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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

ИИЗ – Изключителна Икономическа Зона 

 

БГ ИИЗ - Изключителна Икономическа Зона на Р.България 

 

ПС – Природозащитно състояние 

 

ОЧИК - Относителната честота на изхвърлените китоподобни 

 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

 

N (number)  - численост 

 

D (density) – плътност 

 

CV (Coefficient of variation) – коефициент на вариация 

 

CI (Confidence interval) – доверителен интервал 

 

df  (degree of freedom) – степен на свобода 
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1. Физическа характеристика на Tursiops truncatus 

 

 

Вид Tursiops truncatus ssp. ponticus 

Българско име Афала 

Код 1349 

Таксономия Cetacea, Odontoceti, Delhinidae 

 

 

 

 
 

 

Афалата е единственият представител на род Tursiops и един от двата вида от 

сем. Делфинови във фауната на Черно море (Birkun, 2012). Афалата в Черно море е 

призната за подвид на близките видове от Атлантическия и Тихия океан въз основа на 

морфологични различия (Barabasch-Nikiforov, 1960; Geptner et al., 1976). Генетичните 
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данни подкрепят подвидовия статус на T. t. Ponticus, базиран на ясна диференциация на 

черноморската популация от други популации и субпопулации на афала от източната и 

западната част на Средиземно море, южните и северните части на Североизточен 

Атлантически океан (Natoli et al., 2005). Според тези данни, черноморската популация е 

изолирана от Средиземно море чрез екологична бариера, макар че e възможен 

ограничен генетичен обмен и е установено навлизане на индивиди от черноморската 

популация в западната част на Средиземно море (Natoli et al., 2005). 

Фигура 1     Физическа характеристика на Tursiops truncatus 

 

 
Дължина: 2.2м    до 3.3 м 

 

 

Таблица 1. Физическа характеристика на Tursiops truncatus 

Големина Мъжки:  средно 2.3 -2.5  м (макс. 3,3 м) - 150-200 кг 

Женски: средно 2.0-2.1 м  (макс. 3.1) 

Новородени:  0.9 - 1.2 м, 10-12 кг 

Глава Муцуната е със средна дължина, издадена напред долна 

челюст. Рострума ясно отделен от челното възвишение с 

бразда, широко разположени очи. 

18-26 конични зъба на всяка страна на челюстите; често 

много захабени при по-старите индивиди. 
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Тяло Присвито и масивно. Предна част е широка и добре развита. 

Оцветяване: равномерно сиво (срещат се тъмно-сиви и 

светло сиви индивиди), преминаващи в бял цвят на корема. 

Гръбна перка Висока, със сърповидна форма, широка в основата, с 

сдълбоко полулунно изрязване на задния край. Разположена 

в средата на тялото. 

Гръдна перка Средна големина, тъмна и тънка, широка в основата, със 

заострени върхове. 

Опашка Вдлъбната с добре изразен прорез по средата. 

Поведение Поведението се различава значително при различните 

популации. В Средиземно море живеят на групи от около 20 

индивида или по-малко, въпреки че се наблюдават и по-

големи групи. Социалните контакти са много и животните 

често показват акробатични номера, играят с вълните от 

корабите и т.н. Самотните делфини, т. нар. "Делфини 

посланици" често са от този вид. 

Продължителност на 

живота 

Дълъг жизнен цикъл, около 25-30 г. 

Гмуркане Обикновено кратко и плитко, но може да продължи до 5-7 

минути, макс. 15 минути и да достигне до 90 метра в Черно 

море и до 300 метра в океаните. 

Полова зрялост Самки - 5-6 г. макс. 12 г, самци - 8-12 г.   

Размножаване Пик на сексуалната активност през пролетта и началото на 

лятото.;  

Бременност Около 12 месеца 

Кърмене Около 18 месеца 

Хранене Храни се с дънни и пелагични видове риби: кефалови, 

меджид, калкан, морска лисица, барбуня, скорпид, зарган, 

хамсия, паламуд и др.    

 



 

 

Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на 

видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по 

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие 

Дейност «Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската 

изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“ 

  9 

2. Методика за оценка на ПС 

 

В рамките на Дейност 6 по проекта бе разработена методиката за оценка на 

природозащитното състояние на вида Tursiops truncatus ssp. Ponticus. Параметрите за 

определяне на ПС за Tursiops truncatus, съгласно одобрената методика, са следните:  

• Разпространение; 

• Численост; 

• Плътност; 

• Подходящи места за хранене и размножаване; 

• Площ на заетите местообитания; 

• Площ на потенциалните местообитания; 

• Заплахи, смъртност, вследствие антропогенни и естествени фактори. 

Настоящият доклад е изготвен съгласно методиката за ПС и представлява 

предложение за национални оценки с референтни стойности, които да бъдат използвани при 

бъдещо оценяване на ПС на вида.  

Докладът представлява изчерпателен анализ на състоянието на вида въз основа на 

литературни данни и на база данните от полевите наблюдения, проведени в рамките на 

дейностите по настоящия проект. Полевите наблюдения са извършени от самолет, кораб, 

стационарни точки, обследване на бреговата ивица за изхвърлени китоподобни. Времевият 

диапазон на полевите обследвания е: 

• ноември – декември 2014 г.  

• април – юли 2015 г. 
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3. Район на оценка 

 

Районът на оценка на ПС по време на изследванията по Дейност 6 от настоящия проект 

включва акватория, обхващаща вътрешните морски води, териториалните черноморски води и 

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България.  

 

 
 

Фигура 2. Карта на вътрешните, териториални води и Изключителната икономическа 

зона (ИИЗ) на България  
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4. Параметри за определяне ПС на Tursiops truncatus  

 

4.1. Ареал на разпространение 

 

4.1.1. Разпространение според литературни данни  

По литературни данни се счита, че разпространението на афалата в рамките на ИИЗ на 

България включва териториалните води и изключителната икономическа зона на България. 

Редовно присъствие се регистрира в главните заливи по черноморското ни крайбрежие - 

Бургаски и Варненски залив. По българското крайбрежие афали са наблюдавани обикновено 

на 5 и 10 мили и дълбочини 17-65м (Станев 1996) в района между нос Емине и нос Галата 

през периода 1992-1995г.  

 

Фигура 3. Разпространение на Tursiops truncatus в БГ ИИЗ на Черно море по 

литературни данни 
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По време на изследванията с риболовни съдове през периода 2010-2011г. (Mihaylov 

2011) са регистрирани афали на 15-25 мили от брега и дълбочини 35-80м в участъка между 

Варна и Черни нос. Литературните данни за вида са непълни и неактуални, поради липсата на 

достатъчно изследвания на вида в българската ИИЗ на Черно море. 

