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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

 

 

Афала (Tursiops truncatus) – Черноморска афала (Tursiops truncatus ponticus/ Barabasch, 

1940) 

 

Mорска свиня (Phocoena phocoena) - Черноморска морска свиня (Phocoeana phocoenа 

relicta/ Abel, 1905) 

 

Oбикновен делфин (Delphinus delphis) – Черноморски обикновен делфин (Delphinus 

delphis ponticus/ Barabash-Nikiforov, 1935) 

 

ИИЗ – Изключителна Икономическа Зона 

 

БГ ИИЗ - Изключителна Икономическа Зона на Р България 

 

ПС – Природозащитно състояние 

 

ЗЗ – Защитена зона 
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1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Настоящият документ представлява методика за мониторинг на китоподобните 

видове афала (Tursiops truncatus), морска свиня (Phocoena phocoena) и обикновен 

делфин (Delphinus delphis) и е изготвена съгласно изискванията на Наредба №2 от 18 

декември 2006г. за условията и реда за създаването и функционирането на 

националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 

(обн. ДВ. бр.3 от 12 януари 2007г.).  

Целта на мониторинга е: 

a) да се проследят измененията в природозащитното състояние на целевите видове 

(чл.11 от Директивата за хабитатите); 

b) да се оцени влиянието на взетите мерки за опазване на целевите видове (чл.17 от 

Директивата за хабитатите). 

Изпълнението на настоящата методика за мониторинг следва да осигури 

количествена оценка на тенденциите по следните параметри за определяне 

природозащитното състояние на целевите видове китоподобни: 

 Разпространение  

 Численост  

 Плътност  

 Площ на заетите местообитания  

 Площ на потенциалните местообитания 

 Подходящи места за хранене и размножаване 

 Заплахи, смъртност в следствие антропогенни и естествени фактори 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ 

 

2.1. АФАЛА (TURSIOPS TRUNCATUS PONTICUS) 

Черноморската афала обитава основно шелфови води, въпреки че се наблюдава 

и в дълбоките води на открито море. Структурата на популацията в района на Черно 

море се състои от няколко подпопулации или местни групи, включително тези, които 

прекарват голяма част от годината в ареали, които се различават в географско и 

екологично отношение - северозападния район на Черно море, крайбрежните води 

около Крим; Керченския проток и прилежащите части на Черно и Азовско море; 

шелфовите води на Кавказкото крайбрежие; турското крайбрежие и Турската Проливна 

Система (Birkun, 2012). Тя е наблюдавана във вътрешните води на Турция, 

включително и на протоците Босфора, Мраморно море и Дарданелите и има няколко 

наблюдения за афали, които навлизат в реки.  

 

Дължина: 2.2м   до 3.3м 

Таблица 1. Физическа характеристика на черноморска афала 

 

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.    

 

В БГ ИИЗ 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;  
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- ИИЗ (Изключителната икономическа зона на България).  

Предполага се, че стадата на афалата мигрират към българските води през 

пролетта от югоизток, а през есента от североизток. Тяхното появяване в наши води е 

свързано с пролетните месеци (март-април) (Николов, 1963a), но в някои години 

миграцията се извършва по-рано - през февруари (Станев, 1996). 

 

Фигура 1. Разпространение на афала в Черно море по литературни данни 

 

Източник: http://www.south-stream-

offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_2

0140725.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
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Фигура 2. Разпространение на афала в Черно море в българската ИИЗ на  Черно 

море 2014г. - 2015г. 

 

 

Източник: Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

Дейност: „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena 

phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в 

Черно море“ 

 

За България обсегът на афалата включва вътрешните води, териториалните води 

и изключителната икономическа зона на България. Редовно присъствие се регистрира в 

главните заливи по черноморското ни крайбрежие - Бургаски и Варненски залив. Няма 

съобщения за срещане на афала в някои от българските крайбрежни езера, както е 

случаят с морската свиня. 

По българското крайбрежие те са наблюдавани обикновено на 5 и 10 мили и 

дълбочини 17-65 m (Станев 1996) в района между нос Емине и нос Галата през периода 
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1992-1995 г. По време на изследванията с риболовни съдове през периода 2010-2011 

(Mihaylov 2011) са регистрирани афали на 15-25 мили от брега и дълбочини 35-80 m в 

участъка между Варна и Черни нос. 

Афали се срещат предимно в литоралната зона на континенталния шелф 

(обикновено повече от 6 м и по-малко от 200 м дълбочина), но и в открито море 

(обикновено повече от 200 м дълбочина) и плитката част на  морето (обикновено по-

малко от 6 м дълбочина; включва морски заливи и проливи).  

Оценките на размера на популацията на афалата в различни части от 

разпространението и показват, че стойностите и за басейна са най-малко няколко 

хиляди индивида от този вид (Birkun, 2012), но не повече от 15 000 (Birkun et al., 2014). 

 

 

2.2. МОРСКА СВИНЯ  (PHOCOENA PHOCOENA RELICTA) 

 

Морската свиня е най-малкият сред китоподобните видове в Черно море. Тя се 

счита за крайбрежен вид, въпреки че има някои сведения, но се открива и в дълбоки 

води. Някои индивиди посещават устията на големите реки, включително техните 

делти и притоци, крайбрежни бракични води и солени лагуни, и сладководни езера, 

свързани чрез реките с морето. 

 

 

Дължина: 1.3-1.5 м, макс. 1.8 м; средно около 30 кг 
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Таблица 2. Физическа характеристика на черноморска морска свиня 

 

Големина 

Дължината на възрастните животни - 1.3-1.5 м, тегло около 30кг, 

самките са малко по-големи от самците 

Новородени:  82-86 см, 3-8 кг  

Размерът и теглото варират значително в зависимост от 

популацията; най-малките са в Черно море. 

Глава 

 

Малка, къса, тъпа муцуна.  

Зъби: всяка страна на горна челюст - 24-27, всяка страна на 

долна челюст - 22-24.   

Тяло 

Дебело, силно, с до 4 см подкожна тлъстина.  

 Гръбната страна е тъмно-сива, понякога почти черна, 

коремната-светла. Тъмната окраска постепенно преминава в по-

светла, границата между тях е размита. Срещат се и албиноси-

бяло-снежен или леко жълт цвят на кожата и червени очи.   

Гръбна перка Типична, триъгълна, разположена в средата на тялото. 

Гръдна перка  
Малки, широки със сърповидна форма, леко заоблени, тъмни на 

цвят.  

Опашка Със средна дължина на прореза 

Поведение 

Шумно дишане, подобно на сумтене, грухтене, напомнящо 

домашната свиня; Често се среща сам или в малки групи (2-3 

индивида), но понякога и в по-големи групи. Въпреки това е 

относително социален тип. Незабележима на повърхността, 

рядко скача, стоят настрана от кораби; по този начин 

наблюдението на този вид е трудно.  

Продължителност 

на живота 
7-8 г., макс. 13-15 г. 

Скорост на 

плуване 
до 22 км/час 

Гмуркане  Продължителност до 6 мин. и дълбочина до 50-75 м. 

Полова зрялост 
Женските и мъжки индивиди достигат полова зрялост на възраст 

около 3-4 г.   

Сезон на 

размножаване 
Предимно през лятото. 
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Хранене 
Малки дънни риби (попчета, меджид, барбуня, морски език, 

писия, кефалови) и масовите пелагични риби (хамсия, трицона)  

 

 

Областта на разпространение на морската свиня пред българския бряг включва 

вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона 

на Република България. Редовно се  среща в главните заливи по черноморското 

крайбрежие - Бургаски и Варненския залив.  

Епизодично морската свиня е наблюдавана и в заливите около устието на река 

Ропотамо до Маслен нос, в самото устие и в най-отдалечената част на Варненско езеро 

(Mihaylov,2011). 
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Фигура 3. Разпространение на морска свиня в Черно море по литературни данни 

 

 

Източник: http://www.south-stream-

offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_2

0140725.pdf 

 

Основавайки се на наличната информация за българската акватория на Черно 

море и екологията на видовете, може да се обобщи, че морската свиня (муткурът) 

обикновено обитава по-плитките води (0 – 200 м) над континенталния шелф, но често 

се среща и в откритоморската зона (Birkun, 2008) в зависимост от разпределението на 

хранителния ресурс – пелагични и дънни видове риби. 

През по-топлите периоди, морската свиня се появява в Азовско море и 

Керченския проток, Мраморно море и Босфора. Черно море и посочените прилежащи 

води, осигуряват места за размножаване, раждане на малки и райони за хранене, поради 

което животните са наблюдавани по протежение на българския бряг по време на 

сезонните миграции във връзка с основни жизнени процеси. 

През зимата морските свине обитават обикновено областите, където са 

зимувалните райони на най-многочисления в басейна вид риба, хамсията Engraulis 

encrasicolus: източните турски териториални води и южните грузински териториални 

води (Николов 1963a; Birkun et al. 2006). 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
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Фигура 4. Разпространение на морска свиня в българската ИИЗ на Черно море 

2014г. - 2015г. 

 

Източник: Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 

Дейност: „Теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena 

phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в 

Черно море“ 

 

Китоподобните бозайници, включително и морските свине, се появяват редовно 

първоначално в южните райони на България (р. Резовска (на границата с Турция) - 

Маслен нос) през март-април (Николов 1963б), като техният миграционен път е на 

север. В някои години те са наблюдавани през февруари; морските свине се придържат 

в близка до брега зона при отдалеченост от 2-4 мили, а по-нататък през пролетта и 

лятото разпределението остава същото (Станев 1996). През есента те предприемат 
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миграция в обратна посока и се завръщат по същия път и в същите близки до брега 

зони към районите на зимуване (Николов 1963б). По този начин, морските свине, са 

широко разпространени по цялото българско черноморско крайбрежие по време на 

пролетните и есенните миграции и лятното им разпределение. 

Тяхната основна храна се състои от малки риби, включително различни видове 

бентосни риби като попчета, меджид, кефалови, барбуня, писия и масовите пелагични 

риби хамсия и трицона (Рыбалко, 1990; Зайцев, 1998; Балацкий, 2003; Birkun, 2002; 

Кривохижин, Биркун, 2009; К. Михайлов). 

Критичните метообитания на морската свиня са: срещу Крапец; Шабла – 

Балчик; Каварна – Черни нос; Бяла – н. Емине; на юг от Бургас; ИИЗ на България. 

Резултатите от теренните изследвания на морската свиня в северозападната, 

североизточната и централната част на Черно море показват размер на популацията от 

най-малко няколко хиляди до няколко десетки хиляди (Birkun, 2008, Birkun et al., 2014). 

 

 

 

2.3. ОБИКНОВЕН ДЕЛФИН (DELPHINUS DELPHIS PONTICUS) 

 

Обикновеният делфин се среща в почти цялото Черно море и резултатите от 

предишни проучвания показват, че това е най-често срещаният вид китоподобен 

бозайник там. Обикновеният делфин се среща главно в дълбоки води (дълбочина 

повече от 200 м), но също така посещава плитките крайбрежни води (с дълбочина 

обикновено повече от 6 м и по-малко от 200 м) и следва сезонните пасажи и 

миграциите на предпочитаната си плячка, като например малки пелагични риби, 

черноморска хамсия,  трицона, също морски игли, карагьоз, меджид, кефалови риби, 

сафрид, зарган и др (Клейненберг, 1956; Цалкин, 1940а,б; Birkun, 2002; Кривохижин, 

Биркун, 2009). 

Годишните зимни концентрации на черноморска хамсия в югоизточните и в по-

малка степен в южната част на Кримското крайбрежие, създават благоприятни условия 

за концентрация на зимуващите делфини.  
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Дължина: мъжки: средно 1.7 - 1.8 м, макс. 2.2 м; женски: средно 1.5-1.7 м, макс. 2.0м  

 

Таблица 3. Физическа характеристика на черноморски обикновен делфин 

 

Големина 

Мъжки:       1.7-1.8 м – около 55-60  кг 

Женски: 1.5-1.7 м - между около 50 кг 

Новородени:  80-95 cm –5-8  кг 

В Черно море средната дължина е 1.7м (макс 2.2м при мъжките и 

2м при женските индивиди).   

Глава 

 

Муцуната му е удължена като клюн, а на главата има изпъкнала 

мазна възглавничка 

40 до 60 зъба на всяка на всяка страна на челюстите. 

Тяло 

Относително сложна окраска: черен гръб, светло-оцветен врат и 

корем. Окото е заобиколено от тъмна окраска. Тялото е 

пропорционално, стройно и обтекаемо,  

цветен силует наподобяващ формата на пясъчен часовник, 

обикновено в черни, сиви, бели и жълти цветове. 

Цветове и шарките се различават значително при различните 

индивиди. Анатомичните характеристики, като например брой на 

зъбите или формата на тялото или скелета, също варират. 

Гръбна перка Сърповидна, черна.  

Гръдни перки Сърповидна и заострена форма, черни. 

Опашка Тъмна на цвят, вдлъбната, с дълбок прорез по средата. 

Поведение 

В дълбоки води. В крайбрежните води се среща заедно с афала. 

Типично стадно животно, образува големи струпвания от десетки 

до стотици индивиди в местата за размножаване и отхранване. 

Този вид се храни предимно през нощта, а през деня индивидите 

плуват, общуват и почиват. Обикновено са много активни и често 
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правят скокове над водата. 

Скорост на 

плуване 
До 45-55 км/ч 

Гмуркания 
Кратки и по дълги гмуркания до 60-70 м, задържайки дишането до 

3-5 мин. В океаните се спуска до 300 м. 

Полова зрялост 2-4 години за женските и 3-4 години за мъжките 

Сезон на 

размножаване 
Лято, пик през юли-август 

Бременност 11 месеца. Раждат през 2-3 години 

Кърмене Най-малко 5-6 месеца 

Хранене 
Предпочитана храна - трицона, хамсия, морски игли; също 

ракообразни, зарган, сафрид, меджид, барбуня, лефер и др.  

Обикновеният делфин избягва води с ниски нива на соленост и това би могло да 

обясни защо те никога не се срещат в Азовско море или в Керченския пролив.  

Средният размер на групите при обикновения делфин, регистрирани през 2003- 

2005 г., варира от 2.9 до 5.4 индивида (С. Кривохижин, частно съобщение). 

 

Фигура 5. Разпространение на обикновен делфин в Черно море по литературни 

данни 
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Източник: http://www.south-stream-

offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_2

0140725.pdf 

 

Черноморският ендемичен подвид на обикновения делфин (Delphinus delphis 

ponticus) е предложен сравнително наскоро от научната общност, като отделен подвид 

и неговата валидност все още се оспорва. Представената таксономична разлика е на 

базата на морфологични характеристики и микросателитна ДНК. 

