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ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ 
 
РЕКА ВЕЛЕКА 
Река Велека е един от големите черноморски притоци с дължина 147 км. Извира на турска 
територия посредством много карстови извори в близост до с. Ковчаз в Странджа планина. 
Водосборната й област е около 995 км2, като 33% от нея се падат на р. Младежка и р. Айдере, 
а останалата й част е от малки притоци. 
В горното си течение реката тече в тясна и дълбока долина при много голям на места 
надлъжен наклон (до 33 %о). Склоновете на долината са стръмни и изцяло залесени с 
високостъблени гори (цер, клен, дъб, бук и др.). Към устието на р. Младежка характера на 
долината се променя, като височината на склоновете и надлъжния й наклон значително 
намаляват. 
Река Велека е една от най-добре запазените в хидроморфологично отношение реки в 
България. По нейното течение няма построени микроязовири и язовири с изключение на 
водохранилището над гр. Малко Търново, което на р. Докузак, приток от втори порядък на р. 
Велека. По продължение на нейното корито няма хидромелиоративни корекции и диги. Няма 
и индустрия, която да замърсява водите. В миналото е действала миннообогатителна фабрика 
край град Малко Търново. 
Бяха използвани пунктовете (18 бр.) от предходното изследване (1995г.) 
 
РЕКА РЕЗОВСКА 
Реката извира от турската част на Странджа планина, източно от Ковчас в Турция под името 
Паспалдереси и тече в източна посока. В Турция понякога за начало на реката е смятана 
Дупнишката река, извираща от пещерата Дупница. След село Паспала става гранична река 
между Турция и България. Реката образува дълбока долина с много меандри като служи за 
граница между двете държави до устието си в Черно море при село Резово. Общата дължина 
на Резовска река е 112 километра. Водосборният й басейн обхваща 738 квадратни километра, 
от които 183 квадратни километра в българска територия. Най-големият й приток е река 
Велика, намиращ се на турска територия. 
В турската част на реката има построен язовир. Наскоро бяха оповестени и намеренията на 
турската страна за още един за питейни нужди на гр. Истанбул. Няма индустрия, няма 
замърсяване от битово-фекални води. 
Бяха определени пет пункта поради изключително трудният терен и граничното положение 
на реката. 
 

СРАВНИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
до 1950 год. – данните са събирани откъслечно и несистематично, вероятно с въдици и 
мрежени уреди, също са използвани и данни от местни риболовци. Данните от този период 
могат да бъдат използвани само като видов състав на цялото течение на реката. 
 
1963-1971 год – „Ихтиологична характеристика на река Велека” 
оборудване: мрежи и въдици – за съжаление не е упоменат броя, вида и размера на мрежите 
методика: не е добре описана, не е известно риболовното усилие. 
период на изследване: 1963-1965 и 1971година - 10 екскурзии с обща продължителност 72 
дни 
ихтиолог: Мария Карапеткова 
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пунктове: пунктовете са указани на карта, но в текста няма данни на кой пункт какви видове 
са уловени и в какво количество и биомаса.  
 
1995 год – Състояние на рибните запаси на р. Велека и притоците й. 
оборудване: електроагрегат „Rotax” (2 kW, 600V, 10A) – прав, пулсиращ ток.  
метод: последователни електроулови  с използване на стоп мрежи – пълно отнемане. 
период на изследване: август 1995 год. 
ихтиолог: Цветан Диков 
пунктове: Описани много добре с карта. Почти напълно съвпадащи с предходното 
изследване 
 
2007 година  
оборудване: електроагрегат „Samus” 725G (300-600W, 400V) – Пулсиращ, прав ток. 
метод: стандартизиран метод на европейската комисия: стандарт EN14011 и FAME Project 
период на изследване: август 2007 год. 
ихтиолог: Стоян Михов 
пунктове: съвпадащи с предходното изследване 