4.1.2. Ареал на разпространение според резултатите от 

проучванията 

 

Методи за обработка  на данните  

Определянето на площта на разпространение и ареала на видовете от приложенията на 

Хабитатната Директива е залегнало като важно условие при докладването свързано с Чл. 17 

на същата Директива, съгласно който на всеки 6 години държавите членки трябва да 

докладват за изпълнението на мерките по опазване на биологичното разнообразие. Това 

докладване предоставя специфична информация относно консервационните мерки, съгласно 

Чл. 6 (1) на Директивата, влиянието на тези мерки върху консервационния статус на 

местообитанията от Приложение I и видовете от Приложение II, както и основните резултати 

от мониторинга, съгласно Чл. 11 на Директивата.  

Докладването се извършва в определен формат, който се актуализира за всеки период 

на докладване. Данните, необходими за попълването на определени части от доклада, касаят 

ареала и разпространението на видовете и местообитанията по отношение на биогеографските 

региони, определени за държавите членки. На базата на националните доклади се изработва 

обединен доклад на ниво ЕС. Именно поради това тези доклади са стандартизирани и следват 

общи правила.  

Изготвянето на данни за ареала и разпространение на видовете и местообитанията се 

извършва чрез специализиран инструмент, работещ директно в среда на ArcGIS, наличен на 

страницата на EIONET: 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software

Софтуерът се нарича Range tool и се интегрира като инструмент в различни версии на ArcGis. 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reporting_Tool/Reporting_Tool_Software
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Софтуерът има специфични изисквания към входните данни, техния формат, структура 

и съдържание. Налични са детайлни ръководства и примери за изготвяне на карти на 

разпространението и ареала на видовете. 

Range Tool използва няколко типа данни: 

Данни за установените присъствия на вида, събрани за периода на докладване (в случая 

периода на проучване). Данните са изготвени като shp файлове, представящи точки с името и 

кода по Натура 2000 на всеки вид поотделно. Данните за присъствия са събрани от корабни и 

самолетни мисии в рамките на дейностите по изследването в периода ноември  2014 – юли 

2015 г.  

За афалата това са 93 точки, където е видян вида по време на наблюдението. 

Прилаганите референтни мрежи са с размер на клетката 1х1км, 10х10км или 100х100 

км. В случая е използвана с размер 10х10км, като се базира на предоставената мрежа от 

интернет страницата на референтния портал за докладване по Чл. 17 от Хабитатната 

Директива. 

 

Резултати 

 

По време на полевите обследвания са изследвани общо 409 квадрата (с размер 10х10км 

в координатна система ETRS 1989) в рамките на българската ИИЗ на Черно море, като в 54 от 

тях са регистрирани наблюдения на афала.  

При наблюденията през различните сезони се установи динамика в числеността и 

разпространението, но като цяло вида е най-малочислен с най-ограничено разпространение. 

Параметърът „Разпространение“, изчислен по формулата F= (n/N) *100, се определя на 

13.20%. 

Ареалът на разпространение на афала покрива почти цялата акватория на ИИЗ и 

възлиза на 31 500 км
2.  
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Фигура 4. Карта на ареала на Tursiops truncatus (визуализация Range Tool) по данни 

от полеви проучвания от кораб, самолет и стационарни точки в БГ ИИЗ на Черно море 

през 2014-2015г. 

 

 

Картата на разпространението на афалата Tursiops truncatus показва едно доста по-

рядко разпространение в ИИЗ на България в сравнение с обикновения делфин и морската 

свиня.  
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Фигура 5. Карта на ареал и разпространение на Tursiops truncatus (визуализация 

Range Tool) по данни от полеви проучвания от кораб, самолет и стационарни точки в  

БГ ИИЗ на Черно море през 2014-2015 г. 

 

От Фигура 5 е видно, че видът не е разпръснат равномерно в цялата акватория на 

българската ИИЗ на Черно море. Големи концентрации има пред Бургаския залив, в района на 

нос Калиакра, в шелфовата зона около Царево и около каньона Манганари. Видът се 

наблюдава по-често в шелфовата зона, отколкото в дълбоководните части на БГ ИИЗ.  
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Разпространение на Tursiops truncatus въз основа на наблюдения от стационарни точки 

 

В крайбрежната акватория по експертна оценка от настоящото проучване Tursiops 

truncatus е най-често наблюдаваният вид. Видът интензивно използва крайбрежната 

акватория, като навлиза в пристанищата. Често ловува по плажните ивици в близост до 

къпещите се хoра. 

 

Фигура 6  Регистрации на Turiops truncatus установени при наблюдения от 

стационарни точки през 2015 г. 
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Проучванията от стационарни точки показаха, че видът е с по-ограничено 

разпространение по крайбрежието в сравнение с морската свиня – регистриран е в 5 от 6-те 

стационарни точки. Данните от регистрациите на вида са представени в таблицата по-долу:  

Таблица 2. Брой регистрации и брой индивиди по експертна оценка 

Стационарна 

точка 

Брой регистрации- 

м. юни 2015 г. 

Брой регистрации –  

м.юли 2015г. 

Брой индивиди по 

експертна оценка 

Агалина 7 6 1 - 3 

Дуранкулак 8 0 2 - 6 

Емине 23 9 5 - 20 

Камчия 0 0 0 - 1 

Несебър 359 9 8 - 20 

Синеморец 39 10 7 - 15 

Общо 436 34 23 - 65 

 

Данните от проучванията от стационарни точки показват, че най- голям брой 

регистрации на вида има в района на Несебър. Там обаче, броят на повторните наблюдения на 

едни и същи индивиди е голям, тъй като група от 3-10 индивида се е приучила да посещава 

пристанището ежедневно, където рибарите ги подхранват с риба – животните в значителна 

степен са привикнали с хората. Следващи по значимост за вида са района на н. Емине и 

Синеморец. 
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Фигура 7. Брой регистрации на Tursiops truncatus от стационарни точки по месеци 

 

Като резултат от проучванията от стационарни точки, може да се заключи, че афалата е 

сравнително равномерно разпределена в крайбрежната акватория до около 4 км от бреговата 

ивица. Детайлно проучената акватория включваща основните сектори на наблюдение се 

простира до 2.5 км oт бреговата ивица и обхваща 6.54 кв км площ за всяка точка като 

детайлно проучен основен сектор на наблюдение.  

Предвид, че наблюденията се извършват в крайбрежните води (до 4 км видимост), те се 

използват основно за определяне на заети местообитания и чрез тях са генерирани данни за 

ареал и разпространение с RangeTool и потенциалните местообитания с Maxent.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на 

видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по 

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие 

Дейност «Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската 

изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“ 

  19 

4.2. Численост 

 

4.2.1. Установени присъствия 

 

Под численост на популацията се разбира общият брой индивиди върху дадена 

територия. С цел установяване на числеността на афала бе извършено обследване на цялата 

площ на БГ ИИЗ по метода на линейните трансекти.  

 Обследването бе извършено чрез преминаване с кораб по системно разположени зиг-

загообразни линии и със самолет чрез преминаване по системно разположени успоредни 

линии (трансекти). Дизайнът на трансектите за обследване от кораб и самолет бе разработен 

чрез софтуера Distance, който позволява произволен дизайн, но с равномерно покритие на 

цялата обследвана територия. За целите на изследването бе определено за оптимално 

корабното обследване да бъде изпълнено чрез използването на зиг-загообразен трансектен 

дизайн с пригодени ъгли, в съответствие с методиката за зиг-загообразно моделиране на 

изследователски трансекти (STRINDBERG et al., 2004). 