 

Фигура 6. Разпространение на обикновен делфин в българската ИИЗ на Черно 

море през 2014-2015г. 

http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
http://www.south-stream-offshore.com/media/documents/pdf/bg/2014/07/ssttbv_bg_esia_13_marineeco_web_bg_bg_20140725.pdf
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Източник: Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, 
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Черно море“ 
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3. ПРИРОДОЗАЩИТНА ЗНАЧИМОСТ НА ВИДОВЕТЕ 

 

Въпреки недостатъчните изследвания, трите вида делфини са обект на 

специална защита в българската акватория на Черно море. Редица закони касаят 

морските китоподобни – Закон за биологичното разнообразие, Закон за Рибарството и 

аквакултурите, Закон за водите и др. Видовете са обект на защита в много 

международни конвенции и споразумения - Споразумение за опазване на 

китоподобните в Черно море, Средиземно море и прилежащата част от Атлантическия 

океан (ACCOBAMS); Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване (Convention 

on the Protection of the Black Sea Against Pollution (Bucharest Convention)); Конвенция на 

обединените нации за влажните зони с международно значение (UN Convention on 

Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat-RAMSAR); 

Конвенция за опазване на европейската дива природа и естествените хабитати 

(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats-Bern 

Convention); Конвенцията от Бон за опазване на мигриращите диви животни (Bonn 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals); Протокол от 

Картагена за биоразнообразието (Cartagena Protocol on Biodiversity); Генерална 

Комисия по Риболова на Средиземноморието (GFCM); Директивата за хабитатите на 

ЕС (EC Habitat Directive); Рамкова директива за Морска стратегия на ЕС (Marine 

Strategy Framework Directive) и др. 

Трите вида китоподобни в Черно море са категоризирани и включени в 

Червения списък на застрашените видове на IUCN.  Видът T. truncatus е включен в 

Червената книга на България (1985, 2011) с природозащитен статус за България - 

уязвим VU [D1], а международния му IUCN статус е застрашен [EN A2cde] (Birkun, 

2012).  

Обикновеният делфин не е включен в Червената книга на България (2011), но 

международния му IUCN статус е уязвим [VU A2cde] (Birkun, 2008). Морската свиня е 

включена в Червената книга на България (2011) с природозащитен статус: уязвим [VU 

A1acde + 2ce]. Международният IUCN статус на вида е [EN A1d+4cde] (Birkun, 2008).  
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И трите вида китоподобни в Черно море са включени в Червения списък на 

IUCN като видове от природозащитно значение. 

Таблица 4. Природозащитен статус на черноморските китоподобни 

 

Вид/Подвид IUCN Глобален 

природозащитен статус 

Червена книга на 

Република България 

Черноморска афала 

(Tursiops truncatus 

ponticus) 

Застрашен (En) Уязвим (Vu) (вписан като 

Tursiops 

truncatus) 

Черноморска морска свиня 

(Phocoena phocoena 

relicta) 

Застрашен (En) Уязвим (Vu) (вписан като 

Phocoena phocoena) 

 

Черноморски обикновен 

делфин (Delphinus 

delphis ponticus) 

Уязвим (Vu) Недостатъчни данни (DD) 
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4. ТЕРИТОРИЯ НА МОНИТОРИНГ  

 

Поради липса на систематично и дългогодишно проучване на БГ ИИЗ, е 

необходимо през първите три години на мониторинговата програма, местата за 

провеждане на мониторинг да не са локализирани, а да се обхване площта на цялата БГ 

ИИЗ. След това би могло да бъдат предложени по-конкретни зони в обхвата на БГ ИИЗ, 

където следва да бъде извършен мониторинг. 

За целите на докладването по чл. 17 от Директивата за хабитатите, България 

определя природозащитно състояние на китоподбни на ниво Черноморски морски 

регион (MBLS), в частта му, която се припокрива с границите на БГ ИИЗ. 

 

Фигура 7. Район на обследване: Българската ИИЗ покрита с мрежа 10х10км, 

използвана при докладване по чл.17 

 

 
 

На интернет страницата на Международната комисия за опазване на Черно море 

от замърсяване (Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution) са 
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публикувани следните координати като граници на българската ИИЗ, със стратум от 34 

156 км
2
. 

 

Таблица 5. Координатна система  WGS84 

 

Точка Ширина, N Дължина, Е 

1 415952N 281926E 

2 421428N 292045E 

3 422624N 293420E 

4 422924N 294936E 

5 423327N 295830E 

6 424803N 303410E 

7 424931N 303618E 

8 425643N 304506E 

9 431954N 310633E 

10 432649N 312043E 

 

Източник:  http://www.blacksea-commission.org/_socio-economy-eez.asp 
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5. ПЕРИОДИЧНОСТ НА МОНИТОРИНГ 

 

За установяване на тенденциите в развитието на популацията на целевите видове 

са необходими три поредни години на мониторинг. След приключване на настоящия 

проект, е необходимо да има повтаряемост на вече извършените обследвания, за да се 

осигури непосредствена сравняемост на резултатите. Необходимо е част от полевите 

снимки от двата вида платформи (кораб и самолет) да съвпадат по време, за 

получаването на комбинирана снимка. Установените трансекти трябва да бъдат 

обхождани през равни интервали от време и по възможност в един и същ месец в 

дадена мониторингова територия.  

В този смисъл през първите три години, мониторингът трябва да бъде 

извършван по следната схема:  

 

МОНИТОРИНГ ОТ САМОЛЕТ 

 април – май - за обхващане на пролетния сезон 

 юни - юли – за обхващане на летния сезон 

 септември - октомври - за обхващане на есенния сезон  

 декември – януари – за обхващане на зимния сезон 

 

МОНИТОРИНГ ОТ КОРАБ 

 април – май – за обхващане на пролетния сезон 

 юни - юли - за обхващане на летния сезон 

 септември - октомври - за обхващане на есенния сезон  

 

След провеждане на три поредни мониторинга, с цел установяване на тенденциите, 

то мониторига от кораб и самолет може да продължи да се провежда  веднъж на 

две години с цел проследяване на тенденциите. 
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МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ПРИУЛОВ НА КИТОПОДОБНИ  

  Провежда се всяка година. Изследва се централната част на крайбрежието, с 

опция и за северната и южна част от борда на рибарски съдове. Изследванията се 

извършват през  пролетно-летния (април-юли, но извън забраната за риболов на калкан 

– 15 април-15 юни) и есенния (септември-ноември) сезон, които съвпадат с активния 

риболовен период за калкан с  дънно-прикрепени хрилни мрежи  

 

МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗХВЪРЛЕНИ НА БРЕГА КИТОПОДОБНИ 

  Провежда се всяка година, веднъж месечно отделно за северния (Дуранкулак-

Обзор) и южния (Обзор-Резово) участък в периода януари – декември (целогодишно). 

Важно условие е усилието да е равномерно разпределено през годината за коректна 

оценка. Обхождат се предварително подбрани трансекти от достъпни зони по цялата 

крайбрежна ивица между двете ни граници.  

 

МОНИТОРИНГ ОТ СТАЦИОНАРНИ ТОЧКИ 

Провежда се всяка година. За всеки от 6-те района, наблюденията са по 10 дни в 

периода юни-юли и 10 дни в периода септември – октомври. Наблюденията трябва да 

бъдат разпределени равномерно през сутрешния и следобедния период от светлата част 

на денонощието.  

 

МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ТЕЛЕМЕТРИЯ 

Прилага се по експертна преценка на китоподобни освободени от рибарски 

съоръжения. Не се извършва целенасочен улов на китоподобни. В тази връзка 

приложението на този метод има ситуационен характер. 
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6. УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ 

 

Метеорологичните условия оказват голямо влияние върху възможността за 

провеждане на полеви наблюдения. Тя се определя спрямо скалата на Бофорт.   

 

Таблица 6. Статус на морето по скалата на Бофорт 

 

Степен по 

Бофорт 
Описание 

Скорост на 

вятъра, m/s  

Височина на 

вълните, m 
Условия на морето 

0 Щил <0.3  0 
Без вълнение. Морето е като 

огледало, повърхността е бляскава. 

1 Тих вятър 0.3–1.5  0–0.2  Вълнение без гребени и вълнички. 

2 Лек бриз 1.6–3.4  0.2–0.5  
Малки вълнички. Гребените са с 

бляскав вид, но не се пречупват. 

3 Слаб вятър 3.5–5.4 0.5–1  

Средни вълнички, гребените 

започват да се пречупват; наличие на 

разбиващи се вълни (1 до 5 

разбиващи се вълни в сектор на 

наблюдение). 

4 Умерен вятър 5.5–7.9 1–2 
Големи вълни, които стават по-

дълги, често разбиване на вълните. 

5 
Полусилен 

вятър 
8.0–10.7 2–3 

Големи вълни с ясно изразена 

издължена форма. Много разбиващи 

се вълни, някои се разплискват. 

 

При планиране на наблюденията видимостта също е от значение. Тя се определя 

по скала, както следва:  

0  Мъгла < 1 морска миля 

1  Слаба 1-2 морски мили 

2  Умерена 2-4 морски мили 

3  Добра > 5 морски мили 
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Работата на терен в открити води на Черно море е изключително трудна за 

планиране, поради бързата промяна на атмосферните условия. 

Времето може да бъде следено чрез системата Посейдон http://poseidon.hcmr.gr/ 

 

Фигура 8. Подходящи метеорологични условия за провеждане на теренни наблюдения 

 

 
 

Фигура 9. Неподходящи метеорологични условия за провеждане на теренни 

наблюдения 

 

http://poseidon.hcmr.gr/
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7. МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ОТ САМОЛЕТ 

 

Въздушното наблюдение се извършва в открито море по цялата територия на 

ИИЗ на България.   

 

Площ на изследването:                   34,156 км
2
 

Обща дължина на трансектите на наблюдението: 3657 km 

Усилия на наблюдението:                  1 км трансект за всеки 10 км
2 
 

 

Теорията за наблюдение на китоподобни изисква да се преминава 

перпендикулярно на батиметрията и бреговата линия и поради това изследователските 

трансекти са разположени така, че да пресичат бреговата линия под ъгъл от 90°, на 10 

км един от друг, както е показано във фигура 10. 

 

Фигура 10.Трансекти и референтни точки на въздушно обследване 
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За дизайн на трансектите се използва софтуера Distance, а за планиране на 

полетите се използва Churchill Navigation Augmented Reality System (АRS). 

Таблица 7. Референтни точки на трансекти на въздушно наблюдение 

 

Референтна точка Ширина, N Дължина, E 

-101 43.752331 29.084934 

+101 43.531154 31.012200 

-102 43.713740 28.580400 

+102 43.404695 31.294127 

-103 43.620971 28.598774 

+103 43.329032 31.170288 

-104 43.528198 28.617096 

+104 43.250700 31.067037 

-105 43.446555 28.526135 

+105 43.170562 30.977796 

-106 43.394269 28.139252 

+106 43.090344 30.888792 

-107 43.311540 28.056250 

+107 43.010047 30.800022 

-108 43.228748 27.973474 

+108 42.929672 30.711487 

-109 43.141855 27.932821 

+109 42.849219 30.623185 

-110 43.054316 27.898810 

+110 42.771379 30.512739 

-111 42.964125 27.892303 

+111 42.700433 30.343642 

-112 42.872935 27.896139 

+112 42.629224 30.174920 

-113 42.781743 27.899965 
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Референтна точка Ширина, N Дължина, E 

+113 42.557753 30.006573 

-114 42.712186 27.678272 

+114 42.488595 29.816110 

-115 42.627336 27.615538 

+115 42.427509 29.551269 

-116 42.545530 27.520168 

+116 42.346826 29.458597 

-117 42.459606 27.468343 

+117 42.266061 29.366164 

-118 42.342429 27.746853 

+118 42.195563 29.179403 

-119 42.251226 27.750947 

+119 42.131205 28.932817 

-120 42.151951 27.838429 

+120 42.066307 28.686715 

-121 42.051176 27.940262 

+121 42.003011 28.420259 

 

Номерацията на трансектите започва от 101  и  завършва на 121. Последните две 

цифри показват номера на трансекта (от 1 до 21). Номерацията се генерира 

автоматично от използвания софтуер за планиране на полети (Churchill Navigation 

Augmented Reality System (АRS) и е условна. При следващо обследване може да бъде 

зададена друга номерация и това няма да повлияе на теренната работа, както и на 

получените данни. Знаците (-) и (+) са поставени с цел по-лесна ориентация на пилота и 

оператора на камерата. Възможно е понякога да се налага започване на обследването 

конкретно от единия или другия край на трансекта. В такъв случай пилотът може 

веднага да се ориентира, ако му се каже: „Започни следващия трансект с (-)" , тогава 

той знае, че трябва да започне от запад.  
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От логистична гледна точка и имайки предвид трудно прогнозируемите 

метеорологични условия в БГ ИИЗ на Черно море, то е необходимо, при свикване на 

екипа, експертите да имат готовност и да се отзоват в рамките на един ден. 

При идеални условия през летните месеци, когато светлата част на деня е с по- 

голяма продължителност, всички самолетни трансекти могат да бъдат изпълнени в 

рамките на 5-6 дни. 

 

7.1. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ  

 

Екипът е съставен от 2-ма експерти, преминали обучение за наблюдение на 

китоподобни от самолет. Наблюдателите седят от лявата и от дясната страна на 

самолета. Наблюдателите записват данните от наблюденията по време на полета в 

полеви формуляр (Приложение 1) и/или на диктофон, за да могат в последствие да 

прегледат и допълнят своите формуляри. В зони с висока гъстота на наблюдаваните 

индивиди може да не е възможно да се събере пълен набор от информация за 

наблюдение или да се запише в полевия формуляр в реално време. Липсващата 

информация се въвежда във формуляра възможно най-скоро, напр. при следващо 

прекратяване на наблюдението или в края на всеки ден, когато наблюденията все още 

са пресни в паметта на наблюдателите.  

След приключване на полета, Ръководителят на полеви екип се уверява, че 

важната информация е записана и трябва да изиска останалата липсваща информация 

(напр. поведение и т.н.) от наблюдателя веднага щом е възможно. 

Ако експерт забележи група от смесени видове, той попълва информацията за 

всеки вид поотделно, там, където е различен. Ако някой от експертите забележи обект 

на наблюдение в далечината, той уведомява пилота на самолета и ако е възможно и 

безопасно, то самолета се отклонява от трансекта, за да се извърши по-добро 

наблюдение. Отклонение от трансекта може да бъде направено само по отношение на 

първия видян обект, след което самолета се връща към планирания трансект. След 

детайлното наблюдение, самолетът се завръща в първоначално зададения трансект и 

наблюдението продължава съгласно плана. 
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Полеви формуляр се попълва за всеки трансект поотделно. Ако трансектът не 

може да бъде завършен за един ден, то при продължаване на обследването (в рамките 

на същия трансект и мисия), се попълва нов полеви формуляр за съответния теренен 

ден. Задължително се маркират началото и края на всеки трансект, съответно с начална 

и крайна GPS точка. Ако се изпълнява част от трансект, то се записват начална и 

крайна точка на съответната част.  

