваща рекултивация на почвата. Същата да се използва за възстановяване на увредени терени 

по време на строителството; 

-    Практическото изпълнение на проекта да се извършва на отделни етапи,  което ще 

доведе до намаляване на дневните шумовите нива и намаляване на безпокойството на  птици и 

други животни; 

-    При реализиране на ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в 

Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” да се запази 

максимално съществуващата тревна и храстова растителност и мигриращи птици по време на 

пролетната и есенна миграция; 

-    Да се следи за  опазването на приоритетните местообитания Крайбрежни лагуни 

(1150*) и видове птици от Приложение 1 към Директивата за птиците (саблеклюн, белочела, 

гривеста и речна рибарка) в Поморийското езеро; 

- Да се следи за ненарушаване на целостта на белите и сиви дюни, установени в 

поземлен имот с идентификатор 57491.22.334.  

По време на експлоатацията  

-    Да се провежда  периодичен сезонен мониторинг на гнездящите, мигриращите и 

зимуващи птици на територията на ИП, по отношение на възстановената дига в продължение на 

една година. 

11.6 Ландшафт 

По време на строителството 

- Поддържане огражденията за недопускане замърсяването на съседните  терени, 

както и строителната площадка чиста и подредена.  

По време на експлоатацията 

- Непрекъснато поддържане на съоръженията и достъпа към имотите на територията 

на обекта в добро състояние; 

- Недопускане замърсяване на съществуващия ландшафт. 

11.7 Културно наследство 
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-  Съгласно  чл. 160 от Закона за културното наследство, когато се извършват 

изкопни, благоустройствени и др. подобни дейности на територии, за които няма предварителни 

данни за наличие на културни ценности, ако при тези дейности се открият такива ценности, 

работата спира незабавно и се прилага чл. 72 от същия закон, а именно – собственикът, 

концесионерът или строителят на ИП е длъжен да уведоми незабавно кмета на общината, 

директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по  опазване на културното 

наследство. Последният уведомява Министъра на културата, който предписва съответните мерки 

– обикновено се назначава експертна комисия, която предписва спасителни разкопки, след които 

влиза в действие чл. 158а. 

11.8 Физични фактори 

11.8.1 Отпадъци 

По време на строителството 

- Да се изпълнява Плана за управление на строителните отпадъци. Да се съгласува с 

кмета на Община Поморие – направлението, маршрута на транспортните средства и 

инсталацията/съоръжението за третиране на строителни отпадъци, които ще се образуват по време 

на строителството; 

-  Своевременно извозване на строителните отпадъци от обекта, при спазване 

изискванията на чл. 70 от Наредба №1/27.06.2005г., обн. ДВ бр. 64/05.08.2005г. 

По време на експлоатацията 

- Неприложими мероприятия, защото на обекта няма да присъства обслужващ 

персонал. 

11.8.2 Акустична среда 

По време на строителството 

- Да се изпълнят изискванията  Наредба № 6 по отношение на емитирания шум от 

строителните площадки в обхвата ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в 

Черно море, включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро”, землище на 

гр. Поморие, община  Поморие за намаляване на емитирания шум по време на строителството от 

транспортните средства и механизацията на обекта. Използване  на ЛПС от работещите; 

По време на експлоатацията 

- Не се предвиждат специални мерки за намаляване на шума.  

11.9 Здравно-хигиенни  условия 

По време на строителството 

- Да се изпълнят мероприятията на територията на строителните площадки в обхвата 

на ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, включително 

отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро”, землище на гр. Поморие, община  

Поморие за намаляване на емитирани вредности по време на строителството, за проверка 

изправността на транспортните средства и механизацията на обекта, с цел   недопускане 

замърсяване на почвата и подземните водни хоризонти, използване на ЛПС от работещите на 

обектите за предпазването им от високите нива на шума, вибрациите и неблагоприятните 

атмосферни въздействия; 

- По време на реализацията на  ИП  да се изпълнят всички линейни съоръжения, 

съгласно конструктивните  и монтажни схеми, спазване, осигуряване и прилагане на мерките за 

недопускане отделянето на вредни емисии на шум, с цел минимизиране на вредното въздействие  

върху работещите.  Не се изискват и не се предвиждат специални мерки; 

По време на експлоатацията  

- Не се предвиждат специални мерки. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 
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Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското 

Черноморие. Той има голямо значение за ЕС като рядък тип екосистема и като място, където могат 

да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Извличането на морска сол в 

Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и в наши дни активните солници произвеждат 

морска сол чрез слънчево изпарение. 

Езерото (760 ha) е Натура 2000 зона, съответно BG0000620 Поморие (2085.15 ha) и 

BG0000152 Поморийско езеро (921.52 ha). Това е национална защитена територия и Рамсарско 

място. Настоящият проект е насочен към опазването на приоритетните местообитания 

Крайбрежни лагуни (1150 *) и видове птици от Приложение 1 към Директивата за птиците 

(саблеклюн, белочела, гривеста и речна рибарка) в Поморийското езеро. 