 Дизайнът на самолетните трансекти бе направен така, че на практика да бъде покрита 

100% от площта на БГ ИИЗ чрез 21 паралелни трансекта разположение на 10км един от друг. 

Като цяло числеността на афала в сравнение с другите два вида е ниска, което 

съответства на класическите представи за този вид китоподобен бозайник.  

  

Таблица 3. Установени присъствия на Tursiops truncatus при наблюдение от 

самолет в БГ ИИЗ 2014-2015г. 

 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой 

наблюдавани 

индивиди 

Самолет 1 13/12/2014 - 16/12/2014 1 4 

Самолет 2 4/4/2015 - 25/4/2015 6 33 

Самолет 3 19/5/2015 - 10/6/2015 1 2 

Самолет 4 7/7/2015 - 11/7/2015 6 11 
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Таблица 4. Установени присъствия на Tursiops truncatus при наблюдение от кораб в 

БГ ИИЗ 2014-2015г. 

Мисия Период на мисия 

Брой 

наблюдения 

Брой 

наблюдавани 

индивиди 

Кораб 1 28/11/2014-8/12/2014 14 33 

Кораб 2 23/4/2015 - 1/6/2015 37 78 

Кораб 3 19/6/2015 - 23/6/2015 28 56 

 

 

Фигура 8. Наблюдения на Tursiops truncatus по данни от полеви проучвания от 

кораб и самолет в БГ ИИЗ на Черно море през периода 2014-2015г. 
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4.2.2. Численост въз основа на обследване от кораб  

Обобщената изчислена стойност за числеността (N) на популацията на Tursiops 

truncatus в ИИЗ на България в Черно море въз основа на данните от корабни проучвания в 

периода 2014 -2015г. възлиза общо на 2111 индивида: 

Таблица 5. Обобщени резултати за параметър Численост (наблюдения от кораб 

2014-2015) 

Параметър Стойност %CV df CI (95% Confidence interval) 

N (численост) 2111 7.96 2 1500 - 2972 

*  Резултатите са изчислени чрез програмата Distance 

Данните изчислени за числеността (N) варират значително при отделните корабни 

мисии, както следва: 

Корабна мисия 1 (ноември-декември 2014г.) 

N Tursiops truncatus ponticus: 1877 (CV 58,93; 95% CI = 551 - 6395) 

Корабна мисия 2 (април-май  2015г.) 

N Tursiops truncatus ponticus: 2429 (CV 40,43; 95% CI = 966 - 6106) 

Корабна мисия 3 (юни 2015г.) 

N Tursiops truncatus ponticus: 2003 (CV 95,01; 95% CI = 268 - 14983) 

4.2.3. Численост въз основа на обследване от самолет  

Числеността (N) на популацията на Tursiops truncatus ponticus в ИИЗ на България в 

Черно море въз основа на обобщените данни от самолетни проучвания в периода 2014 -2015 г. 

възлиза общо на  92 индивида: 

Таблица 6. Обобщени резултати за параметър Численост (наблюдения от 

самолет 2014-2015) 

Параметър Стойност % CV df CI (95% Confidence interval) 

N (численост) 92 65.19 2 14- 613 

*  Резултатите са изчислени чрез програмата Distance 
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Данните изчислени за числеността (N) варират значително при отделните самолетни 

мисии както следва: 

Самолетна мисия 1 (декември 2014г.) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 13 (CV 98,82; 95% CI = 2- 75) 

 

Самолетна мисия 2 (април 2015г.) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 265 (CV 112,39; 95% CI = 40- 1736) 

 

Самолетна мисия 3 (май-юни 2015г.) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 7 (CV 103,31; 95% CI = 1- 40) 

 

Самолетна мисия 4 (юли 2015г.) 

N - Tursiops truncatus ponticus: 84 (CV 77,97; 95% CI = 20- 345) 

 

Важно е да се отбележи, че оценките на тези параметри са коректни към периода на 

проучване, а именно ноември  2014 – юли 2015 г. 

 

4.2.4. Численост по експертна оценка 

Скоростта на движение на афалата при нормално състояние е 11 км/ч., а максималната 

скорост на движение е 45 км/ч. Времетраенето на гмуркане при долна граница на гмуркане от 

0 м до 100 м е около 2 минути.  
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Фигура 9.  Карта на числеността на Tursiops truncatus по данни от полеви 

проучвания от кораб и самолет в БГ ИИЗ на Черно море през 2014-2015г. 

 

Данните от Фигура 9потвърждават, че най-висока численост на вида е достигната в 

крайбрежните води, пред Бургаския залив, около нос Калиакра, в крайбрежните води на 

Царево, както и в района на каньон Манганари. 

При наблюденията от кораб се получава неизбежно „свръх наблюдение“, тоест 

повторно преброяване на отделни индивиди или на групи от индивиди. Поради по-ниската 

скорост на кораба (7 морски мили в час =13км/ч) в сравнение със самолета (180км/ч) 
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вероятността за повторно наблюдение при наблюденията от кораб е значително увеличена, 

което по експертна оценка би могло да доведе до изкуствено завишаване на резултатите при 

интерполиране на числеността и плътността на популациите на видовете. 

При наблюденията от самолет, се покрива много по-голяма част от изследваната 

акватория (на практика близка до 100%), но пък съществува предпоставка за пропускане на 

индивиди, които в момента на прелитане на самолета са под водата. Времето за престой под 

вода на вида варира от една до няколко минути, през което време самолета би изминал 

значително разстояние.  

Възможно е прилагането на корекционен коефициент, по примера на проучване 

проведено в южна Бразилия  „Оценка на отклонението при определяне на обилието от 

въздушни наблюдения за подобрение на опазването на застрашения речен делфин“ (източник: 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_fr

om_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_re

sults_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil) Този корекционен фактор се използва за 

увеличение на броя видени от самолет индивиди, за да се редуцира броят на пропуснатите 

индивиди, които са били под повърхността на водата при прелитането на самолета. 

Kорекционенният коефициент за наблюдението от самолет се движи в стойности от 2-

4. Този корекционен фактор се определя чрез провеждане на паралелни обследвания от кораб 

и самолет през всеки от четирите годишни сезона. 

Данните от анализа  чрез програмата Distance показват значителна вариация в 

резултатите за параметър „Численост“ от самолет и кораб, като тези от кораб се считат за 

завишени, а тези от самолет занижени. 

Не е коректно да бъдат съпоставяни данни за числеността събрани чрез трансектен 

метод и чрез точков метод. Поради това при анализа и определяне на числеността на този вид, 

данните от наблюдение от стационарни точки не са взети предвид.  