Попълването на полевия формуляр започва с въвеждане координатите на 

начална GPS точка (начало на трансекта) и информация за „Условия на средата“ - 

Състояние на морето по Бофорт, Видимост, Мътност, Наличие на други 

животински видове (графи 4-7 от ПФ). След това тези данни се попълват само при 

промяна в „Условия на средата“ и при завършване/край на трансекта. При попълване на 

информация за обект на наблюдение задължително се записва: номер на GPS точка, 

час, вид, размер на групата, брой възрастни, брой малки. При извършване на 

наблюдение от самолет, оборудван с камера за видеонаблюдение, не се попълват графи 

9 и 10 от полевия формуляр (ъгъл на отстояние и разстояние до обекта), защото 

камерата дава точни координати на наблюдавания обект. Записването на информация в 

полевите формуляри не трябва да пречи на наблюдението, поради това останалите 

графи на полевия формуляр се попълват само, ако има възможност и време. В противен 

случай се попълват в края на деня на база аудио записите на експертите. При 

извършване на аудио запис, за всяко отделно наблюдение, експертът съобщава 

информацията в следният ред: номер на GPS точка, час, код на вида, размер на групата, 

брой възрастни, брой малки, поведение, коментари.  

Под „Размер на групата“ се разбира минималната и максималната численост по 

експертна оценка, тъй като не всички делфини се виждат (най често, когато едни са на 

повърхността, други са под водата и после се сменят). Средната не е средно 

аритметично от двете, а е броят на реално видяните делфини. Тя е равна на броя на 

възрастните плюс броя на малките (графа 12 + графа 13 от ПФ). 

Данните от наблюдателите се верифицират от РПЕ на база попълнени полеви 

формуляри, записи от видео камерата и записи от диктофоните. Когато има техническа 
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възможност, по време на наблюдението експертите използват мобилните устройства за 

попълване на  електронните формуляри съвместими с базата данни на ИАОС.  

С особено внимание трябва да бъдат събирани и анализирани данните от зоните 

НАТУРА 2000 и проекто-зоните, с оглед препоръчване на специфични режими за 

постигане на БПС на китоподобните в тях и евентуално коригиране на границите им 

при необходимост. 
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Фигура 11. Инструкции за попълване на полеви формуляр за наблюдение от кораб и самолет 
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7.2. УСЛОВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ САМОЛЕТ 

 

Полетите се провеждат само през деня при подходящи метеорологични условия 

(до 3 по скалата на Бофорт) и видимост по скала – 3, т.е над 5 мили. Оценката на 

общите условия за наблюдение се базира на мнението на наблюдателите относно 

вероятността да забележат китоподобни в рамките на основната площ на обследване. 

Условията може да варират от двете страни на самолета (по-специално, но не само, 

заради отблясъци). В допълнение към обективните параметри (статус на морето, 

мътност, отблясъци), е установено, че интеграцията на тези показатели в "Субективна" 

оценка на общите условия за наблюдение, се корелира най-добре с действителните 

данни от наблюденията. Информацията за състоянието на морето се въвежда в полевия 

формуляр, съгласно скалата на Бофорт. 

Трябва да има баланс между това да се направи обследване при добри условия и 

нуждата да се покрие възможно най-голяма площ: по-добре е площта да се покрие при 

умерени условия, отколкото да не се покрие въобще. Решение на ръководителя на 

полеви екип е дали някои зони да се покрият при умерени метеорологични условия. 

Данните, събрани при лоши условия (и от двете страни на трансекта), няма да бъдат 

включени в анализите.  

Решението дали времето е подходящо за провеждане на наблюдение в определен 

ден (или да се прекрати по време на действително проучване) се взима от ръководителя 

на полеви екип и от пилота на базата на най-добрата налична прогноза за времето и 

преобладаващите условия. 

Ръководителят на полеви екип решава дали да отмени наблюдението за деня. 

Той определя и дали условията са подходящи от научна гледна точка, но пилотът 

определя дали условията са подходящи от гледна точка на сигурността, и в случай на 

конфликт, решението на последния е окончателно. 
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Анализ на ефективността на метода  

Прилагането на технология за наблюдение от самолет с камера дава 

изключителната възможност за определяне на местата на популация на делфините с 

изключителна точност на координатите. Това обуславя много по-висока точност в 

сравнение с всички други методи за наблюдение на китоподобни, което от своя страна 

води и до висока  прецизност при анализа на резултатите и изчисление на 

популационните параметри. 

Заснемането с инфрачервена и HD камера дава възможност за последващ анализ 

на данните с цел проверка на броя, числеността и вида на делфина.  

Рискът от повтаряемост на наблюдението е много малък.  

Този метод на наблюдение е базов за картиране на популацията.  

Това е единствения метод, който може изцяло да покрие площта на цялата БГ 

ИИЗ и да даде най-точна моментна снимка на състоянието на целевите видове. За 

разлика от другите методи, този метод дава възможност и за пълно видео 

документиране на цялата площ на наблюдение.  

Голямо предимство е краткото време за обследване на цялата БГ ИИЗ, което 

значително намалява възможността за повторение на наблюденията (един и същ 

индивид да бъде преброен няколко пъти). Числеността получена при наблюдение от 

самолет се доближава до реалната, поради което броя на наблюдаваните индивиди и 

тяхното разпределение е най-близко до действителните стойности. Характерно за този 

метод е по-ниската откриваемост на видовете поради възможността даден индивид да 

бъде под водата в момента на прелитане на самолета и поради това да не бъде 

забелязан. Това се компенсира при анализа на данните чрез определяне на корекционен 

коефициент (bias) на база годишно обследване при паралелно едновременно изследване 

от кораб и самолет. Световната практика показва стойността на този корекционен 

коефициент между 2 и 4.  

Проекти, в които е използван методът: 

Негативно въздействие на риболова върху популациите на китоподобните в 

Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2 
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Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea (SCANS I, SACANS 

II, SACNS III) 

Monitoring Winter and Summer Abundance of Cetaceans in the Pelagos Sanctuary 

(Northwestern Mediterranean Sea) Through Aerial Surveys 

Cetacean aerial survey in the Adriatic sea 
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8. МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ОТ КОРАБ 

 

Обследването по зиг-заг (трионообразна форма) е международно признат метод 

за моделиране на трансекти за обследване на китоподобни от кораб. Трансектите за 

обследването от кораб са разработени чрез софтуера Distance (Thomas et al., 2010), 

който позволява произволен дизайн, но с равномерно покритие на цялата обследвана 

територия (българската ИИЗ), чрез използването на зигзагообразен трансектен дизайн с 

пригодени ъгли. Този метод е в съответствие с методиката за зигзагообразно 

моделиране на изследователски трансекти (STRINDBERG et al., 2004). Създаден по 

този начин, дизайнът позволява създаването на непрекъснат маршрут за цялата 

обследвана територия съобразен с възможно най-ефективното използване на времето за 

плаване. Сумарната дължина на трансектите позволява извършването на наблюдения в 

продължение на над 1000 км, което отнема 6 дни (при минимална скорост  7,5 възела, 

10 работни часа/ ден).  

  

Фигура 12. Трансекти и референтни точки при обследване с кораб 
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Също както и при обследването от самолет, от логистична гледна точка, и 

имайки предвид трудно прогнозируемите метеорологични условия в БГ ИИЗ на 

Черно море, то е необходимо, при свикване на екипа, експертите да имат 

готовност и да се отзоват в рамките на един ден.  

При идеални условия през летните месеци, когато светлата част на деня е с по- 

голяма продължителност, всички корабни трансекти могат да бъдат изпълнени в 

рамките на 6 дни.  

 

Таблица 8.  Дължина на корабните трансекти 

 

Трансект 
Дължина, 

km 
номер Референтни 

точки 

1 А – B 188 

2 B - C 240 

3 C - D 214 

4 D - E 249 

5 E - F 120 

6 F - G 76 

Общо 1087 км 

 

 

Таблица 9. Референтни точки на корабните трансекти 

 

Референтна 

точка  

Ширина, N  Дължина, Е 

A 43.702569 28.577570 

B 43.442883 30.876147 

C 43.185486 27.936491 

D 42.799961 30.505074 

E 42.490477 27.502115 

F 42.205795 28.901820 

G 41.992088 28.034050 
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Наблюденията от борда се провеждат през светлата част на деня по 6 

предварително определени трансекта с обща дължина 1087 км. По този начин усилията 

за наблюдение се свеждат до 1 км на 31 км
2 

от обследвания стратум. Полевите 

наблюдения се извършват при състояние до 3 по скалата на Бофорт. Географските 

координати на референтните точки се нанасят предварително в навигационната система 

на плавателния съд. Въвеждането се прави от капитана с помощта и верификация от 

ръководителя на полеви екип.  

Методът на двойната платформа и линейните трансекти се използва за събиране 

на информация от разстояние. Изследването се провежда в „режим преминаване“, т.е. 

корабът не се доближава до наблюдаваните китоподобни.  

Обособяват се две платформи за наблюдение: долна (primary) платформа и горна 

(tracker) платформа, по два експерта на платформа. Двете платформи се разграничават 

една от друга и работят самостоятелно. Моделът на търсене е изобразен на фиг.13.  

 

Фигура 13. Наблюдателите на долната платформа търсят от 90° до 10° от другата 

страна на трансекта 

 

Наблюдателите на долната платформа наблюдават до 500м от кораба, докато 

тези от горната платформа наблюдават от 500м до хоризонта.  

Наблюдателят от лявата страна обследва района от 90° на левия борд/бакборда 

до около 10° на десния борд.  

Наблюдателят от дясната страна обследва района от 90° на десния борд до около 

10° на левия борд.  
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Основната задача на наблюдателите от горната платформа е да обследват 

площта от 500м до хоризонта, за да могат да засекат животните преди да са реагирали 

на кораба. Експертите трябва да проследят китоподобните чрез серия от наблюдения, 

когато корабът ги доближава, докато не преминат под прав ъгъл. Експертите търсят на 

не повече от 60
o
 на всяка страна на трансекта (фиг. 14). 

 

 

Фигура 14. Наблюдателите търсят до 60° от всяка страна на трансекта 

 

 

 

 

 

8.1. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 

 

Всички членове на екипа са взаимнозаменяеми и могат да работят и като 

наблюдатели и като записващ данни. Има оборудвани работни места за работа на 

наблюдателите и записване на данните. За да се избегне умора и липса на 

концентрация, наблюдателите променят задачите на всеки час или половин час, 

съгласно нарежданията на РПЕ. Наблюдателите, които започват наблюдението в 

началото на деня са отговорни за подготвянето на работните места, а  тези на смяна в 

края на деня са отговорни за задачите в края на деня.  

При започване на наблюдение, наблюдателят казва „Наблюдение“. Това е сигнал 

за  Записващият данни да започне да попълва хартиен формуляр за наблюдение 
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(Приложение 1), с данните от наблюдението. Полеви формуляр се попълва за всеки 

трансект поотделно. Ако трансектът не може да бъде завършен за един ден, то при 

продължаване на обследването (в рамките на същия трансект и мисия), се попълва нов 

полеви формуляр за съответния теренен ден. Задължително се маркират началото и 

края на всеки трансект съответно с начална и крайна GPS точка. Ако се изпълнява част 

от трансект, то се записват начална и крайна точка на съответната част. 

Попълването на полевия формуляр започва с въвеждане координатите на 

начална GPS точка (начало на трансекта) и пълна информация за „Условия на средата“ 

- Състояние на морето по Бофорт, Видимост, Мътност, Наличие на други 

животински видове ( графи 4-7 от ПФ). След това тези данни се попълват само при 

промяна в Условия на средата и при завършване/край на трансекта. При попълване на 

информация за обект на наблюдение задължително се записва: номер на GPS точка, 

час, вид, размер на групата, брой възрастни, брой малки. Използват се фотоапарати и се 

заснемат наблюдаваните обекти, но само ако това не пречи на наблюдението.  

Под „Размер на групата“ се разбира минималната и максималната численост по 

експертна оценка, тъй като не всички делфини се виждат (най често, когато едни са на 

повърхността други са под водата и после се сменят). Средната не е средно 

аритметично от двете, а е броят на реално видяните делфини. Тя е равна на броя на 

възрастните плюс броя на малките (графа 12 + графа 13 от ПФ).    

Наблюдателите трябва да си сътрудничат. Когато един наблюдател локализира 

група, те трябва да продължат да следват тази група заедно. След като групата се 

приближи твърде много до плавателния съд, наблюдателите използват невъоръжени 

очи. Повторните наблюдения се записват  толкова често, колкото животното (групата 

животни) стане видимо отново след като наблюдението/повторното наблюдение е 

записано. Получаването на точно време на повторните наблюдения спомага за 

изпълнение на дублирането на идентификацията (извън усилие).   

Ако друго стадо от китоподобни се забележи докато се извършва наблюдение, 

това се записва като ново наблюдение, но наблюдателите продължават да наблюдават 

първоначалния обект. Когато наблюдателите приключат с наблюдението те 

възобновяват търсенето на китоподобни.  
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Когато наблюдателят действа и като регистратор на данни, той сам е отговорен 

за попълване на всички полета от формуляра за наблюдения (Приложение 1), отчитайки 

всички събития и промени в условията, които се случват по време на смяната му.  

Предвид спецификата на Черно море, въвеждането на теренните данни в хартиен 

формуляр на място е затруднено.  

Сред най-значимите фактори, които ограничават употребата на хартиен 

формуляр са специфичните условия за плаване. Силното вълнение, високите вълни и 

вятърът в открито море увреждат формулярите. Въпреки всички взети мерки за защита 

на хартията от намокряне и нарушаване на нейния интегритет, като поставянето в 

ламинирани отделения и пластмасови папки, водните пръски и вятърът водят до 

увреждане и често до загуба на данни. Практически всички повърхности на горната и 

долната палуби на кораба постоянно биват заливани от вода, което не позволява 

своевременното качествено записване на наблюдаваните обекти. 