Хидрологичният режим на Поморийските солени води се определя от притока на морска 

вода чрез изкуствен отворен канал, свързващ езерото с Черно море и проникване през пясъчна 

коса. Два обходни канала (Южен -760 m и Северен - 4580 m) събират целия повърхностен воден 

поток от валежи и топене на сняг във водосборния басейн от 33,55 km2, където езерото е най-

ниската точка. 

Промените в състоянието на водните тела и замърсяването на повърхностните води се 

отбелязват като най-важните заплахи за местообитанието на крайбрежната лагуна в няколко 

европейски държави (EIONET, 2014). В случая с Поморийското езеро тези фактори са най-

очевидни за 1150 *. Основните проблеми на опазването са деградацията на местообитанията на 

крайбрежните лагуни поради промени в хидрологичните условия, причинени от разрушаването на 

съоръжения за управление на водите и недостатъчно безопасни места за размножаване на 

приоритетни видове птици. 

Настоящото ИП “Възстановяване вливането на р. Пазариолу (р. Адата) в Черно море, 

включително отводнителните канали, предпазващи Поморийско езеро” и  Проектът LIFE 

19/NAT/BG/000804 се налагат спешно,  заради ефекта на наводненията, които се случват през 

декември 2014 г. и април 2015 г., когато в езерото са регистрирани 72 l/m2. Тези катастрофални 

събития са повредили обиколните канали и ерозирали защитни диги, което води до намалена 

соленост на водата. Кал и нежелана растителност блокират каналите и значително намаляват 

капацитета и защитните им функции. 

Компрометираната инфраструктура е причинила неефективна циркулация на водата. 

Средната соленост на водата в лагуната през декември 2010 г. (след реконструкция по проект на 

GEF) е 30,98 ‰, докато през май 2019 г. е 12,58 ‰. Намалената соленост е довела до развитието 

на макрофити, които са основната хранителна база за патиците и промяна във видовия състав на 

птиците (от дъждосвирци до патици) по време на миграция и през зимата. В допълнение, 

деградацията на 1150 * е очевидна и от увеличения растеж на микроводорасли в повече от 33% от 

площта на местообитанието през 2019 г. Това е резултат от повишена еутрофикация поради 

притока на замърсени повърхностни и подземни води от съседните земи. 

Ниското производство на сол и инфраструктурните щети от наводненията довеждат до 

ограничени възможности за важни инвестиции в дейности по поддръжка от Поморийски солници 

ЕООД. Неблагоприятната икономическа ситуация води до риск от оттегляне на частните интереси 

и бъдещи инвестиции. 

Два проекта, които целят да запазят уникалните лечебни свойства на калта в 

Поморийското езеро, се изпълняват паралелно от Община Поморие и неправителствени 

организации.  

Проект, свързан с консервацията на езерото започва с инициативата на община Поморие. 

Финансирането от 1 100 000 лева по ОП „Околна среда“ е спечелено чрез Местната инициативна 

група.  Възстановяват се отводнителните канали, които да отвеждат дъждовната вода. В момента 

тя се влива в езерото. 
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Поморийско езеро е изключително ценно за поморийската общност, защото благодарение 

на това езеро, се извършва единственото калолечение на територията на страната с лечебна кал. 

Всяко едно отклонение на параметрите като соленост, води до отклонение на химичните и 

биологични показатели в езерото. 

По проекта се предвижда около Поморийско езеро да бъде монтирано видеонаблюдение, 

което да прекъсне вмешателство и практиката на недобросъвестни местни граждани да вадят кал 

и да я продават на туристите, вкарвайки ги в заблуждение, тъй като истинската лечебна кал се вади 

от дъното на езерото. 

Двата обходни защитни канала около езерото, ще възстановяват две екологични 

организации, френска биологична станция и частния бизнес, който оперира в езерото, по 

програмата LIFE на Европейската комисия. Целта на дейностите е да бъде намален втока на сладка 

вода в езерото, така че да се регулира солеността, необходима за живота на екосистемата и 

свързаните с нея добив на морска сол и калолечение. Три пъти е спаднала солеността на 

Поморийското езеро за последните 10 години заявяват от „Зелени Балкани“.  

Причините, които довеждат до влошаване на функционирането на каналите в последните 

години са засипване на част от устието на река Адата /Каменарска река/ и промяна на течението й. 

От пет години водите на реката се вливат директно в Поморийско езеро, което води до 

значителното намаляване на солеността му. Впоследствие разширението и изграждането на 

обходния път на Поморие също допринася за това пагубно състояние - мястото, където трябва да 

тече реката, в момента е депо за строителни материали, баластра, положена на новия път. 

За подобряване състоянието му са загрижени община Поморие, СНЦ „Зелени балкани“, 

Фондация „Биоразнообразие“. Проявява интерес Европейската комисия с реализирането на 

програмата LIFE  и цялата общественост.   

От направения кратък преглед става ясно, че към инвестиционното предложение има 

голям обществен интерес.  


