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През 2012 г.здравен контрол и мониторинг върху качеството на водите за къпане в 

официално определените зони за къпане и воден спорт в акваторията на Черно море се 

извършваше съобразно изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на 

качеството на водите за къпане (Д.В. бр.53/2008 г.) и Директива 2006/7/ЕО. Оценяването  на 

резултатите от мониторинга се извършваше съгласно нормите, посочени в Наредба №11 от 

25.02.2002 г.за качеството на водите за къпане. 

Мониторингът се осъществяваше съгласно изготвен график за пробонабиране в 46 зони 

за къпане в района от гр.Обзор до с.Синеморец в периода от 08.05.2011 г. до 24.09.2011 г. В 

три от зоните за къпане сезонът за къпане е обявен от 15 май до 30 септември, в девет зони 

сезонът за къпане е от 15 юни до 15 септември. В останалите зони за къпане – сезонът за 

къпане е от 1 юни до 30 септември. 

При план 414 проби бяха взети 434 проби от утвърдените зони за къпане за 

микробиологичен анализ. Съвместно с Национален център по обществено здраве и анализи 

бяха взети 8 бр. проби за микробиологичен и физикохимичен анализ относно проучване на 

зони за къпане с оглед потенциала за пролиферация на фитопланктон, включително 

цианобактерии. Изследвани са 40 проби  по показател салмонела и 92 проби за НАГ вибриони. 

 По микробиологични показатели са проведени следните изследвания: чревни 

ентерококи, ешерихия коли, салмонела. По физикохимични показатели – температура на 

водата, активна реакция, разтворен кислород, цвят, амониев йон, фосфати. 

През сезона по жалби и сигнали и други  са взети 15 проби. 

В неотговарящите за 2011 г. зони – Централен плаж с. Лозенец и Попски плаж гр. 

Царево беше учестено пробонабирането, т.е. ежеседмично. 

В зона за къпане Централен плаж с. Лозенец 50 % от пробите не отговарят на 

препоръчителните норми по показател ешерихия коли, но поради това, че броя на пробите е 

под 20, съответно зоната е класифицирана като категория С – вода с моментно замърсяване 

Превишаване на задължителните стойности се наблюдава в една от зоните за къпане – 

Попски плаж гр.Царево. В тази зона от общо 15 взети проби за сезона, 8 от пробите не 

отговарят на препоръчителните стойности, и  1 проба на задължителните стойности 

определени от Наредба 11 на МЗ и МОСВ. Поради това, че броят на пробите е под 20, 

съответно зоната се класифицира като неотговаряща на изискванията на Наредба 11 – 

категория Д – вода с лошо качество. Издадена е Заповед № 22-20/27.08.2012  г.на Директора на 

РЗИ за налагане на временна забрана за къпане в зоната. 

В останалите 44 зони всички изследвани показатели съответстват на задължителните 

стойности, посочени в Наредба №11. 

Изследваните 92 проби за НАГ вибриони за 2012 не показаха отклонения. 

Като заключение може да се каже, че през 2012 г. се наблюдава незначителна промяна 

на качествата на морските води в зоните за къпане, намиращи се на територията на Бургаска 

област.  

Съгласно изискванията на Наредба №11 от 25.02.2002 г.за качеството на водите за 

къпане водата във всички зони за къпане се класифицира, както следва: 

- категория А – вода с добро качество – 69,6 % (32 зони за къпане) 

- категория В – вода със средно качество – 26,1 % (12 зони за къпане) 

- категория С – вода с моментно замърсяване – 2,17 % (1 зона за къпане) 

- категория Д – вода с лошо качество – 2,17 % (1 зона за къпане) 

 
 