Всички експерти разполагат с диктофони, за да записват важна информация, 

която не са имали време да нанесат в полевия формуляр по време на самото 

наблюдение. При започване на аудио запис експертът съобщава информацията в 

следният ред: номер на GPS точка, час, код на вида, ъгъл на отстояние, разстояние от 

наблюдателя, размер на стадото, брой възрастни, брой малки, поведение, коментари. В 

края на деня липсващата информация се попълва в съответния полеви формуляр за 

съответния трансект. Данни от двете платформи се обработват в края на деня и се 

премахват дублиращите се наблюдения. Ръководителят на полевия екип верифицира 

данните на експертите и изготвя обединен формуляр с наблюденията от деня. 

При техническа възможност се използват електронните формуляри съвместими 

с базата данни на ИАОС и мобилните устройства за попълването им. Използването на 

мобилните устройства не трябва да пречи и да отклонява вниманието от извършване на 

наблюдението. 

Носител на събраните данни е хартиеният полеви формуляр (Приложение 1), 

който е запазен като бланка в компютъра от ръководителя на полеви екип, така че да 

може да бъде разпечатан по всяко време. 
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8.2. УСЛОВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ КОРАБ 

 

Наблюденията се извършват през деня. Вечерите се използват за въвеждане на 

данни и валидиране.  

В дните когато е възможно, трябва да бъдат полагани пълни усилия по 

обследването. Ако хоризонта не е видим, поради мъгла, тогава е необходимо 

наблюденията да бъдат прекратени по нареждане на ръководителя на екипа.  

Усилието за обследване се извършва само при приемливи метеорологични 

условия. Тези условия се определят от състоянието на морето, което трябва да бъде 3 

или по-малко, съгласно скалата на Бофорт. Тъй като трансектите могат да бъдат 

покрити във всяка посока, е възможно да се избегнат отблясъци (т.е. при пътуване на 

запад сутринта), но това не винаги може да бъде практично. Ако отблясъка се счита за 

временен,  усилието за обследване трябва да се преустанови, докато отблясъците вече 

нямат сериозно влияние върху видимостта на трансекта. Ако отблясъците се очаква да 

бъдат по-продължителни, плавателния съд се отклонява от курса си под ъгъл от 20 

градуса по посока на слънцето. По този начин се формира новия трансект.  

Плавателното средство продължава по този курс  на разстояние от 5  морски 

мили, а след това се връща към трансекта, за да пресече планувания трансект под ъгъл 

от 20 градуса. Ъгълът на отклонение може да се увеличи или намали в зависимост от 

ширината на отблясъка. По същия начин, дължината на всеки курс може да се променя 

от стандартните 5  морски мили. 

 

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД 

 

Наблюденията от плавателен съд се използват отдавна и са международно 

признат и утвърден метод за установяване на популационните параметри на 

китоподобни. За анализ на данните е създаден софтуера Distance. В основата му е 

залегнала екстраполация на данните от обследваните трансекти към непокритата площ, 

което дава представа за размера на популацията в обследваната акватория. Това е най-
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широко разпространения и използван метод за обследване на морски акватории. Той е 

лесен за изпълнение, но е свързан с по-високи разходи, по-големи усилия за 

наблюдение от екипа и е силно зависим от метеорологичните условия, което 

ограничава периодите на обследване.  

Недостатък на метода, който е дискутиран и в множество научни публикации, е 

високата степен на повторение на наблюденията.  

Поради това числеността, екстраполирана чрез Distance (въз основа на данни 

набрани по този метод), е завишена и е трудно да се прецени колко е реалното 

завишение, за да може да се приложи корекционен коефициент. 

Проекти, в които е използван метода: 

Негативно въздействие на риболова върху популациите на китоподобните в 

Черно море", EC Project Mare 2011/16, Lot 2 

Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea (SCANS I, SACANS 

II, SACNS III) 

Cetacean Offshore Distribution and Abundance in the European Atlantic (CODA) и 

др. 

 

 

9. МОНИТОРИНГ ОТ БРЕГА 

 

9.1. МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗХВЪРЛЕНИ НА БРЕГА КИТОПОДОБНИ 

 

Спомага за събиране на информация за: динамиката на смъртността в 

популациите на китоподобните, причините за смъртността, нелетални наранявания, 

популационна структура и др.  

Наблюдението за изхвърлени на брега китоподобни включва пряко 

целенасочено търсене на изхвърлени китоподобни от специалисти и доброволци, 

събиране на текущата информация от различните източници и провеждане на 

интервюта с очевидци (малко надежден, но понякога полезен способ). Обследват се 

предварително избрани части от крайбрежната ивица по цялото българско крайбрежие 
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(предимно диви, ненаселени пясъчни и каменисти плажове). Обследванията се 

провеждат систематично, не по-малко от веднъж месечно за северната и също толкова 

за южната част на крайбрежието. 

 

Фигура 15. Българското крайбрежие разделено на шест подучастъка за 

изхвърлени китоподобни:  северен 1, северен 2, централен 1 (северна част на 

мрежата); централен 2, южен 1, южен 2 (южна част на мрежата)  

 

  

 

Изследва се цялата дължина и ширина на крайбрежната ивица (вкл. зоната на прибоя). 

Обследването се провежда чрез пешеходен преход и с моторни превозни средства, 

когато теренът позволява. В северния район подучастъците най-общо са: плажната 

ивица на Дуранкулак (юг), Крапец (север и юг) и Шабла (север и юг), Обзор (север и 

юг), Бяла (север и юг), Шкорпиловци (север и юг) и р.Камчия. В южния район 

подучастъците съответно са: плажната ивица на Слънчев бряг (север и юг); Поморие, 

Каваците, Созопол (нов град-плаж 1 и 2, Созопол, стар град), Дюни, Приморско (север, 

юг), Китен, Лозенец (север, юг), Царево, Синеморец, Ахтопол. За да се осигури 
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повтаряемост на данните се предлагат трансекти, със следните координати, описани в 

Таблица 10 и 11.  

 

 

 

 

Таблица 10. Трансекти с географско местоположение на начална и крайна точка в 

ареала между Дуранкулак и Обзор 

 

№ на 

трансект 

Наименование Географско местоположение на начало – край:  

сев. шир.N/изт.дълж.E 

 

1 Дуранкулак-юг 43.696538000N/28.566280000E 

43.696476000N/28.566190000E 

 

2 Крапец- север 43.660195000N/28.566878000E 

43.643763000N/28.572479000E 
 

3 Крапец-юг 43.642146000N/28.573905000E 

43.623013000N/28.572433000E 

 

4 Шабла-север 43.564824000N/28.588056000E 

43.582851000N/28.575459000E   

 

5 Шабла- юг 43.564958000N/28.588114000E 

43.554242000N/28.601552000E 

 

6 Обзор-юг  42.837461000N/27.882273000E 

42.806684000N/27.888797000E 

 

7 Обзор-север 42.809646000N/27.887455000E 

42.944199000N/27.902011000E 

 

8 Бяла- север 42.873263000N/27.897494000E 

42.879924000N/27.899569000E 
 

9 Бяла-юг 42.873263000N/27.897494000E 

42.854882000N/27.896668000E  
 

10 Шкорпиловци-юг 42.954470000N/27.897800000E 

42.933526000N/27.904841000E  
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11 Шкорпиловци- 

север 

42.962658000N/27.896137000E 

42.973474000N/27.894970000E 

12 Камчия 43.023894000N/27.888201000E 

43.036664000N/27.888879000E 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Трансекти с географско местоположение на начална и крайна точка в 

ареала между Слънчев бряг и Ахтопол 

 

№ на 

трансект 

Наименование Географско местоположение на начало – край:  

сев. шир.N/изт.дълж.E 

 

1 Слънчев бряг- 

север 

42.709059000 N/27.732108000 E 

42.686950000 N/27.713360000 E 

2 Поморие 42.565726000 N/27.640816000 E  

42.564633000 N/27.610224000 E 

3 Бургас 42.508854000 N/27.484411000 E 

42.493051000 N/27.482497000 E 

4 Каваци 42.382789000N/27.711028000E 

42.395514000N/27.705923000E 

5 Созопол нов град 42.414734000 N/27.700325000 E 

42.410541000 N/27.703770000 E 

6 Созопол стар град  42.422420000 N/27.694702000 E 

42.418789000 N/27.697350000 E 

7 Дюни 42.369652000 N/27.709294000 E 

42.354017000 N/27.717928000 E 

8 Приморско север 42.270225000 N/27.758184000 E 

42.289304000 N/27.757761000 E 

9 Приморско юг 42.265235000 N/27.755693000 E 

42.246360000 N/27.755137000 E 
10 Китен 42.235307000 N/27.779284000 E 

42.226157000 N/27.777855000 E 
11 Резово 41.983194000 N/28.029703000 E 

41.983190000 N/28.030150000 E 

12 Лозенец 42.211505000 N/27.805188000 E 

42.215094000 N/27.803362000 E 

13 Царево 42.173743000 N /27.850145000 E 

42.174909000 N /27.850202000 E 
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14 Варвара 42.127628000 N /27.906546000 E 

42.128015000 N /27.908063000 E 

15 Синеморец 42.065315000 N /27.973887000E 

42.070148000 N/27.968925000 E 

16 Ахтопол 42.097804000 N/27.944258000 E 

42.101474000 N/27.947111000 E 
17 Плаж Вая 42.755120000 N/27.890000000 E 

42.748951000 N/27.889657000 E 

 

 

 

 

 

Данните от наблюденията се обобщават в следната бланка в края на всяко 

обследване: 

Таблица 12. Информационна карта за изхвърлени на брега китоподобни 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Дата (ден/месец/година)   

Време (ч:мин)   

Община   

Местност на намирането   

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

Ширина   

Дължина   

ДАННИ ЗА НАМЕРЕН ДЕЛФИН 

Собствен код на животното   

Вид   

Пол   

Възрастен/ малък индивид  

Тегло в кг.   

Състояние на животното    

1- Намерен жив  

2- Свеж труп без следсмъртни увреждания  

3 – Разлагащ се труп, но органите основно цели  

4 – Разложени останки, вътрешните органи не се разпознават  

5 – Мумифицирани останки или скелет  

Данни за човешка намеса: белези/части от мрежи, прободни рани, 

отрязани част и др. 
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Снимки  

(правила на фотографиране: под прав ъгъл към обекта, когато е 

възможно, вкл. общ изглед на животното/трупа и всички по-важни 

детайли (белези, рани, лезии и други) 

 

 

Този мониторинг обаче е от съществено значение и за определяне на заплахите 

свързани с човешката намеса (основно риболов) като фактор за тяхната смъртност. 

След приключване на теренните наблюдения за полевия сезон, данните се 

обобщават в Доклад за изхвърлени на брега китоподобни. 

 

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД 

Спомага за събиране на информация за: динамиката на смъртността в 

популациите на китоподобните, причините за смъртността, нелетални наранявания, 

популационна структура и др. Този мониторинг е от съществено значение и за 

определяне на заплахите свързани с човешката намеса (основно риболов) като фактор 

за тяхната смъртност. Методът е свързан с нисък разход на средства. 

 

9.2. МОНИТОРИНГ ОТ СТАЦИОНАРНИ ТОЧКИ 

 

Бреговите наблюдатели събират данни за присъствието на целевите видове в 

крайбрежните акватории на българската ИИЗ. Обследват се предварително избрани 

части от крайбрежната ивица по цялото българско крайбрежие. Събирането на полеви 

данни става чрез мрежа от постоянни точки на брега, от които има добър обзор на 

крайбрежна акватория с подходящи за целевите видове местообитания.  

Приоритетно се поставят наблюдателни точки  в НАТУРА 2000 ЗЗ по 

местообитанията, които имат включена морска акватория, прилежаща към бреговата 

ивица, включително проектозоните, тъй като в непосредствена близост до брега 

акваторията е трудно достъпна за плавателни съдове. В зависимост от движението на 

китоподобните в дадена ЗЗ, точките могат да бъдат премествани с оглед по-доброто им 

наблюдаване от различни позиции в конкретната акватория. Наблюдението от една 

точка трябва да бъде минимум 5 дни. Наблюдателите са разположени в 6 района по 
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Черноморското крайбрежие. С цел осигуряване на повтарямост и събиране на 

качествени данни се предлагат следните места за мониторинг от стационарни точки, 

представени в Таблица 13. 

 

Таблица 13. Координати на стационарни точки, за извършване на мониторинг 

 

Наименование на точката Координати 

Камчия 43.037306°;  27.887972° 

Емине 42.706806° ; 27.898944° 

Несебър 42.654528° ; 27.729139° 

Агалина 42.37911°   ; 27.72349° 

Синеморец 42.06357 °  ; 27.98621° 

Дуранкулак 43.639348° ; 28.577684° 

   

За всяка стационарна точка има по 1 екип, всеки екип в състав от по 2 експерта 

или експерт и доброволец. В процеса на работата, точките с участие на доброволец се 

посещават минимум по един път от ръководител на полеви екип за контрол на 

качеството на работата на терен и проверка на събраните данни.   

Наблюдението се прави общо по 5 часа на ден, при вълнение до 3 бала и 

видимост над 1 000 м. При по-силно вълнение наблюденията се провеждат, но техните 

данни не са съпоставими с тези проведени при стандартни условия и ще се ползват 

само като данни за присъствие, когато то е установено. При влошена видимост поради 

валеж и мъгла наблюдения не се провеждат.  

Наблюденията се правят върху точно определена акваторията, ограничена в 

хоризонтална равнина от ъгъл на наблюдение 120° и отстояние от точката за 

наблюдение от 2,5 км, площ на полигона в сектора от 120° - S 120° = 6,54 кв.км 

(основен сектор на наблюдение).  Наблюдаваната акватория при утринните наблюдения 

се избира да е разположена в посока обратна на изгряващото слънце, привечерните – в 

посока, обратна залязващото слънце. Това се прави с цел избягване на слънчевата 

пътека, която възпрепятства коректните наблюдения и е с варираща ширина, в 

зависимост от часа и атмосферните условия. Всяко  наблюдение (1 полеви ден) се 
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състои от десет поднаблюдения, всяко с продължителност 20 минути, с 10 минути 

прекъсване между отделните поднаблюдения (общо 30мин. за всяко поднаблюдение).  

Всяко поднаблюдение започва с бърз оглед без и с бинокъл на цялата 

наблюдаема акватория, за да се регистрира евентуално присъствие на единични 

екземпляри или групи от индивиди и да се оцени, дали те се приближават или 

отдалечават от основния сектор на наблюдение. При откриване на обект е възможно 

той да е част от разпръсната група. За това се прави бърз оглед без и с бинокъл на 

цялата акватория, за да се регистрира евентуално присъствие и на други екземпляри. 