Следователно се налага критично да бъдат оценени резултатите за численост (N) на 

популациите и да бъде дадена оценка на числеността на вида по експертно мнение. 

http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
http://www.researchgate.net/publication/265349405_Assessing_bias_in_abundance_estimates_from_aerial_surveys_to_improve_conservation_of_threatened_franciscana_dolphins_preliminary_results_from_a_survey_conducted_in_southern_Brazil
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По експертно мнение, на база на сравнение на данните за екстраполирана численост 

на Tursiops truncatus, изчислени чрез програмата Distance считаме, че числеността на 

вида варира в диапазон 613-1500 индивида. Цифрите представляват максималната 

стойност на екстраполация въз основа на данните от самолетните обследвания и 

минималната стойност на екстраполация въз основа на данни от корабните 

обследвания.  

Разликата в численостите между самолет и кораб се дължи на факта, че самолетът 

обследва цялата акватория за разлика от кораба и на практика за Distance няма необследвана 

територия, върху която да се екстраполира численост. Екстраполацията на данни върху 

необследвана територия, в случая с кораба, винаги води до завишаване на числеността. 

Предвид това данните от самолета и кораба принципно не могат да бъдат сходни, поради 

което се предлага, да се използва средната стойност от двата метода на обследване, за да се 

получи обща снимка. 

По експертно мнение приемаме, че числеността на популацията на вида в БГ ИИЗ е 

приблизително 1057 индивида. 

 

4.3. Плътност 

 

Плътността на популацията отразява броя на индивидите на квадратен километър 

пробна площ. Стойността на параметъра е изчислена чрез софтуера Distance. Резултатите са  

представени в Таблица 7. 

 

Таблица 7. Обобщени резултати за параметър Плътност (наблюдения от кораб 

2014-2015) 

Параметър Стойност %CV df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.06004200 7.96 2 0,042655 - 0,084516 

*  Резултатите са изчислени чрез програмата Distance 
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Корабна мисия 1 (ноември-декември 2014г.) 

D  Tursiops truncatus ponticus: 0,053395 (CV 58,93; 95% CI = 0,015675 - 0,18188) 

 

 

Корабна мисия 2 (април-май  2015г.) 

D  Tursiops truncatus ponticus: 0,069085 (CV 40,43; 95% CI = 0,027482 - 0,17366) 

 

Корабна мисия 3 (юни 2015г.) 

D  Tursiops truncatus ponticus: 0,056975 (CV 95,01; 95% CI = 0,0076181 - 0,4261) 

 

Таблица 8. Обобщени резултати за параметър Плътност (наблюдения от самолет 

2014-2015) 

Параметър Стойност %CV 

d

df CI (95% Confidence interval) 

D (плътност) бр. 

индивиди /кв.км 0.00262540 65.19 

2

2 0,0003951- 0,017445 

*  Резултатите са изчислени чрез програмата Distance 

 

Самолетна мисия 1 (декември 2014г.) 

D - Tursiops truncatus ponticus: 0,00038329 (CV 98,82; 95% CI = 0,000068507- 0,0021444) 

 

Самолетна мисия 2 (април 2015г.) 

D – Tursiops truncatus ponticus: 0,0075387 (CV 112,39; 95% CI = 0,001151- 0,049375) 

 

Самолетна мисия 3 (май-юни 2015г.) 

D - Tursiops truncatus ponticus: 0,00019164 (CV 103,31; 95% CI = 0,000032395- 

0,0011337) 

 

Самолетна мисия 4 (юли 2015г.) 

D – Tursiops truncatus ponticus: 0,0023879 (CV 77,97; 95% CI = 0,00058165- 0,0098032) 
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По експертно мнение на база на сравнение на данните за плътност на Tursiops 

truncatus изчислени чрез програмата Distance (въз основа на данните от самолетни и 

корабни проучвания 2014 г.-2015 г.) считаме, че плътността на вида варира в диапазон   

0,0174 - 0,0426 индивида. Цифрите представляват максималната стойност въз основа на 

данните от самолетните обследвания и минималната стойност въз основа на данни от 

корабните обследвания.  

Данните от анализа на параметъра „Плътност“, изчислен чрез програмата Distance 

показват значителна вариация в резултатите от самолет и кораб, като тези от кораб се считат 

за завишени, а тези от самолет занижени. Не е коректно да бъдат съпоставяни данни за 

плътността събирани чрез трансектен метод и чрез точков метод. Поради това при анализа и 

определяне на плътността на този вид, данните от наблюдение от стационарни точки не са 

взети в предвид. Това налага критично да бъдат оценени резултатите за плътност (D) на 

популациите и да бъде дадена оценка по експертно мнение. 

По експертно мнение приемаме, че плътността на популацията на вида в БГ ИИЗ е 

приблизително 0,03 индивида/км
2
. 
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Фигура 10. Карта на плътността (Kernel density) на Tursiops truncatus по данни от 

полеви проучвания от кораб и самолет в БГ ИИЗ на Черно море през 2014-2015г. 
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4.4. Площ на заетите местообитания 

 

Ефективно заето от вида местообитание е акваторията, която през определен период 

(съизмерим с 6 годишния период за докладване по чл. 17) е населена (заета) от вида, 

постоянно или временно в някой от стадиите на неговия жизнен цикъл.  

За определяне на този параметър бяха проведени систематични полеви наблюдения за 

присъствия на вида от самолет, кораб и от стационарни точки.  

 

 

Фигура 11. Разпространение на Tursiops truncatus (визуализация Range tool) по 

данни от полеви проучвания от кораб, самолет и стационарни точки в БГ ИИЗ на Черно 

море през 2014-2015г. 
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Мерна единица за изчисление на параметъра е км
2
. Площта на местообитанието е 

определена по дедуктивен модел и експертно мнение, като се отчитат лимитиращите фактори 

от гледна точка на природната среда и реалните наблюдения на вида през отчетния период. 

Анализът на данните чрез Range tool определя площта на заетите местообитания за 

афала в границите на БГ ИИЗ на 5400 км
2
. 

 

4.5. Площ на потенциалните местообитания 

 

Потенциално местообитание за вида е акваторията, която през определен период 

(съизмерим с 6 годишния период за докладване по чл. 17) би могла да бъде населена (заета) от 

вида, постоянно или временно в някой от стадиите на неговия жизнен цикъл. Параметърът е 

определен въз основа на систематично набирани данни от полевите наблюдения за вида и GIS 

картиране на БГ ИИЗ. Мерната единица е км
2  

спрямо общата площ на ИЗЗ.   

Анализът на данните от моделите за хабитатна пригодност на афалата Tursiops 

truncatus показват, че през различните сезони се наблюдава значимо различие в площите и 

местоположението на потенциалните местообитания на вида. През зимата на 2014 г. 

местообитанията заемат отчетливо територията в близост до бреговата ивица и плитките 

части на шелфовата зона в цялата част на ИИЗ, докато моделът за 2015 г. показва едно по-

значимо преместване на местообитанието в посока вътрешността на морето, но пак в 

границите на шелфа. Интересно е да се отбележи и установяването на една значима 

област в най-дълбоката част на Черно море, което най-вероятно е свързано с наличието 

на храна (Фигура 12). 