ПУНКТОВЕ 
Анализ на пунктовете 
 
При пробонабирането сме се стремили да намерим точните места, на които е било извършено 
предното проучване, спазили сме ги с точност до няколко десетки метра, пунктовете 
установихме след оцифряване на картата от предното изследване, тъй като тогава географски 
координати не са били дадени. Най-сериозните разлики са между пункт 3 – нашият пункт е 
изместен с около 3 километра нагоре по течението на р. Велека. Там, където е даден 
оригиналният пункт 3 не е възможно достигането до реката с тежката техника. Няма черни 
пътища бреговете са скалисти и стръмни и дори пеша е много трудно слизането. Това е в 
защитена местност „Велека”. Ако тази точка е отразена правилно на картата от предния автор 
остава загадка как са свалили 70 килограмовия агрегат и горивото до реката. 
Както се вижда от таблиците разстоянието между точките варира между 5 и 19 километра 
средното е около 9 километра. Според нас нормалното разстояние трябва да е между 7 до 10 
км, това е долу горе речният сегмент, в който се променя рибната фауна. 
Единствено между т. 3 и т. 4 трябва да се направи още една точка, но за съжаление теренът в 
тази част от реката е изключително труден – бреговете са много стръмни и от двете страни и 
няма черни пътища до реката. 
 
Река Велека (разстояния в км) 
  От извора до точка От устието до точка Разтояние между точките 

1 43,07 103,93 от извора до 1 43,07
2 50,85 96,15 от 1 до 2 7,78
3 58,08 88,92 от 2 до 3 7,23
4 77,87 69,13 от 3 до 4 19,78
5 84,46 62,54 от 4 до 5 6,59
6 94,78 52,22 от 5 до 6 10,33
7 101,59 45,41 от 6 до 7 6,80
8 109,77 37,23 от 7 до 8 8,18
9 123,65 23,35 от 8 до 9 13,88
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10 128,78 18,22 от 9 до 10 5,13
11 137,80 9,20 от 10 до 11 9,02
12 147,00 0,00 от 11 до 12 9,20

 
Река Резовска (разстояния в км) 
  От извора до точка От устието до точка Разтояние между точките 

1Р 33,95 78,05 от извора до 1 33,95
2Р 48,13 63,88 от 1 до 2 14,17
3Р 57,25 54,75 от 2 до 3 9,13
4Р 89,74 22,26 от 3 до 4 32,48
5Р 100,96 11,05 от 4 до 5 11,22
      от 5 до устие 11,05
     
Река Мечи дол (разстояния в км) пълна дължина 24,672км 
  От извора до точка От слива до точка Разтояние между точките 

1а 9,28 15,40 от извора до 1 9,28
2а 13,82 10,85 от 1 до 2 4,54
     
Река Младежка (в км) пълна дължина 37,185км 
  От извора до точка От устието до точка Разтояние между точките 

1м 7,405 29,78 от извора до 1 7,410
2м 12,999 24,19 от 1 до 2 5,594
3м 17,466 19,72 от 2 до 3 4,467
4м 31,083 6,10 от 3 до 4 13,617
5м 37,185 0,00 от 4 до 5 6,102

* разстоянията са измервани по цифровия модел от GIS-а на ПП „Странджа” 





ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 
РЕКА ВЕЛЕКА 
 

Река Велека е една от най-добре проучените в ихтиологично отношение реки в 
България. Била е обект на интерес още в началото на българската ихтиология, от тази река са 
описани най-много български таксони от риби. 

• Състояние до 1950 година. В обобщаващият си труд – Рибите в България, 
Дренски (Дренски, 1951) съобщава конкретно за река Велека 12 вида, и още четири вида дава 
като срещащи се във всички черноморски реки, без конкретно да спомене Велека – общо 16 
вида. Видовете обитаващи приустиевата зона са пропуснати до голяма степен. 