Огледът се прави с невъоръжено око, с бинокъл, телескоп, зрителна тръба, ъгломер, 

мерна рейка. Когато се използва зрителна тръба или фиксиран на статив бинокъл, при 

откриване на обект, той се поставя в центъра на видното поле на зрителната тръба и 

ъгълът алфа, под който се наблюдава, се снема чрез скалата на главата на триногата на 

зрителната тръба или по друг начин. Ъгълът тета при наблюдавания обект се 

изчислява по ъгъла алфа в правоъгълния триъгълник.  

 

 

 

 

 

 

Фигура 16. Схема на брегови наблюдения 

 

 

0 Х  
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В случай, че не може да се осигури постоянна и сигурна стабилизация на 

триногата (при вятър и нестабилен субстрат или недостатъчно подробна скала на 

триногата) зрителната тръба се използва за по-точно преброяване на индивидите, 

особено на тези, намиращи се по-далеч от 2,5 километровата граница на основния 

сектор на наблюдение. В този случай, разстоянието се отчита чрез номера на деление 

по вертикална окулярна скала на бинокъла, когато максималната стойност е привързана 

към хоризонта. Отчита се видовата принадлежност, броя на индивидите, ъгълът на 

отстояние, посоката на придвижване (приближаване или отдалечаване спрямо основния 

сектор на наблюдение) и разстоянието. Продължителността на огледа и регистрацията 

на индивиди извън основния сектор на наблюдение е до 5 минути. Поднаблюдението 

продължава с регистрация на индивидите, намиращи се в основния сектор на 

наблюдение. 

Наблюдението с бинокъл се прави по дъговидни полоси спрямо центъра на  

окръжността, в който е наблюдателя. Те са ограничени от ъгъла на обзора. Полосите се  

припокриват с 50%. В зависимост от височината на точката за наблюдение (от 8 -50 м) 

полигона се оглежда с 1 до 5 полоси при бинокъл (10x50) 5,6° (диаметърът на  

зрителното поле е от 110м на дистанция от 1 км), при припокриване от 50% на 

полосите и начален сектор с радиус 185м (най-близкия сектор до наблюдателя). 

Примерни данни при височина 40м са дадени в таблица 14.  

 

 Таблица 14. Наблюдения от точка на брега с височина h 40 м. Полоси за 

наблюдение, припокриването им, ъгли на наблюдение при наблюдателя (алфа) и 

при обекта (тета) 

 

M Алфа (градуси) Тета (градуси) Наблюдавана зона: 

180 – 2500м 

L
 Т

р
ан

се
к
т 

(m
) 

R R1 R2 Централ

на линия 

на 

полосата 

- + Централ

на линия 

на 

полосата 

- + от до Прип

окрив

ане 

(m) 

2500 616 2500 89 86 9

0 

0,92 3,72 0,01 616 2500 - 5236 
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616 350 2500 86 83 8

9 

3,72 6,52 0,92 350 2500 1884 1290 

350 244 616 83 81 8

6 

6,52 9,32 3,72 244 616 266 733 

244 186 350 81 78 8

3 

9,32 12,1

2 

6,52 186 350 106 511 

186 150 244 78 75 8

1 

12,12 14,9

2 

9,32 150 244 58 390 

оком

ерно 

10 185  185 58 8160 

 

R - разстояние до центъра на видното поле на бинокъла. 

При изчисляването се използват стандартните зависимости между дължините на 

катетите, хипотенузата и ъглите в правоъгълен триъгълник от тип авс. По-долу са 

представени стандартните възможности за изчисляване на дължините на катетите въз 

основа на метричните зависимости в правоъгълния триъгълник, като са използвани 

следните означения:  

а,в – катети; с-хипотенуза; a1,b1 -  проекции на катетите върху хипотенузата c; h - 

височина към хипотенузата с; алфа и тета – остри ъгли ; С-прав ъгъл. 

 c*c = a*a + b*b - теорема на Питагор; 

дължина на хипотенуза c = a1+b1; 

дължина на хипотенуза c = a*sin(алфа) = b*sin(тета); 

дължина на височина към хипотенуза h = sqrt(a1 * b1);  

a/sin(алфа) = b/sin(тета) = c/sin(C) - синусова теорема; 

височина към катет е равна на другия катет; 

височина към хипотенуза h = a*b/c; 

При оглед на полигона за 10 мин скоростта е 14,5 м/с или 52,2 км/ч. При 

зрително поле от 100м неподвижен обект, който "влиза" в зрителното поле по 

диаметъра, се наблюдава в продължение на 6,9 секунди, а тези по хорда, равна на 1/3 от 

диаметъра, за 2,3 секунди, което е достатъчно за точна регистрация. Така в 84% от 

видното поле (без външния пръстен ограден от хорди с дължина 1/3 от диаметъра) 

обектите престояват поне 2,3 с. При 50% припокриване на видните полета на съседните 

трансекти всеки обект престоява не по-малко от 3 секунди.  
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За два часа и половина наблюдение полигона се обхожда 5 пъти и с 10 мин. 

почивка. Всеки последващ час наблюдение се счита за наблюдение върху "нов" 

полигон- делфините са имали възможност да дойдат до полигона, ако е бил празен. Ако 

групата се е задържала повече от 1 час в полигона, то следващото наблюдение не се 

счита за "нов" наблюдаван полигон.  

Телескопът се използва за получаване на по-голяма детайлност когато видът не 

може да се установи само с помощта на бинокъла (по правило на по-големите 

дистанции). При безветрие и отлична видимост с телескопа могат да се правят и огледи 

на разстояние до 4 км. При изгрев слънце, образуваната слънчева пътека не подлежи на 

наблюдение и при достигането й, тя се прескача и наблюдението продължава по дъгата. 

 За това полигона се обхожда (преглежда) с различна дължина на дъгите, но 

площта му е постоянна. При тази схема целият полигон, от брега до 2500м, се оглежда 

с над 50% припокриване на трансектите, а горната част на дъгата от 2500м до над 

4000м се оглежда без припокриване и остава само за ориентация и регистриране на 

големи групи или на високо изскачащи екземпляри. При достигане на страничния ръб 

на полигона, центърът на видното поле се повдига до горния ръб на зрителното поле, 

при преминаване на по-далечна дъга, или се снижава до долния ръб на зрителното поле, 

при преминаване на по-близка дъга. Границата на основния сектор на наблюдение, 

отстояща на 2,5 км от наблюдателя, се определя или по предварително избрани маркери 

по картен материал, или с помощта на вградените в биноклите подвижни пръстени за 

определяне на разстояние до обект с известни размери (лодки, плаващи репери и др.). 

 След установяването на външната граница на полигона за наблюдение най-

високо разположеното деление на вертикалната окулярна скала се привързва към 

хоризонта, а външната граница на сектора за основно наблюдение – към съответното 

деление на вертикалната скала, като стойността варира между отделните стационарни 

точки, поради различната им надморска височина. Обхватът на скалата между стойност 

нула и установената външна граница на основния сектор за наблюдение се разделя на 

четири. Обхватът на така установените стойности на обсег на подскалите, съответстват 

на обхвата на четирите полоси за наблюдение. Стойностите се записват в забележки за 
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справка на наблюдателите. След това се записва и корекцията за 50% припокриване на 

наблюдаваните полоси.  

Бинокълът се държи хоризонтално с привързано към хоризонта най-високо 

разположено деление на вертикалната скала и полосите се оглеждат последователно, 

като наблюдателят регистрира индивидите в съответната полоса на наблюдение. Тъй 

като във видното поле е възможно да попаднат, освен индивидите в наблюдаваната към 

момента  полоса, и други индивиди извън основния сектор, те се записват в 

съответните графи на полевия формуляр (Приложение 2). Регистрацията в основния 

сектор за наблюдение отнема между 10 и 20 мин., в зависимост от броя, поведението и 

разположението на регистрираните индивиди. Зрителната тръба се използва в 

определени случаи за по-точно преброяване на индивиди и уточняване на поведението, 

най-често в най-отдалечената полоса, по преценка на полевия експерт. Във формуляра 

за наблюдение се записва код на вида, ъгъл на отстояние, разстояние (номер на 

полосата на наблюдение), размер на групата, брой възръстни и малки, поведение и 

забележки. Пресмята се разстоянието до обекта и се записва в съответната графа. За 

пресмятането му се използва размера на обекта. Скалата може да бъде калибрирана и с 

помоща на малък плавателен съд, който се отдалечава от брега, като разстоянието се 

измерва чрез трак с GPS. 

Експертите попълват полеви формуляр за наблюдение (Прил.2). Задължително 

се попълват полетата за:  

- дата, месец, година 

- наименование на файл 

- температура на водата 

- начален и краен час на наблюдението 

- координати на стационарната точка 

- основен сектор на наблюдение  

- надморска височина на стационарната точка 

- наименование на стационарната точка 
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Информация за „Наблюдения на китоподобни извън основния сектор на 

наблюдение“ се попълва само, ако има забелязани такива. Ако има наблюдение, то 

задължително се попълват полета: 

- пореден номер на елемент на наблюдение 

- начален час на елемент на наблюдение 

- код на вида 

- ъгъл на отстояние 

- разстояние до обекта (м) 

- брой възрастни 

- брой малки 

- посока на движение. 

 

Информация за „Условия на средата“ се попълва задължително при започване на 

наблюдението, а след това само при промяна на условията на околната среда.  

Информация за „Наблюдения на китоподобни в основния сектор на наблюдение“  

включва задължително попълване на полета: 

- пореден номер на елемент на наблюдение 

- начален час на елемент на наблюдение 

- код на вида 

- ъгъл на отстояние 

- разстояние до обекта (м) 

- размер на групата 

- брой възрастни 

- брой малки 

- поведение. 

Полевият формуляр се попълва за всеки ден наблюдение и се изпраща до 

Ръководител полеви екип, който контролира и валидира работата и данните на 

експертите. При наблюдения от точки, разположени в НАТУРА 2000 ЗЗ и проектозони, 

с оглед по-голяма прецизност на данните и високата консервационна стойност на 
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акваторията, е възможно доразвиване на методиката чрез включване на 

видеозаснемане. 

Освен наблюдението от стационарни точки, експертите ситуационно 

регистрират и изхвърлени китоподобни. 

След приключване на теренните наблюдения за полевия сезон, данните се 

обобщават в Доклад за наблюденията от стационарни точки. 

 

 

АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗВАНИЯ МЕТОД 

Наблюденията от стационарни точки дават информация за значимостта на 

крайбрежните акватории (до 4 км от брега), заливите и връзките им със сладководните 

водоеми. Тази територия, поради наличието на рифове, скали и плитчини, е недостъпна 

за обследване от кораб.  

Стационарните точки са утвърден и рутинен метод за изчисляване на численост 

и разпространение при копитни бозайници, морски бозайници и птици. По отношение 

на китоподобните, методът дава представа за значимостта на дадена акватория за 

определен вид, а когато обследването се извършва по време на миграция, се набира 

информация и за миграционните маршрути и периоди.  

Поради това стационарните точки са ценен метод за установяване на 

присъствие/ отсъствие на видовете по българското крайбрежие. Методът не предоставя 

достатъчно данни за  изчисляване размера на популациите (численост), но може да даде 

представа за срещаемостта им в крайбрежните води, където конфликта с хората е най-

значим. Комбиниран с анкетни проучвания, може да даде ценна информация относно 

заплахите за китоподобните в даден район. За разлика от наблюдението от самолет и 

кораб, този метод може да се прилага през продължителни периоди с малко средства. 

Резултатите от наблюдението от стационарни точки съпоставени с данните от 

изследванията на цялата ИИЗ имат много малка относителна тежест.
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10. МОНИТОРИНГ НА ПРИУЛОВА НА КИТОПОДОБНИ  

 

Понастоящем човешката дейност, и по-специално риболовът, упражнява своето 

въздействие върху китоподобните посредством редица начини, имащи по-голям или 

по-малък пряк  ефект, но случайният приулов в риболовните уреди представлява най-

непосредствената и значима заплаха за популацията на китоподобните.  

  Мониторингът върху приулова на китоподобните в риболовните уреди се 

провежда в участъци по българското крайбрежие, където ареалите за 

размножаване/раждане/хранене се припокриват с риболовните зони с интензивен 

риболов с дънни хрилни мрежи за калкан, които могат да се считат за критичните 

местообитания за китоподобните. В този смисъл мониторингът допринася за събиране 

на необходимите данни при съблюдаване на критериите за определянето на защитени 

зони в българската ИИЗ. 

Другата страна на този конфликт между рибари и китоподобни са щетите върху 

рибарските съоръжения, които представляват тяхното разкъсване и загуба на уловената 

риба.  Двата проблема се срещат почти едновременно и решаването на единия може да 

помогне да се намери изход на другия.  

Използва се метода на директен мониторинг на риболовната дейност с дънно-

прикрепени хрилни мрежи от борда на рибарски съдове. Изследванията се извършват 

от експерт, който се качва на рибарския кораб. Мониторингът се извършва през 

пролетно-летния (април-юли) и есенния (септември-ноември) сезони, които съвпадат с 

активния риболовен сезон за калкан с  посочения тип мрежи. Използваните мрежи са с 

дължина 90-100 м и размер на окото 200 мм.  

Целта е да се направи оценка на приулова на китоподобните, на щетите от 

китоподобни върху рибарски мрежи и да се проведе успоредно изследване на 

изхвърлените на брега китоподобни за следи от човешка намеса. 

В резултат на изследването се получават и анализират данни за: 

местоположението, координати, мрежите (вид, дължина, характеристики), 

метеорологични условия, състояние на морето, скорост на риболовния съд и поведение 

на животните (обобщаване на специфики в поведението на всеки от трите вида 

китоподобни), наличие на отпадъци, улов на риба по видове - по численост, риболовно 
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усилие, вид и брой приуловени китоподобни, пол, основни измервания, верификация с 

фотоапарат,  риболовно усилие, индекси на приулов на китоподобните по отношение 

на дължината на мрежите и уловените целеви видове, сезонен максимум на приулова.  

В редица документи на ЕС, ACCOBAMS и Черноморската Комисия се 

подчертава важността и приоритетното значение на проблема за случайния приулов в 

риболовните уреди, поради факта, че последният представлява основният източник на 

смъртност при черноморските китоподобни, предизвикана от човешка дейност. Освен 

това, те дават възможност: да се извършат изследвания върху района, във връзка с 

определяне на местата подходящи за отхранване, като се съберат стомаси и се 

анализира съдържимото от приуловени делфини (вж. Доклади за оценка на 

природозащитното състояние); да се извършат също проучвания за наличие на 

активност при репродукцията на обикновения делфин, като се изследват 

репродуктивните органи и активността на млечните жлези и количеството на малките 

във връзка с определянето на местата, подходящи за размножаване (вж. същите 

доклади). 