Площите, определени като потенциални местообитания, са, както следва: 

 Само за 2014 г. - 3342 км
2
; 

 Само за 2015 г. - 7881 км
2
; 

 Припокриване 2014-2015 г. - 6095 км
2
; 

 Общо с отчитане на припокриването - 17318 км
2
. 
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Трябва да се отбележи, че в случая припокриването следва да се отчита, ако се 

изчисляват отделно площите на потенциалните местообитания за всяка от годините 2014 и 

2015, като към неприпокритите площи се добави припокриването от 2788 км
2
. Така за 2014г.  

потенциалните местообитания са 3342 км
2
 + 6095 км

2
 = 9437 км

2
, а за 2015 г. площите са 7881 

км
2
 + 6095 км

2
 = 13976 км

2
. Разликата в определените потенциални местообитания като площ 

през 2014 г. и 2015 г. е значителна - 4539 км
2
 в превес на 2015г. Това означава, че през 

пролетно-летния сезон на наблюдение площите на местообитанията, в които би следвало да 

очакваме афала, са значително повече от тези през периода ноември-декември. 

 

 

Фигура 12. Карта на хабитатната пригодност за Tursiops truncatus на база 

проучвания в БГ ИИЗ на Черно море през 2014-2015г.  
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Площта на потенциалните местообитания е дадена по сезони на проучване, съвпадащи с 

продължителността на настоящето изследване ноември 2014г. – юли 2015г. Представени са, 

както площите за всеки сезон, така и обобщените площи. Именно динамиката в 

пространственото присъствие на видовете и зависимостта им от параметрите на средата водят 

и до разликите, наблюдавани за двата сезона. Данните са обобщени и са представени в 

доклада като „Общо с отчитане на припокриването“. 

Анализът на данните чрез програмата MaxEnt определя площта на потенциалните 

местообитания за афала в границите на БГ ИИЗ на 17 318 км
2. 

 

4.6. Подходящи места за хранене и размножаване 

 

Подходящи места за хранене и размножаване са реално заети местообитания от вида, в 

които има данни от различни източници за присъствие на значителни рибни ресурси, 

включително от резултатите от картирането. Вероятно обаче, придържането към 

местообитания предимно в дълбоководната част е свързано в голяма степен с използването им 

за размножителния процес, а не толкова с хранителни обекти. 

Въз основа на резултатите от проведеното обследване и извършеното ГИС картиране и 

поради липса на изследвания за наличието на хранителна база, то площта на подходящите 

места за хранене и размножаване се приравнява на площта на потенциалните 

местообитания на вида, т.е 17 318 км
2. 
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Фигура 13. Карта на хабитатната пригодност за Tursiops truncatus на база 

проучвания в БГ ИИЗ на Черно море през 2014-2015г. 
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4.7. Заплахи, смъртност, вследствие на антропогенни и естествени 

фактори 

 

По литературни данни, критичните местообитания  на афалите, припокриващи се със 

зоните на интензивен риболов с дънни хрилни мрежи, са както следва:  

- в зоната между Крапец и Шабла;  

- в зоната между Каварна и Черни нос;  

- на юг от Бургас;  

По долу е представен списък със заплахи, съобразен с директиви на ЕС и документи на 

ACCOBAMS, отговарящи на условията на проучвана територия. 

По време на обследването констатираните заплахи са: Риболов и събиране на водни 

ресурси, Улов с дънни тралове, Улов с пелагични тралове, Бракониерски улов, Замърсяване на 

повърхностни води (пресни, вътрешни, морски и бракични), Разсредоточено замърсяване на 

повърхностни води от транспорта и от инфраструктура без връзка с канализацията /метачи, 

Нефтени разливи в морето, Замърсяване на морски води на макро ниво (т.е. пластмасови 

торбички, стиропор), Шум, дискомфорт, шумово замърсяване от преминаващи кораби, 

Точков източник или непостоянно шумово замърсяване от ехолоти, Военнни учения. 

Списък на заплахите 

Код Заплаха 

F02  Риболов и събиране на водни ресурси   

F02.02  Професионален активен риболов  

F02.02.01 Улов с дънни тралове 

F02.02.02 Улов с пелагични тралове 

F05.04  Бракониерски улов 

F06  Лов, риболов или събиране, неупоменати по-горе 

H01  Замърсяване на повърхностни води (пресни, вътрешни, морски и бракични) 

H01.06 Разсредоточено замърсяване на повърхностни води от транспорта и от 

инфраструктура без връзка с канализацията /метачи 

H01.07 Разсредоточено замърсяване на повърхностни води от изоставени 

промишлени обекти 

H03  Замърсяване на морските води 

H03.01 Нефтени разливи в морето 
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H03.03

  

Замърсяване на морски води на макро ниво (т.е. пластмасови торбички, 

стиропор) 

H06.01 Шум, дискомфорт, шумово замърсяване от преминаващи кораби 

H06.01.01 Точков източник или непостоянно шумово замърсяване от ехолоти 

K03.02  Паразитизъм  

K03.03  Интродуциране на болести (микробни патогени) 

G04 Военни учения  

 

Заплахи и смъртност вследствие на антропогенни фактори 

 

В рамките на настоящия проект бяха извършени теренни проучвания за изхвърлени 

китоподобни на българската брегова ивица. Проучванията се проведоха през периода  януари 

– юни 2015 г., като бреговата ивица се обхождаше от експерти всеки месец. Бяха открити 

останките на общо 4 индивида. Не бяха открити следи от човешка намеса при намерените 

трупове на китоподобни (части или белези от рибарска мрежа, прободни рани от риболовни 

уреди и др.). Китоподобните бяха в много напреднал стадий на разграждане на тялото и не е 

възможна правилна преценка по този критерий. През изследвания период (ноември 2014г. – 

юли 2015г.) не са наблюдавани масови морове при делфините, нито изхвърлени живи или 

бедстващи китоподобни по българското крайбрежие. 

Таблица 9. Основни данни за изхвърлените китоподобни на база проучвания в БГ 

ИИЗ на Черно море през 2014-2015 г. 

Дата Местност Ширина N Ширина E Вид Пол Състояние 

29.01.2015 Шабла 43.573089 28.582539 T.truncatus - 5 

31.01.2015 Приморско 42.282209 27.752884 неопределен - 5 

19.05.2015 

гр.Созопол,  

 к. с. Дюни 

 

42.364469 27.710463 неопределен  - 5 

20.05.2015 Синеморец 42.066778 27.972969 Ph. phocoena - 4 

 

 

Относителната честота на изхвърлените китоподобни (ОЧИК) се определя от 

количеството изхвърлени морски бозайници за 100 км брегова ивица, умножено по 100, на 
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годишна основа, измерва се в бр. индивиди/100км. В предишни изследвания (Birkun et al., 

1999; 2000, BLASDOL, 1999, Михайлов, 2009, Mihaylov 2011) ОЧИК варира от около 2-5%, до 

около 11% през периода 2010-2011. През първата половина на годината ОЧИК е по-ниска от 

всички стойности, отчетени през предходните изследвани периоди 1997-1999, 2008-2009 и 

2010-2011.  