В резултат на проучванията се прави анализ на конкретни мерки, които са 

практически приложими за региона на Черно море и конкретно за българският риболов, 

водещи до смекчаване на взаимодействието рибарство-китоподобни, с цел намаляване 

на приулова на китоподобни и на щетите върху рибарските мрежи.  

Райони на обследване във връзка с мониторинг на риболовната дейност с хрилни 

мрежи и приулов на китоподобни от борда на рибарски съдове са: Крапец - н. 

Калиакра, н. Галата - н. Черни нос; Бургас - Резово.  

Риболовните съдове се определят след съгласие на капитани на съдове, 

практикуващи тази риболовна дейност, готови да сътрудничат и да допуснат 

наблюдатели на техния борд за извършване на тези изследвания.  

Данните се събират от екип в състав от 2 експерти или експерт и доброволец. 

Извършването на тази дейност зависи от риболовната обстановка през конкретния 

риболовен сезон, както и от изричното желание на капитана да допуснe експерт на 

борда на корабa. 
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  Данните за проучване на приулова на китоподобни и щети върху рибарски 

съоръжения се въвеждат в полевия формуляр (Прил.3) 

 

11. МОНИТОРИНГ НА КИТОПОДОБНИ ЧРЕЗ ТЕЛЕМЕТРИЯ 

 

Това е допълнителен метод за събиране на данни и се прилага ситуационно и по 

експертна преценка. 

GPS телеметрията е модерен метод за проучване на придвижванията при 

гръбначните животни. Целта на прилагането му е установяване на струпванията от 

китоподобни и миграционните им маршрути, с цел създаване на подобрени модели на 

разпространението и обогатяване на оскъдната информация за хабитатните 

предпочитания на видовете. Извършва се чрез монтиране на предаватели на бедстващи 

китоподобни, предимно индивиди освободени от рибарски съоръжения. Не се 

извършва целенасочен улов на китоподобни за целта. В тази връзка приложението на 

този метод има ситуационен характер. 

Използват се конфигурации за дистанционно проследяване чрез сателитна 

телеметрия, създадени за малки китоподобни, от водещи производители в света. 

Конфигурацията спомага за събиране на информация за придвижването на индивида, 

температура на водата, дълбочина, времеви серии, поведение при гмуркане. 

Предавателят е с много ниско тегло (около 50-80 гр.). Типичен начин за закрепване на 

предавателя е на гръбната перка. Продължителността на живота на батерията е 110-280 

дни. Телеметрията е особено подходяща за изследването и консервацията на малки 

китоподобни. През последните 20 г. тази технология значително се разви и 

усъвършенства – устройствата намаляха по размер и се използват дори на най-малките 

видове китоподобни в продължение на месеци с минимален риск за тях. 

 

Таблица 15. Примерни модели 

 

 Model Tracking Sensors 

Sensor 

Data 

Archive 

Transmitted Data Products 
Life 

(days) 

L x W x 

H (mm) 

Weight 

(g) Time 

Series 

Dive 

Behavior 

Haulout 

Behavior 

Temperature 
Mortality 

Histos Profiles 

SPOT 

-265A 
Argos Temp    ✓ ✓   280 

134 x 

19 x 59 
53 
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SPOT 

-299A 
Argos Temp    ✓ ✓   280 

208 x 

20 x 24 
65 

SPLAS 

H10-

268C 

Argos 

Depth, 

Temp, 

Light 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓  110 
208 x  

21 x 31 
79 

 

Една от възможните системи за проследяване, която може да бъде използвана, е 

Argos (фиг 17). Системата за проследяване Argos е подходяща за видове, които 

регулярно прекарват време на повърхността.  Антената на предавателя, който е 

прикрепен на гръбната перка, трябва да бъде изцяло над повърхността на водата, за да 

се предаде успешно сигнал до Argos сателит, който е на ниска орбита. Сателитът 

препредава съобщенията до базирана на сушата станция/станции за определяне на 

местоположението. Точността на локализиране от 250 до 1500 м. 

 

Фигура 17. Телеметрични данни от системата Аргос 

 

 
 

 

Друга възможност е Fastloc GPS (Фиг.18), която дава по-добра точност на 

точките за местоположение от 20-75 м. Тя е идеална за видове, които изплуват на 

повърхността за кратко. 
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Фигура 18. Пример за Fastloc GPS трак 

 

 
 

Сателитната телеметрия дава възможност за определяне на разпространението, 

моделите на използване на хабитата, гмуркане, проблемно поведение като 

приближаване на рибарски мрежи, както и съпътстващите с поведението на индивида 

физикогеографски особености на Черно море в дадения момент. Данните от 

предавателите се използват за определяне на струпвания на китоподобни и се 

идентифицира начина на използване на хабитата, който е свързан с дейности като 

риболов, петролни и други замърсявания. Тези данни са нужни за намаляване на 

кумулативното въздействие на видовете китоподобни в ИИЗ на Черно море, за 

идентифициране и намаляване на поддаващи се на въздействие антропогенни заплахи, 

в това число формиране на предложения за определяне на ЗЗ по НАТУРА 2000, които 

са критични хабитати, евентуално по-специфични места за размножаване, повишаване 

на шансовете за оцеляване в променящата се среда.  
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ПЕРИОДИЧНОСТ: Еднократно – при започване на мониторинг. 

ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Ситуационно от 1 юни до 15 септември. 

БРОЙ НА МАРКИРАНИТЕ ЖИВОТНИ НА 1 ГОДИШНО ПРОУЧВАНЕ: между 1 

и 15 индивида от вид. 

 

 

12. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ И ВАЛИДИРАНЕ  

 

Основен инструмент за събиране на данни е полевият формуляр (Приложение 

1), като се спазва конвенцията за наименование на формуляра (посочена в легендата 

към формуляра).   

1. Данните въведени в полевите формуляри (хартиен носител) се преглеждат от 

ръководителя на полевия екип веднага след приключването на мисията (в случай, че 

една мисия е извършена в един ден) или в края на наблюдателния ден (в случай, че са 

извършени повече от 1 мисии в рамките на деня).  

При невъзможност, прегледа на полевите формуляри (хартиен носител) се 

извършва възможно най-скоро след приключване на мисията. При необходимост 

формуляра се преписва на чисто като задължително се попълва уникалния номер на 

формуляра. Оригиналният (в случай на препис) формуляр, както и всички преписани на 

чисто формуляри се запазват от ръководителя на полеви екип и се предават/изпращат с 

куриер до централен офис за архивиране и валидиране.  

За всяка мисия РПЕ изготвя кратък доклад, където описва извършената работа, 

допълнителни бележки и дават обосновка за промени в трансектите и какво ги е 

наложило. Вписват се препоръки за установени трудности и предложения как да бъдат 

преодолени при следващи мисии.  

2. Паралелно се попълва и електронния формуляр като се спазва конвенцията за 

наименоване на файла. Един електронен файл представлява един полеви формуляр. 

Всички електронни файлове се изпращат по електронен път в централен офис за 

архивиране и последваща валидация. При наличие на интернет връзка се попълват и 

електронните формуляри директно в базата данни на НСМБР при ИАОС. Поради липса 

на GSM покритие навътре в морето, няма да е възможно попълването на данни в реално 
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време директно в базите данни на НСМБР. С оглед да се минимизира риска от загуба 

на информация, всички хартиени формуляри се сканират със скенер или заснемат с 

дигитален фотоапарат, като изображенията се запазват със същите имена като 

цифровите формуляри. Всеки ден, след приключване на мисия и попълване на 

формулярите, данните в електронен вид (формуляри и техните снимки/сканирани 

копия) се архивират на външен носител (флаш памет или външен твърд диск). При 

спазване на всички процедури по архивиране на данните от полевите наблюдения се 

очаква четирикратно подсигуряване срещу загуба на данни: хартиени носители, 

електронни версии в екипите, електронни версии на външен носител и данни, 

попълнени директно в базите данни на НСМБР. 

С оглед на това да се предостави възможност за валидиране на данните и да се 

осъществява контрол на качеството, след всяка мисия, ръководителя на екипа следва да 

осигури архивирането и изпращането на данни от GPS системите налични при 

наблюденията. Това са записи на пътища (tracks) от ръчни или бордни GPS приемници. 

Данните се изпращат във формат на *gpx (gps exchange format), като копия се запазват и 

на компютъра наличен за всеки полеви екип, както и на външен носител. 

 

Валидиране на данните и контрол на качеството 

За да се валидират данните и да се контролира спазването на методиката 

периодично (по време и след завършване на полевите мисии за наблюдения на 

китоподобни) се извършва преглед на извадков принцип на 20% от предадените 

формуляри. При техническа възможност се извършва до 100% преглед. Всеки полеви 

формуляр е придружен от снимки от теренната работа. 

Сравняват се записите от електронните копия (снимки или сканирани 

формуляри) с подадените електронни формуляри. При установени разминавания се 

изисква РПЕ да отстрани неточностите и разминаванията. GPS данните от бордните 

GPS приемници (получени като gpx файлове или друг изходен формат) се съпоставят с 

трансектите, планирани за полевите наблюдения. При установяване на разминаване с 

планираните трансекти се изготвя доклад с обосновка на извършените промени и 

оценка на влиянието върху очакваните крайни резултати. 
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Централният офис организира допълнителното архивиране на всички полеви 

формуляри, снимки, данни от GPS навигационните системи и предаването им на 

възложителя. 
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13. ВРЪЗКА МЕЖДУ МЕТОДИКАТА ЗА МОНИТОРИНГ И МЕТОДИКАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Една от основните цели на мониторинга е да се проследят измененията в 

природозащитното състояние на целевите видове (чл.11 от Директивата за хабитатите). 

За да се проследят промените е необходимо периодично да бъдат изготвяни оценки на 

природозащитното състояние на трите целеви вида.  

За тази цел и съгласно одобрената методиката за определяне на 

природозащитното състояние на трите вида, това са параметрите:  Разпространение, 

Численост, Плътност, Площ на заетите местообитанията, Площ на потенциалните 

местообитанията, Подходящи места за хранене и размножаване, Заплахи, смъртност в 

следствие антропогенни и естествени фактори.  

Изходни данни за изчисляване на тези параметри се набират и изчисляват, както 

следва: 

 Ареал на разпространение – наблюдение по линейни трансекти от кораб и самолет, 

наблюдение от стационарни точки, проучване на приулова на китоподобни, 

проследяване на китоподобни чрез телеметрия. Изчислява се въз основа на Range 

Tool; 

 Численост - наблюдение по линейни трансекти от кораб и самолет. Изчислява се 

чрез програмата Distance; 

 Плътност - наблюдение по линейни трансекти от кораб и самолет. Изчислява се 

чрез програмата Distance; 

 Площ на заетите местообитанията - наблюдение по линейни трансекти от кораб и 

самолет, обследване от стационарни точки, проучване на приулова на китоподобни. 

Изчислява се въз основа на GIS картиране; 

 Площ на потенциалните местообитанията - наблюдение по линейни трансекти от 

кораб и самолет, обследване от стационарни точки, проучване на приулова на 

китоподобни. Изчислява се въз основа на GIS картиране и моделиране чрез Maxent; 

 Подходящи места за хранене и размножаване – на база сателитни данни, 

наблюдение по линейни трансекти от кораб и самолет, обследване от стационарни 
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точки, проучване на приулова на китоподобни. Изчислява се въз основа на GIS 

картиране и моделиране чрез програмата Maxent; 

 Заплахи, смъртност в следствие антропогенни и естествени фактори - наблюдение 

по линейни трансекти от кораб и самолет, обследване от стационарни точки, 

обследване за изхвърлени на брега китоподобни, проучване на приулова на 

китоподобни. Изчислява се въз основа на GIS картиране и анализ. 

 

 

14. ИЗПОЛЗВАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ 

(СТАТИСТИЧЕСКИ И ПРОСТРАНСТВЕНИ) 

 

 Софтуер за визуализация и първичен анализ на дистанционни данни от MODIS 

AQUA – SEADAS v. 7.1  (http://seadas.gsfc.nasa.gov/) 

Използва се за първоначален анализ, отваряне, изрязване, експортиране на данни от 

MODIS AQUA – които са използвани за изготвяне на екогеографските променливи при 

генерирането на моделите за хабитатна пригодност. 

 Софтуер за ГИС анализи и обработка на данни – ARCGIS –ArcMap v.10.0 

Стандартен пакет на ESRI за обработка на пространствени данни. Използван при 

изготвянето на екогеографските променливи, на ГИС данните и за генериране на 

отделните тематични карти. 

 XTools Pro – v. 10.1 разширение за ArcMap v.10.0  

Приложение (extension) към ArcMap, което предлага много възможности за бързи 

анализи и обработка на данни извън стандартните инструменти налични в ArcMap. 

Използвано на всички етапи от обработката на данните в ГИС. 

 DNR Garmin (http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/DNRGPS.html) – свободно 

приложение съвместимо с ArcMap v.10.0 позволяващо обработка на данни от 

свободен формат за GPS (*gpx) и импорт/експорт към shp файлове. 

 GPX TrackMaker v.13.9 – свободен софтуерен продукт за обработка на GPS данни, 

анализ, обединяване, експорт в различен формат и др. Използван за всички анализи 

и обработка на данни от полевите проучвания (следи, точки). 

http://seadas.gsfc.nasa.gov/
http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/DNRGPS.html
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 GoogleEarth - свободен продукт предоставящ възможност за визуализация на следи 

и точки на самолети и кораби при проучвателските мисии. Използван при полевите 

проучвания и в последващия анализ на данните. 

 MapSource v. 6.16.3 – приложение към GPS приемниците Garmin позволяващо 

визуализация, анализ и обработка (импорт/експорт) на данни от полевите 

проучвания. 

 Софтуер за статистическа обработка и изчисляване на популационни параметри 

чрез трансектно обследване с кораб и самолет – Distance v.6 

(http://distancesampling.org/Distance/old-versions/distance60download.html) 

 Стандартни пакети налични в Microsoft Office – EXCEL v. 10. Използван при всички 

анализи и подготовка на данни за анализ в Distance. Използван за изготвяне на 

графики и таблици в крайните продукти и доклади за отделните видове. 

 

 

 

15. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

 

За изпълнение на настоящата методика за мониторинг на китоподобните са 

необходими основни типове технически инструменти, които могат да се групират 

съобразно своята специфика и отношение към отделните части на самата методика. 