Таблица 10. Относителната честота на изхвърлените китоподобни за България, 

2008-2014г. 

Година 

ОЧИК по вид 

(бр. индидивид/100км) 
Общ 

ОЧИК  

Брой 

изхвърлени 

китоподобни Tt Pp Dd Неопред. вид 

2008 0.53 0.53 0 1.06 2.12 8 

2009 1.59 2.11 1.06 4.23 8.99 34 

2010 2.12 6.35 0 3.17 11.64 44 

2011 2.12 2.12 1.85 2.12 8.21 28 

2012 5.55 11.38 0.79 15.08 32.8 122 

2013 5.03 5.29 0.53 5.55 16.4 59 

2014 3.18 3.97 0.26 1.85 9.26 35 

Източник: Институт за рибни ресурси-Варна 

 

По настоящото изследване ОЧИК за периода януари – юни 2015 г. се определя на 

около 1.05. В сравнителен аспект посоченото количество мъртви китоподобни се оценява като 

изключително ниско. Това силно редуциране на изхвърлените китоподобни може да се дължи 

на много причини: например възможни изменения в числеността на делфините, мигриращи по 

българското крайбрежие, преобладаваща посока на вятъра или на теченията, понижена 

естествена смъртност или смъртност от риболова като приулов и др., но нито една от 

посочените причнини не може да се изрази количествено понастоящем. Търсейки обяснение 

за горепосоченото е необходимо да се отбележи, че по украинското крайбрежие риболовът за 

калкан с дънно-прикрепени хрилни мрежи е значително редуциран през настоящия пролетно-

летен сезон поради различни причини: повишени изисквания към рибарите излизащи в 

Изключителната Икономическа Зона, по-трудно получаване на лицензии и др. (Кривохижин, 



 

 

Проект с идент. № DIR 5113024-1-48 по процедура №BG161PO005/11/3.0/03/24, „Теренни проучвания на разпространение на 

видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по 

Оперативна програма околна среда 2007-2013г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие 

Дейност «Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската 

изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море“ 

  37 

частно съобщение). Подобна ситуация в Румъния и в България се наблюдава откакто страната 

е член на ЕС. Акцентираме върху тази занижена риболовна активност, защото не е изключено 

трупове на мъртви китоподобни, при определени условия на ветровете и теченията, да 

достигат нашите брегове именно от тези по-северни крайбрежия (Михайлов, частно 

съобщение). Тенденцията у нас е контролът върху незаконния риболов (IUU fishing) 

постепенно да се повишава, което води до ограничаване на бракониерския риболов и 

респективно до по-нисък приулов на китоподобни, преди всичко на най-засегнатите от 

риболова видове – морска свиня и афала.  

Не са редки наблюденията в по-ранни изследвания, когато след като възрастният 

делфин - майката е намерила своята смърт в рибарските мрежи, малкото/ите скоро да загинат 

от липса на храна. Месец юни и в предишни изследвания се е оказвал един от рисковите 

(общо периода май–юли) за повишена смъртност на китоподобните вследствие на случаен 

приулов в дънни рибарски мрежи.      

За изключително притеснителна заплаха, вследствие на антропогенен фактор считаме 

провеждането на военни учения в акваторията на БГ ИИЗ на Черно море. По време на 

теренните проучвания през 2015 г. бяха установени редица неблагоприятни фактори, 

произтичащи от военните учения, проведени през периода юни-юли 2015г.  

Таблица 11. Данни за мъртви китоподобни установени при наблюдение от кораб на 

20-21.06.2015г 

Мисия Трансект Координати Наблюдение 

Кораб 3 ТР02 43 23 55.9 30 30 33 
 Tруп на делфин на около 50 м. 

от кораба 

Кораб 3 TP03 43 04 21 28 42 7 
Мъртъв малък делфин, цвят сиво- 

белезникъв 

Кораб 3 TP03 42 53 30.4 29 56 30 Мъртъв малък делфин 

Кораб 3 TP03 
42 53 12 29 58 21 

Труп на малък делфин сиво-бяло 

на цвят. 

Кораб 3 TP03 
42 50 35 30 13 47 Мъртъв делфин черен на цвят. 

Кораб 3 TP03 42 50 33.1 30 14 2.7 Мъртъв малък делфин 
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През периода на ученията е установена концентрация на мъртви китоподобни в 

акваторията. На 20-21.06.2015г. при изпълнение на наблюдение по линейни трансекти от 

кораб са регистрирани 6 мъртви китоподобни. На 10.07.2015г., при наблюдение от 

стационарна точка нос Емине се докладва за силни гърмежи във водата, които се усещат дори 

на брега. Наред със заплахите, произтичащи от приулова, сериозно въздействие върху вида 

имат провежданите в акваторията на Черно море военни учения и очакваме тяхното негативно 

влияние да се засилва с оглед и на предстоящите военни учения. 

Тъй като по време на проекта не бяха регистрирани данни за конкретни места на 

интензивен приулов на китоподобни и не е известна точната площ, която са обхващали 

военните учения, проведени по време на изследването, се базираме на принципа на 

превенцията като по експертно мнение считаме, че територията, засегната от заплахи, 

вследствие на антропогенни фактори, представлява териториалните води на България, 

чиято площ е 6340 км
2
 и представлява 18,56% от площта на БГ ИИЗ. 

  

Смъртност вследствие на естествени фактори  

 

По време на полевите наблюдения през 2014-2015 г. не са регистрирани значими 

събития, които биха довели до увеличаване на смъртността на китоподобните вследствие на 

естествени фактори, също така не са регистрирани и трупове на китоподобни, за които 

категорично да е установена смърт вследствие на естествени фактори.  Въпреки това,  

изхождайки от презумпцията на превантивътрешвността, отнасяме двата броя изхвърлени на 

брега китоподобни с неустановена видова принадлежност и един брой с установена 

принадлежност към вида, като умрели вследствие на естествени фактори. Към тези данни не 

можем да отнесем регистрираните от РИОСВ трупове на изхвърлени китоподбни, защото те 

не са оглеждани от експерти по проекта, които да установят причината за смъртта (ако е 

възможно).  
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Параметър „Смъртност, вследствие на естествени фактори“ се изчислява като 

установените по време на теренните наблюдения мъртви китоподобни от вида (1 брой) 

се сумира с броя мъртви китоподобни с неопределена видова принадлежност (2+6 броя) 

и сборът се отнесе към числеността на популацията (1057 индивида). Стойността е 

0,85%. Китоподобните с неопределена видова принадлежност са включени в 

изчисленията на принципа на превенцията. 
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5. Определяне на ПС 

 

България определя ПС на китоподобни на ниво МОРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ регион 

(MBLS) в частта, която се припокрива с границите на българската ИИЗ на Черно море. 

Определяне на природозащитно състояние се извършва спрямо референтните стойности, 

които характеризират дадено ниво на природозащитно състояние.  