 

Техническо оборудване за обследване от самолет 

 Самолет, със следните характеристики: 

 Да позволява свободно наблюдение от самолета – крилата трябва да са над 

корпуса; да има илюминатори за наблюдение от двете страни; 

 Да може да лети със скорост между 80 и 100 възела на височина 180-200м; 

 Капацитет за полет минимум 5 часа; 

 Възможност за точна регистрация на височината; 

 Електрическа система, позволяваща захранване на лаптоп (12V или 24V); 

 Оборудване при аварийни ситуации (спасителни жилетки, сателитен 

предавател за локализиране); 

http://distancesampling.org/Distance/old-versions/distance60download.html
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 Възможност за запис на точна информация от бордовата апаратура за 

местоположение (GPS), височина и скорост на полета 

 електро-оптична инфрачервена гимбал камера (EO/IR Gimbal Camera) 

 лаптоп; 

 Бинокли 7х50; 

 GPS и USB кабел за връзка с лаптопа; 

 Аудио система; 

 Диктофони 

 Мобилни GPS устройства с електронни формуляри 

 

Фигура 19. Самолет Партенавия Р68 с инсталирана EO/IR Gimbal Camera и 2 

балонни прозореца 

 

  

 

 

Фигура 20. EO/IR Gimbal Camera 
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Фигура 21. Схема на сканиране на територията от EO/IR Camera 

 

 

 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ на  

EO/IR Gimbal Camera 

ПОЛЗИ 

Всички Европейски системи, единна 

LRU HD система 

Единично LRU за лесна инсталация и 

интеграция, цифров HD изход за всички видео 

канали, както и IMU за точно географско 

местоположение 

Многообхватно поле на действие Голям формат инфрачервена камера 640 x 512 

с оптика с широко обхватно изпълнение, дава 

възможност за анализ на терена от безопасно 

разстояние при всякакви атмосферни условия 

(FOV) 3-5μm термовизонна камера 

 

1920х1080 HD камерата увеличава обхватния 

диапазон по време на дневните наблюдения; 

Функцията "слаба светлина" удължава 

работния режим при изгрев и залез слънце 

High Definition цветна камера с 20х 

увеличение 

 

Идентифицира обекти на дълги разстояния по 

време на дневни наблюдения; Функцията 

"слаба светлина" удължава работния при 

изгрев и залез слънце 
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Функция маркиране Маркира целите и определя разстоянието да 

тях и местоположението им 

Лазерни функции 

4-axis активна стабилизация 

Изключителна стабилност при заснемането, 

чрез компенсиране на вибрациите и 

движенията на самолети и плавателни съдове 

Стандартен, опростен интерфейс Осигурява стандартизиран запис към всички 

HD устройства от вида; както и към 

съвместими външни системи 

Оптимизация на ползваемостта Задно осветление и NVG съвместимо 

дистанционно управление за работа 24/7 в 

съвременна пилотска кабина; интегриран 

мулти режим на  авто-тракер за  следене  на  

подвижни и неподвижни цели 

 

Техническо оборудване за обследване от кораб 

 плавателен съд, подходящ за плаване в открито море, с възможност за 

настаняване на минимум 5 експерта 

 

Фигура 22. Плавателни съдове за обследване от кораб 
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 лаптоп 

 бинокли 7х50 

 GPS  

 фотоапарати  

 батерии 

 електрически контакти 

 бордови ъгломери и мерителни линийки (като резервна система) 

 диктофони 

 Мобилни GPS устройства с електронни формуляри 

 

Техническо оборудване за обследване от брега 

 GPS или smartphone с възможност за работа като GPS 

 бинокъл 7х50 

 телескоп- зрителна тръба 

Софтуерни продукти с общо приложение 

 Операционни системи: комерсиални (MS Windows XP и по-нови) и безплатни 

(LINUX и др.) операционни системи за стационарните и преносими компютри; 

 Офис приложения за обработка на текстови, графични и таблични файлове: 

комерсиални (MS Office) и такива с отворен код (Open office и др.) 

Софтуерни продукти със специализирано приложение 
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 DISTANCE: безплатен софтуерен продукт за Windows, който позволява да се 

планират и анализират проучвания базирани на трансектни наблюдения (distance 

sampling surveys) на популациите на животински видове (в случая китоподобни). 

Данните от анализа проведен с Distance (http://distancesampling.org/) представят 

разпределението, числеността и плътността на популациите на целевите видове.  

 Софтуер към Информационната Система на НСМБР. 

 Софтуер за работа с пространствени данни: комерсиални - ArcGIS. 

 MAXENT: софтуер за генериране на модели на хабитатна пригодност за 

целевите видове. Използва се последната версия на програмата налична на 

http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/ (към 26/10/2014 това е версия 

3.3.3к). 

http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/
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16. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ТЕРЕННА РАБОТА 

 

САМОЛЕТ  

При извънредна ситуация може да е необходимо да се извърши аварийно кацане 

във вода. В такъв случай, трябва да се имат в предвид следните процедури. 

1. ) Аварийното кацане във вода ще бъде обявено от пилота , като съобщи за ситуацията 

три пъти с команда " Кацаме принудително " 

Действия които трябва да се предприемат с наличното оборудване: 

    - да се сложи предпазният колан  

    - да се облече и провери спасителната жилетка 

2. ) 10 секунди преди кацането ще бъде обявено от пилота с команда- три пъти  

„Спираме“ 

Действия които трябва да се предприемат :  

- да се подготвите за аварийно кацане и контакт с водната повърхност. 

3. ) След аварийното кацане и спряло положение на въздухоплавателното средство. 

 

Действия, които трябва да се предприемат : 

- Екипажа да комуникира помежду си и да установи състоянието на колегите 

- Пилотът ще реши кога е настъпил моментът за евакуация, като обяви три пъти 

команда "Евакуирайте се", като командата може да съдържа допълнителна 

информация през коя врата да се направи евакуацията както и информация за 

извършване на допълнителна задача в предвид ситуацията. (В случай на 

възпрепятстване на пилота, операторът ще обяви инструкциите). 

- Пилотът е отговорен за жълтата и червената чанти за извънредни ситуации по 

време на евакуацията. 

- Операторът е отговорен за жълтата и бялата чанти за извънредни ситуации по 

време на евакуацията. 
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Да не се активира предпазната жилетка вътре в самолета! След евакуацията 

екипа трябва да се опита да поддържа контакт с друг член на екипажа. Всички трябва 

да запазят спокойствие. 

 

Жълта чанта за извънредни ситуации: Лично оборудване 

Бяла чанта за извънредни ситуации: осигурителна техника / техника за 

оцеляване и комуникационна техника (личен локатор за местоположение и сателитен 

телефон). 

Червена чанта за извънредни ситуации : Спасителна лодка. 

 

Процедури за извънредни ситуации 

- Използвайте вратата на кабината и страничните врати като аварийни изходи.  

- Преди евакуация се уверете, че десният двигател на самолета е спрял преди да 

излезете от вратата.  

- В случай на извънредна ситуация ако пилотът не е изключил десният двигател 

от централният бутон за изключване , или бутонът за извънредни ситуации 

който се намира на вратите , аварийните изходи няма да се отворят при работещ 

двигател. 

 

Преди полет, преди да бъдат стартирани двигателите на самолета пилотът 

трябва да инструктира екипажа за процедурите за извънредни ситуации. 

 

След аварийно използване на оборудването на самолета, процедурата по 

възстановяване на оборудването след аварийни ситуации трябва да бъде направена 

само от персоналът по поддръжката. 
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17. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ПРИЛАГАНЕТО НА МЕТОДИКАТА ЗА МОНИТОРИНГ 

  

РАЗХОДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ОТ КОРАБ 

Остойностяването на разходите, представени тук, е базирано на тайм чартър за 

плавателен съд, който отговаря на технически изисквания съгласно настоящата 

методика. Трябва да се има предвид, че стойностите между различните оператори 

варират и зависят от разхода на гориво. Основното оборудване включва бинокли с 

ъгломер и скала, бинокли с вграден HD видео рекордер, ъгъломери, GPS-и, формуляри, 

комютър, фотоапарати и външен твърд диск.  

 

Таблица 16. Разходи за провеждане на едно обследване с кораб на БГ ИИЗ 

 

Описание Разбивка Стойност 

Тайм чартър с кораб 6 дни 130 000 лв. 

Пристанищни разходи  3 000 лв. 

Хонорари и командировки 8 човека х 7 дни = 56 дни х 

300лв. 

16 800 лв. 

Настаняване 8 човека х 7дни х 100 лв. 5 600 лв. 

Логистика 8 човека х 200 лв. 1 600 лв. 

Общо За една мисия 157 000 лв. 

 

Стойностите посочени в таблица 16 са калкулирани в случай, на 

благоприятни метеорологични условия, които позволяват провеждане на едно 

пълно обследване   без прекъсване поради лошо време. Предвид спецификата на 

Черно море, провеждащите се военни учения и явяващите се форсмажорни 

обстоятелства, при подготовката на всяка мисия е добре да се предвиждат 2-7 резервни 

дни. Това има значение за планиране на разходите за наем на кораб, тъй като условията 

на Тайм чартър (Time charter) предвиждат заплащане дори ако кораба не се използва. 

За сведение, поради военни учения, през 2015г. имаше забрана за плаване над 20 

чартър тайм дни. 
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Таблица 17. Разходи за провеждане на обучение за обследване от кораб 
 

Описание Разбивка Стойност 

Хотел и хранене 20 х 100 х 2дни 4 000 лв. 

Зала и оборудване 2 дни х 1000 лв. 2 000 лв. 

Чартър с кораб за обучението До 30 човека 15 000 лв. 

Обучаващи 3 х 2дни х 750 лв. 4 500 лв. 

Логистика 4дни х 200 лв. 800 лв. 

Командировки 20 х 50лв. Х 2 дни 2 000 лв. 

Общо  28 300 лв. 

 

 

 

Таблица 18. Разходи за техническо оборудване при обследване с кораб 

 

Оборудване Стойност 

2 х Бинокли Barska 7 x 50 WRC deep sea 540 лв. 

2 x Бинокли Sony  DEV-50V 7598 лв. 

2 x GPS E-TREX 30 и карти 1100 лв. 

2 х Диктофон Olimpus  420 лв. 

1 х Фотоапарат  Sony DSC HX 400V 779 лв. 

1 x Фотоапарат  Canon EOS 600D 900 лв. 

1 x Обектив EF 100-400 mm LIS USM 3199 лв. 

2 х Ъгломери със стойка 60 лв. 

2 х Компаси 26 лв. 

8 х батерии презареждаеми 28 лв. 

1 х зарядно за батерии 18 лв. 

1 х преносим компютър и софтуер 1680 лв. 

1 х мобилен харддиск 220 лв. 

1 х принтер 209 лв. 

6 х Бинокли Olympus 10x42 EXWR I 880 лв. 

Общо 17 657 лв. 
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РАЗХОДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ОТ САМОЛЕТ 

Финансовата обосновка е изготвена на база анализ на използване на най-висок 

клас техника включваща самолет Partenavia P68, оборудван с 2 балонни прозореца и с 

EO/IR Gimbal camera. Това е най-новата техника за откриване, видеозаснемане и 

геопозициониране на китоподобни.  

При изготвянето на разчет, за всяка конкретна мисия, трябва да се има 

предвид, че самолетните чартърни ставки могат да се увеличат поради 

инфлацията, а времето за пътуване да варира в зависимост от местоположението 

на пистата и графика, приет за различните региони на обследване. Предвид 

изключителните качества на камерата, даващи възможност за непрекъснато 

видеозаснемане, в голяма степен ползването на бинокъл е спомагателно. Sony 

биноклите с HD видеозаснемане са полезни за архивиране. 

  

Таблица 19. Разходи за провеждане на полеви обследвания от самолет 
 

 Описание Разбивка Стойност 

Тайм чартър самолет Обследване  6 дни 180 000 лв. 

Персонал  и командировки  8 ч х 6 дни =48 х 300 14 400 лв. 

 Хотел   8ч. х 100лв.х 6дни  4800 лв. 

Логистика 8 дни х 200 лв. 1600 лв. 

Общо  200 800 лв. 

 

Стойностите посочени в таблица 19 са калкулирани в случай на 

благоприятни метеорологични условия, които позволяват провеждане на едно 

пълно обследване без прекъсване поради лошо време. Предвид спецификата на 

Черно море, провеждащите се военни учения и явяващите се форсмажорни 

обстоятелства, при подготовката на всяка мисия е добре да се предвиждат 2-7 резервни 

дни. Това има значение за планиране на разходите за наем на самолет, тъй като 

условията на Тайм чартър (Time charter) предвиждат заплащане дори ако самолета не се 
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използва. За сведение, поради военни учения, през 2015г. имаше забрани за полети над 

20 чартър тайм дни. 

 

 

 

Таблица 20. Разходи за провеждане на обучение за обследване от  самолет 

 

 Описание Разбивка Стойност 

Хотел и хранене 10 х 100 х 2дни 4 000 лв. 

Зала и оборудване 2 дни х 1000 лв. 2 000 лв. 

Чартър с самолет за обучението До 30 човека 15 000 лв. 

Обучаващи 3 х 2дни х 750 лв. 4 500 лв. 

Логистика 4дни х 200 лв. 800 лв. 

Командировки 10 х 50лв. х 2дни 1 000 лв. 

Общо  27 300 лв. 

 

 

Таблица 21. Разходи за оборудване за провеждане на полеви обследвания от 

самолет 

 

Оборудване Стойност 

2 x Бинокли Sony  DEV-50V 7 598 лв. 

2 x GPS E-TREX 30 и карти 1 100 лв. 

2 х Диктофон Olimpus  420 лв. 

1 х Фотоапарат  Sony DSC HX 400V 779 лв. 

1 x Фотоапарат  Canon EOS 600D 900 лв. 

1 x Обектив EF 100-400 mm LIS USM 3199 лв. 

8 х батерии презареждаеми 28 лв. 

1 х зарядно за батерии 18 лв. 

1 х преносим компютър и софтуер 2 500 лв. 

1 х мобилен харддиск 220 лв. 

 1 х принтер  209 лв. 

Общо 16 971 лв. 
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РАЗХОДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ СТАЦИОНАРНИ ТОЧКИ 

 

Разходите за наблюдение от една стационарни точки за 20 дни (както е заложено 

в настоящата методика) са приблизително 18 000 лева. В тази сума се включват 

хонорар за 1 експерт, пътни, дневни и квартирни разходи и данъци, такси и 

осигуряване.   

Таблица 22. Разходи за оборудване за провеждане на полеви обследвания от 

стационарна точка 

 

Оборудване Стойност 

GPS E-TREX 30 с карта 600 лв. 

     Бинокъл Barska 7 x 50 WRC deep sea 270 лв. 

     Зрителна тръба 5000 

Общо 5870 лв. 

 

 

 

РАЗХОДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА БРЕГА ЗА ИЗХВЪРЛЕНИ КИТОПОДОБНИ 

  

Общо разходите за провеждане на едно пълно обследване на брега са 

приблизително 2000 лева, както следва: 

 

Варна-Дуранкулак – 400 лв. 

1. Командировъчни (пътни, дневни, квартирни) – 100 лв 

3. Хонорари: 2 експерта х 150 лв = 300 лв 

Варна – Шкорпиловци – 400 лв. 

1. Командировъчни (пътни, дневни, квартирни) – 100 лв 

3. Хонорари: 2 експерта х 150 лв = 300 лв 

Варна- Слънчев бряг-Поморие –Бургас – 600 лв. 
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1. Командировъчни (пътни, дневни, квартирни) – 300 лв 

3. Хонорари: 2 експерта х 150 лв = 300 лв 

Бургас – Созопол – Приморско – Царево – Ахтопол – 600 лв. 

1. Командировъчни (пътни, дневни, квартирни) – 300 лв 

3. Хонорари: 2 експерта х 150 лв = 300 лв 

Таблица 23. Разходи за оборудване за провеждане на обследване на брега за 

изхвърлени китоподобни 

 

Оборудване Стойност 

GPS E-TREX 30 с карта 600 лв. 

Бинокъл Barska 7 x 50 WRC deep sea 270 лв. 

1 x Фотоапарат  Canon EOS 600D 900 лв 

8 х батерии презареждаеми  28 лв. 

1 х зарядно за батерии  18 лв. 

Бинокъл Olympus 10x42 EXWR I 880 лв. 

Общо 2696 лв. 

 

РАЗХОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ЧРЕЗ САТЕЛИТНА ТЕЛЕМЕТРИЯ 

 3 бр. трансмитера – 14 400 лв. 

 Цена за  трансфер на данни от сателит – първите 20 дни трансферът е безплатен, 

след това  се заплаща приблизително 15лв/ден за два месеца , което е около  

4050 лв/месец. 

 Хонорари на експерти, които ще поставят  трансмитерите – 15-200 лв/ ден, по 

командировъчни и други по 120 лв./ден  

 

Допълнителни разходи: Застраховки и медицинско осигуряване 

1. Застраховка – 1800лв.  

2. Медицинско осигуряване – 360лв.  

3. Спални чували и спално оборудване – 900лв.  

4. Облекло зимно и обувки – 8 човека х 150лв./човек, 1200лв. 
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18. ЕКИП 

 

Научният екип се състои от експерти биолози, които са преминали обучение за 

прилагане на съответните методи за наблюдение. Членовете на екипа трябва да имат 

предишен опит в наблюдението на китоподобни.  

Определя се Ръководител на екипа. Той запознава експертите с общи особености 

на биологията и екологията на китоподобните, разяснява как те коректно да бъдат 

отличавани в условията на Черно море, обяснява каква допълнителна информация е 

необходимо да бъде набирана по време на мониторинга (напр. размножаване, заплахи, 

замърсяване). Ръководителят екип запознава екипа с полевия формуляр и правилното 

му попълване и демонстрира как се използват техническите средства за наблюдение. 

Ръководителят екип разпределя задачите между членовете на екипа и следи за тяхното 

правилно изпълнение.   

Ръководител екип - Осъществява цялостното ръководство на дейностите на 

ключовите експерти, изготвя предварителен преглед, разработва методиките за 

картиране и природозащитно състояние, определя  природозащитно състояние, 

определя ЗЗ, разработка на програма за мониторинг. 

Ръководител полеви екип - Участва в изготвяне на предварителен преглед, 

разработка на методиките за картиране и природозащитно състояние, ръководство и 

контрол на полевите експерти и теренните наблюдения, определяне на природозащитно 

състояние, определяне на ЗЗ, разработка на програма за мониторинг. 

Контрол качеството - Разработва механизъм/ протокол за контрол на 

качеството и валидиране, осъществява вътрешния контрол и валидация на данните от 

теренните наблюдения. 

Експерт статистика - Подпомага дейността на ръководителя на проекта и 

ръководителите на полевите екипи при разработка на методиките, извършва 

статистически анализ на данните от теренните наблюдения. 

ГИС експерт - Разработва карти с потенциалните местообитания и численост на 

китоподобните; разработка на пространствен модел на разпределение, численост, 

плътност и миграция на популациите на видовете китоподобни в българската ИИЗ и 

основните местообитания, фактори и заплахи; предлага пространствен екосистемен 
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модел за анализ и оценка на взаимовръзките между китоподобните с трофичните 

фактори (стада риба) и риболов. 

В зависимост от метода за мониторинг се сформират екипи, както е посочено в 

Таблица 24. 

 

Таблица 24. Екипи 

 

Вид обследване Брой екипи 

Обследване от самолет 1екип, в състав: 

2 експерта 

1 оператор на EO/IR Gimbal camera 

Обследване от кораб 1 екип, в състав:  

1 Ръководител екип 

5 експерта 

Обследване от 

стационарни точки на 

брега 

По 1 екип на стационарна точка. 

Всеки екип е в състав от по 1 експерт + доброволец или 

2 експерта  

Обследване на 

крайбрежието за 

изхвърлени китоподони 

2 екипа – един за северното крайбрежие и един за 

южното. 

Всеки екип е в състав от по 1 експерт + доброволец или 

2 експерта. 

Проучване на приулова Минимум 1 експерт на рибарски кораб (зависи от 

желанието на рибарите да допуснат експерт на борда) 

Проследяване на 

китоподобни чрез 

телеметрия 

1 екип, в състав:  

3 експерта 
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Полеви формуляр (Приложение 1) 

Ден Месец Година Наименование на файл Т на водата 
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                      Забележки: 
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Легенда за попълване на полеви формуляр 

Конвенция за наименование на файлови имена/номер на формуляри за деня 

                            

   

1.   

Буква: начин  на обследване – С (самолет), К (кораб), Т (стационарна 

точка)             

   

2. 

Буква и цифра: номер на трансект/стационарна точка, съгласно Методика за 

картиране           

   3. Дата: 1-31                         

   4. Месец: 1-12                       

   5. Цифра: 14 или 15 ( 2014г или 2015г.)                   

   

6. 

2 буквен код: абревиатура от име и фамилия на Ръководителя на полевия екипа 

на кирилица         

   
                 Пример: С_ТР5_15_05_2015_КМ 

             
                 ЛЕГЕНДА 

1 

Въвежда се точен пореден номер на GPS точката- долна платформа започва от 0, а горна платформа 

започва от 500 

2 Въвежда се точен час, минути                           

3 

Координати: Въвеждат се точни координати - градуси, минути, секунди 

(WGS 84)                 

4 Състояние на морето по Бофорт                         

5 Видимост                               

  0 Мъгла <1 морски мили                         

  1 Слаба  1-2 морски мили                         

  2 Умерена 2-4 морски мили                         

  3 Добра > 5 морски мили                         
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6 Мътност                               

  0 

Бистра вода: обекти/животни са видими на над 3 метра под 

повърхността                 

  1 

Умерено бистра вода: обекти/животни са видими между50см-3м 

под повърхността                

  2 

Мътна вода: обекти/животни са видими само близо до 

повърхността                 

  3 Неизвестна мътност                           

7 Наличие на други животински видове                         

8 Код на вида                                     

  Dd Delphinus delphis                                 

  Tt Tursiops truncatus                               

  Pp Phocoena phocoena                                         

  N неопределен                           

9 Посочва се ъгъл на отстояние на обекта от наблюдателя                     

10 Посочва се разстояние от обекта до наблюдателя                       

11 

Размер на групата - посочва се минималната и максималната численост по експертна оценка, тъй като не 

всички делфини се виждат (най често, когато едни са на повърхността други са под водата и после се сменят). 

Средната не е средно аритметично от двете, а е броя на реално видяните делфини. Тя е равна на броя на 

възрастните плюс броя на малките (графа 12 + графа 13).  

12 Посочва се брой реално видяни възрастни индивиди                       

13 Посочва се брой реално видяни малки индивиди                       

14 Поведение                             

  Н Нормално плуване                           

  С Скачане                             

  Х Хранене                             

  П Почивка/ спане/ неподвижност                         

  Др. Друго ( описва се в „Коментари“                         

15 Коментари - по преценка на експерта  
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Приложение 2 

Ден Месец Година Наименование на файл Т на водата 
  

          

Начале

н час на 

наблюд

ението 

Краен 

час на 

наблюд

ението 

Координати на 

стационарната 

точка (WGS84) 

Основен сектор на наблюдение (120°, ъгъл на 

отстояние, от – до) 

Надморска височина 

на стационарната 

точка (м) 

ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ 

СТАЦИОНАРНА ТОЧКА 

Наименование на стационарната точка: 

            

Експерт

и:   

П
о

р
ед

ен
 н

о
м

ер
 н

а
 е

л
ем

ен
т
 

н
а

 н
а

б
л

ю
д

ен
и

е 

Н
а

ч
а

л
ен

 ч
а

с 
 н

а
 е

л
ем

ен
т
 н

а
 

н
а

б
л

ю
д

ен
и

е
 

НАБЛЮДЕНИЯ НА КИТОПОДОБНИ 

ИЗВЪН ОСНОВНИЯ СЕКТОР НА 

НАБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЯ НА СРЕДАТА 

НАБЛЮДЕНИЯ НА КИТОПОДОБНИ В ОСНОВНИЯ 

СЕКТОР НА НАБЛЮДЕНИЕ 

К
о

м
ен

т
а

р
и

 

К
о

д
 н

а
 в

и
д

а
 

Ъ
г
ъ

л
 н

а
 

о
т
с
т
о

я
н

и
е 

Р
а

зс
т
о

я
н

и
е
 д

о
 

о
б

ек
т
а

 (
м

) 

Б
р

о
й

 в
ъ

зр
а

ст
н

и
 

Б
р

о
й

 м
а

л
к

и
 

П
о

со
к

а
 н

а
 

п
р

и
д

в
и

ж
в

а
н

е
 

С
ъ

ст
о

я
н

и
е
 н

а
 

м
о

р
ет

о
 п

о
 Б

о
ф

о
р

т
 

В
и

д
и

м
о

ст
 

М
ъ

т
н

о
ст

 

Н
а

л
и

ч
и

е
 н

а
 д

р
у

г
и

 

ж
и

в
о

т
. 

в
и

д
о

в
е
 

К
о

д
 н

а
 в

и
д

а
 

Ъ
г
ъ

л
 н

а
 

о
т
с
т
о

я
н

и
е 

Р
а

зс
т
о

я
н

и
е
 д

о
 

о
б

ек
т
а

 (
м

) 

Размер на 

групата 

Б
р

о
й

 в
ъ

зр
а

ст
н

и
 

Б
р

о
й

 м
а

л
к

и
 

П
о

в
е
д

ен
и

е
 

Мак

с.. ср.  

мин

.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                            

                                            

                                            

                                            

Забележки: 

 

 

 

 

 



 

90 
Този документ е създаден във връзка с изпълнението на 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“ 

Конвенция за наименование на файлови имена/номер на формуляри за деня 

 

1.   Буква: начин  на обследване – Т(стационарна точка) - на кирилица 

   2. Цифра: номер на стационарна точка  

     1 Дуранкулак 

     2 Камчия 

     3 н. Емине 

     4 Несебър 

     5 н. Агалина 

     6 Синеморец 

   3. Дата: 1-31 

   4.  Месец: 1-12 

   5.   Година: Цифра: 14 или 15 ( 2014г или 2015г.) 

   6. Буква: М-сутрешно наблюдение, Е-привечерно наблюдение (на кирилица) 

   

7.    

2 буквен код: абревиатура от име и фамилия на Ръководителя на полевия екипа на 

кирилица 

   

                 Пример:Т_01_15_05_2015_Е_ВД 

            

                 ЛЕГЕНДА 

1 Въвежда се поредност на  елемент на наблюдение извън и в основния сектор на наблюдение, общо минимум 5 в рамките на съответния формуляр 

2 Въвежда се точен час, минути                       

3 Код на вида                                   

  Dd Delphinus delphis                             

  Tt Tursiops truncatus                           

  Pp Phocoena phocoena                                     

4 Посочва се ъгъл на отстояние на обекта от наблюдателя               

5 Посочва се разстояние от обекта до наблюдателя - в метри  

6 Посочва се брой реално видяни възрастни индивиди                 

7 Посочва се брой реално видяни малки индивиди                 
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8 Посочва се основната посока на придвижване спрямо основния сектор за наблюдение 

  0 Индивидите се задържат на едно място 

  1 Индивидите се приближават към основния сектор на наблюдение 

  2 Индивидите се отдалечават от основния сектор на наблюдение 

9 Състояние на морето по Бофорт                       

10 Видимост                             

  0 Мъгла <1 морски мили                       

  1 Слаба  1-2 морски мили                     

  2 Умерена 2-4 морски мили                     

  3 Добра > 5 морски мили                       

11 Мътност                               

  0 Бистра вода: обекти/животни са видими на над 3 метра под повърхността       

  1 Умерено бистра вода: обекти/животни са видими между50см-3м под повърхността      

  2 Мътна вода: обекти/животни са видими само близо до повърхността         

  3 Неизвестна мътност                       

12 Наличие на други животински видове                     

13 Код на вида                                   

  Dd Delphinus delphis                             

  Tt Tursiops truncatus                           

  Pp Phocoena phocoena                                     

14 Посочва се ъгъл на отстояние на обекта от наблюдателя               

15 Посочва се разстояние от обекта до наблюдателя - в метри 

16 

Размер на групата - посочва се минималната и максималната численост по експертна оценка, тъй като не всички делфини се виждат (най често, когато 

едни са на повърхността други са под водата и после се сменят). Средната не е средно аритметично от двете, а е броят на реално видяните делфини. Тя 

е равна на броя на възрастните плюс броя на малките (графа 12 + графа 13).  

17 Посочва се брой реално видяни възрастни индивиди                 

18 Посочва се брой реално видяни малки индивиди                 

19 Поведение                             

  Н Нормално плуване                       
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  С Скачане                           

  Х Хранене                           

  П Почивка/ спане/ неподвижност                   

  Др. Друго ( описва се в „Коментари“                   

20 Коментари - по преценка на експерта  
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Приложение 3 

 

Формуляр за извършване на директен мониторинг на приулов на китоподобни 

 

№ 

 

Дата 

Географско 

местоположение 

Дълбоч

ина (m) 

от... 

до.. 

Усилие на наблюдение Вид Пол Състоя

ние на 

тялото 

Улов на риба по 

численост (бр.) и 

видове 

Вид и 

оценка на 

щети в 

мрежите  

Инспектирани мрежи   

  Ширина  Дължина E Брой 

поставени 

мрежи 

км поставени 

мрежи 

1          

  

2          

  

n          

  

 

 