Определените референтни стойности на национално ниво са описани и обосновани в 

отделен „Доклад с предложение за национални референтни стойности“, изготвен в 

рамките на дейностите по настоящия проект. Те се базират на сериозен анализ на научните 

данни, опит и становища на водещи национални и световни експерти. Предложените 

референтни стойности трябва да се считат за временни, защото нито едно от посочените в 

доклада изследвания не е направено в необходимия пълен времеви обхват.  За постигане на 

реални национални референтни стойности е необходимо настоящето проучване да се 

повтори поне в три последователни години, а в оптималния случай 10-15 години, във времеви 

серии през 2 години, поради изключителната динамика и вариабилност на заплахите към 

китоподобните в Черно море. 

За референтни стойности по отношение на параметри „Численост“ и „Плътност“ 

приемаме публикуваните данни по проект „Негативно въздействие на риболова върху 

популациите на китоподобните в Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2“ , изпълнен от 

нашия партньор MacAllisterElliot&Partners. Стойностите са: „Численост“ - 9947; „Плътност“ 

- 0,282. 

При последното докладване за периода 2007-2012 България е докладвала за „Ареал на 

разпространение“ на афала площ от 15 300 км
2
. „Площта на заетите местообитания“ на 

афалата, по същото докладване е равна на 10 649 км
2
. Посочените стойности приемаме за 

референтни.  

Референтните стойности на „Площта на потенциалните местообитания“ - 17 318 

км
2
 и „Подходящите места за хранене и размножаване“ - 17 318 км

2 
се базират на данните 

от настоящото изследване.   
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Референтните стойности за параметри „Заплахи и смъртност вследствие на 

антропогенни фактори“ и „Смъртност вследствие на естествени фактори“ се определян по 

експертна оценка, както е посочено в „Доклад с предложение за национални референтни 

стойности“. Референтните стойности са съответно 15% и 1%.  

За определянето на ПС се прилага следната матрица:
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Таблица 12. Матрица за определяне на ПС 

Критерии и 

параметри 

Мерна единица/праг за БПС 

при оценяване състоянието на 

отделни части/ полигони на 

Ниво Морски регион Черно 

море (MBLS) и методи за 

набиране на данните 

Референтна 

стойност 

Благопри

ятно 

Неблагоп

риятно -

незадовол

ително 

Неблагоприя

тно - лошо 

КРИТЕРИЙ 1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Параметър 1.1  
Ареал на 

разпростране 

Обща площ на  ареал на 

разпространение на вида; 

наблюдение и картиране 

15300 км
2
 31500 км

2
   

Цялостна оценка по Критерий 1 Х   

КРИТЕРИЙ 2. ПОПУЛАЦИЯ  

Параметър 2.2 
Численост  

 

Брой  индивиди; наблюдение и 

картиране 

9947   1 057 

Параметър 2.3 

Плътност 

Брой  индивиди на км
2
; 

наблюдение и картиране 

0,282   0,03 

Цялостна оценка по Критерий 2   Х 

КРИТЕРИЙ 3. МЕСТООБИТАНИЕ НА ВИДА  

Параметър 3.1 
Площ на заетите 

местообитанията 

 

Обща площ (км
2
) на 

местообитания; GIS моделиране 

и картиране на хабитати 

10649 км
2
   5 400 км

2
 

Параметър 3.2.  
Площ на 

потенциалните 

местообитания 

 

Обща площ (км
2
) на 

подходящите местообитания; 

GIS моделиране и картиране на 

подходящи хабитати 

17 318 км
2
 17 318 км

2
   

Параметър 3.3.  

Подходящи места за 

хранене и 

размножаване 

Обща площ (км
2
),  

GIS моделиране и картиране  

17 318 км
2
 17 318 км

2
   

Цялостна оценка по Критерий 3   Х 

КРИТЕРИЙ 4. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) 

Параметър 4.1  
Заплахи и 

смъртност 

вследствие на 

антропогенни 

фактори 

% засегнати площи от 

обследваната територия; 

Официални данни и данни от 

оценка влиянието на 

антропогенни фактори 

15 %
 

 18,56 %
 

 

Параметър 4.2. 
Смъртност, 

вследствие на 

естествени фактори 

Засегнат % от популацията; 

Официални данни и данни от 

теренни наблюдения 

1% 0,85%   

Цялостна оценка по Критерий 4   Х  

Обща оценка по четирите критерия на БПС на вида:    Х 
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6. Анекс В – Формат за докладване на основните резултати от изследвания по  

чл. 11 за Анекс II, IV и V видове 

 

Име на полето Кратки обяснения 

0.1 Страна членка BG 

0.2 Видове  0.2.1 Код на вида  1349 

 
0.2.2 Научно име на 

вида 
Tursiops truncatus ponticus 

 

0.2.3 Алтернативно 

научно име на вида 
Незадължително 

 

 
0.2.4 Обикновено име 
Незадължително 

Афала 

1 Национално ниво 

1.1 Карта (Разпространение) и (площ на разпространението) в страната 

членка 

1.1.1 Карта  на 

разпространението  

 

Чувствителен 

1.1.2 Използвани методи – 

карта 

 

2 = екстраполации от проучвания върху части от популацията 

или от извадки 

 

1.1.3 Година или период 2014-2015 

1.1.4 Допълнителна карта 

на разпространението – 

незадължително 
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1.1.5 Карта на ареала 

 
2 Биогеографско ниво 
Попълнете за всеки биогеографски или морски регион 

2.1 Биогеографски и Морски 

региони 

Морски Черноморски (MBLS) 

2.2 Публикувани източници  

2.3 Разпространение В рамките на биогеографския регион  

2.3.1 Площ на ареала на 

разпространение 

31500км
2 

 

2.3.2 Използван метод  2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 
 

2.3.3 Краткосрочен план – 

Период  

2012-2015 

2.3.4 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

x = неизвестни 

2.3.5 Краткосрочен план – 

Степен на изменение 
 

Незадължително  

  

  

2.3.6 Дългосрочен план- 

Период 

            Незадължително 
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2.3.7 Дългосрочен план-  

Посока на изменение 
 

Незадължително 

 

2.3.8 Дългосрочен план- 

Степен на изменение 

 

 

Незадължително 

  

  

2.3.9 Благоприятни 

референтни стойности на 

разпространение  

 a)  15 300 кв.км. 

b)  

c) 

d) Докладване на България по член 17 от Директивата за 

местообитанията за периода 2007-2012г. 

2.3.10 Причина за 

промяната  
Дали разликата между 

отчетената стойност в поле 

2.3.1. и стойността от 

предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

 

a) действителна причина?НЕ 

b) подобрено знание/по точни данни? НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? НЕ 

2.4 Популация 

2.4.1 Оценка размера на 

популацията 
(използване на индивиди или 

одобрени изключения където 

е възможно) 

a) Единица  Брой индивиди  

b) Минимум 613 

c) Максимум 1500 

2.4.2 Оценка размера на 

популацията 

a) Единици
1
 бр. индивиди/ км

2
 

b) Минимум 0,0174 

                                                 
1
Ако е използвана популационни единица различна от „индивиди“ или единица от 

списъка с изключение, то се препоръчва тези данни да бъдат конвертирани в  „индивиди“. 

Конвертираните данни трябва да бъдат отчетени в поле 2.4.1. 
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 (използвайки популационни 

единици различни от 

индивиди)  

 

Незадължително (ако 2.4.1 е 

попълнено) 

c) Максимум 0,0426 

2.4.3 Допълнителна 

информация за оценката 

популацията/конвертиране  
 

 

 

Незадължително  

a) Дефиниция за 

„местност“ 

 

 

b) Метод за конвертиране 

на данните  

 

Екстраполация 

c) Проблеми при 

определяне оценката на 

размера на популацията 

 

2.4.4 Година или период 2014-2015  

2.4.5 Използван метод - 

Размер на популацията 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

 

2.4.6 Краткосрочен план – 

Период 

 

2.4.7 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

x = неизвестен  

2.4.8 Краткосрочен план – 

Степен на изменение  

 

Незадължително 

 

a) Минимум  

b) Максимум  

с) Доверителен 

интервал  

 

2.4.9 Краткосрочен план – 

Използвани методи 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

  

2.4.10 Дългосрочен план -  

Период 
Незадължително 

 

2.4.11 Дългосрочен план - 

Посока на изменение 

 

2.4.12 Дългосрочен план - 

Степен на изменение 
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2.4.13 Дългосрочно 

изменение. Използвани 

методи. 

 

2.4.14 Благоприятни 

референтни стойности на 

популацията 

a) 9947 

b)  

c)  

d) данни по проект „Негативно въздействие на риболова върху 

популациите на китоподобните в Черно море", EC Project Mare 

2011/16, Lot 2“ 

2.4.15 Допълнителна 

информация 
Дали разликата между 

отчетената стойност в поле 

2.4.1. или 2.4.2 и стойността 

от предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

a) действителна причина? НЕ 

b) подобрено знание/по точни данни? НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? НЕ 

2.5 Местообитание на видове 

2.5.1 Определяне на площта 5400км² 

2.5.2 Година или период 2014-2015  

2.5.3 Използван метод - 

местообитание 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

  

2.5.4 Качество на 

местообитанието  

Лошо- рязко намаляване на хранителните запаси от трицона, 

шумово замърсяване, военни учения 

b) Експертна оценка 

2.5.5 Краткосрочен план -  

Период 

 

2.5.6 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

x = неизвестен  

2.5.7 Дългосрочен план -  

Период  

Незадължително  

 

2.5.8 Дългосрочен план – 

Посока на изменение 

x = неизвестен 

2.5.9 Площ на подходящите 

местообитания на видове 

a) 17318 км
2
 

b)  

2.5.10 Причини за промяна a) действителна причина? НЕ 
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Дали разликата между 

посочената стойност в 2.5.1 и 

предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

b) подобрено знание/по точни данни? НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? НЕ 

2.6 Основни въздействия 

a) Въздействия b) Степенуване c) Определяне на 

замърсяването 

F02 Риболов и събиране на 

водни ресурси 

 

 

 

 

 

F02.02 Професионален 

активен риболов 

 

  

 

F02.02.02Улов с пелагични 

тралове 

 

M  

F05.04 Бракониерски улов 

 

L  

 

H01 Замърсяване на 

повърхностни води (пресни, 

вътрешни, морски и 

бракични) 

 

M  

 

H06.01Шум, дискомфорт, 

шумово замърсяване 

 

M  

G04 Военни учения  

H 

 

 

 

 

 

2.6.1 Използвани методи – 

Въздействия  

1 = основано само на експертно мнение 

 

2.7 Заплахи 

a) Заплаха b) Степенуване c) Определяне на 

замърсяването 
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F02 Риболов и събиране на 

водни ресурси 

 

 

 

F02.02 Професионален 

активен риболов 

  

F02.02.02Улов с пелагични 

тралове 

M  

F05.04 Бракониерски улов L  

H01 Замърсяване на 

повърхностни води (пресни, 

вътрешни, морски и 

бракични) 

M  

H06.01Шум, дискомфорт, 

шумово замърсяване 

M  

G04 Военни учения H  

 

  

2.7.1. Използвани методи – 

заплахи  

1 = експертно мнение 

2.8 Допълнителна информация 

2.8.1. Обосновка на 

стойността (в % ) 

използвана за 

оценяване на 

тенденциите 

 

2.8.2. Друга относима 

информация 

 

2.8.3. Транс-гранична 

оценка 

 

2.9 Изводи  

(оценка на природозащитния статус в края на периода на докладване) 

2.9.1. Разпространение 

 

 

 

2.9.2. Популация  

 

2.9.3 Местообитания на 

видове 

 

 

2.9.4 Бъдещи перспективи  
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2.9.5 Цялостна оценка на 

Природозащитния статус  

2.9.6 Цялостна тенденция 

в Природозащитния 

статус 

 

 

3. Информация за НАТУРА 2000 & Анекс II видове 

на Биогеографско ниво 

3.1 Популация 

3.1.1 Размер на 

популацията 
 

Оценка на размера на 

популацията включена в 

мрежата (в съответния 

биогеографски регион).  

a) Единица  

b) Минимум   

c) Максимум  

3.1.2 Използван метод 0 = нама данни 

3.1.3 Тенденция в размера 

на популацията в 

рамките на мрежата 

(Краткосрочно изменение ) 

Незадължително 

 

3.2 Природозащитни мерки 

Да се посочат до 20 мерки, взети по време на отчетния период (т.е. които вече са внедрени) и 

да се даде информация за тяхното значение, местоположение и оценка. Да се използват 

кодовете от списъка с мерки за консервация от справочния портал. Полета 3.2.2 - 3.2.5 да се 

попълнят за всяка отчетна мярка. 

3.2.1  

Мярка 

 

3.2.2.  

Тип 

 

Отбележете с отметка 

приложимия тип или 

типове мерки за 

консервация 

3.2.3 

Степен

уване 

3.2.4  

Местоположе

ние  

Отбележете с 

отметка къде 

предимно е 

била 

прилагана 

мярката 

3.2.5. 

Широка оценка на мярката 

Отбележете с отметка 

подходящото  
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7. Анекс С -  Определяне на природозащитен статус  

 

Основна оценъчна матрица 

(за биогеографски регион в границите на държава членка) 

Показател Природозащитен статус 

 Благоприятен 

 

(“зелен”) 

Неблагоприятно 

- 

незадоволително 

(“оранжев”) 

Неблагоприятно –  

лошо 

(“червен”) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация, 

за да се 

направи 

оценка) 

Разпространение Х    

Численост   Х  

Местообитание    Х  

Бъдещи 

преспективи (по 

отношение на 

популация, 

разпространение и 

наличие на 

местообитание) 

 Х   

Цялостна оценка 

на ПС
2
 

  Неблагоприятно –  

лошо 

 

 

                                                 
2
 Специфичен символ (показател +/-/=/х) да се използва при неблагоприятните категории, за да индикира 

цялостна тенденция в природозащитния статус 