• Състояние 1971 година. Най-пълното проучване е извършено от Карапеткова 
(Карапеткова, 1975). Материалът е улавян с въдици, вертикални мрежи и серкмета в периода 
1963-1971 година. Установени са 32 вида риби, като голяма част от тях са временно 
навлизащи от морето или обитават само приустиевата зона. 

• Състояние 1995 година (Диков, 2000, Dikov & Zivkov, 2004). Първото 
проучване със съвременни методи позволяващо започването на мониторинг на рибните 
популации. Материалът е улавян с електроагрегат за риболов (2кW, 600V, 10А), като са 
използвани стоп-мрежи. Установени са 16 вида – това са основно видовете постоянно 
срещащи се в реката. Видовете срещащи се в приустиевата част са пропуснати до голяма 
степен, поради особеностите на риболова с електроагрегат. 

• Състояние 2007 година. Установени са 18 вида – с изключение на един 
(морския кефал) това са видовете постоянно срещащи се в реката. Видовете срещащи се в 
приустиевата част са пропуснати, поради особеностите на риболова с електроагрегат - 
невъзможност да се работи в условията на висока електропроводимост на водата причинена 
от високото съдържание на соли. (Таблица 1). 
 
Таблица 1 

№ Българско име Научно име 
До 1951 

г. 
1971 
г. 

1995 
г. 

 
2007г

  сем. Clupeidae (Селдови)          
1 Карагьоз   Alosa immaculata     *     
2  Резовски карагьоз   Alosa tanaica bulgarica * *     

  сем. Salmonidae ( Пъстървови)           
3 Речна пъстърва   Salmo trutta fario * * * * 
4 Черноморска пъстърва   Salmo labrax   *     

  сем. Anguillidae (Речни змиорки)           
5 Речна змиорка   Anguilla anguilla   * *   

  сем.  Cyprinidae(Шаранови)           
6 Лупавец   Rutilus frisii velecensis * * * * 
7Речен кефал   Squalius cephalus * * * * 
8 Малък речен кефал   Petroleuciscus borysthenicus * * * * 
9 Лешанка   Phoxinus phoxinus * * * * 

10 Брияна   Chalcalburnus chalcoides * * * * 
11 Говедарка   Alburnoides bipunctatus * * * * 
12 Морунаш   Vimba vimba tenella * * * * 
13 Приморска мряна   Barbus tauricus * * * * 
14 Кротушка на Ковачев  Gobio kovatschevi * * * * 
15 Горчивка   Rhodeus amarus   ? * * * 
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16 Шаран   Cyprinus carpio ? *     
17 Сребриста каракуда   Carassius gibelio   *   * 

    сем.   Cobitidae (Виюнови)           
18 Понтийски щипок   Cobitis pontica ? * * * 

  сем. Syngnathidae (Морски игли)           
19 Черноивичеста морска игла   Syngnathus abaster   *     
20 Високомуцунеста морска игла  Syngnathus typhle argentatus   *     
21 Морско шило   Nerophis ophidion   *     

   сем. Mugiliidae (Морски кефали)           
22 Морски кефал   Mugil cephalus   *   * 
23 Платерина   Liza auratus   *     
24 Илария   Liza saliens   *     

   сем. Atherinidae (Атерини)           
25 Атерина   Atherina boyeri   *     

  сем. Gobiidae (Попчета)           
26 Лихнус   Mesogobius batrachocephalus   * *  * 
27 Гологлаво попче   Mesogobius gymnotrachelus   * * * 
28 Речно попче   Neogobius fluviatilis  ? *   * 
29 Стронгил   Neogobius melanostomus   * * * 
30 Мраморно попче   Proterorhinus marmoratus * *     

  сем. Gasterosteidae (Бодливки)           
31 Триигла бодливка   Gasterosteus aculeatus   *     

  сем. Pleuronectidae (Писии)           
32 Писия   Platichthys flesus luscus   *     

    общо видове 16 32 16 18 
 с ? са дадени видовете, които Дренски 1951, не е посочил конкретно за р. Велека     
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РЕКА РЕЗОВСКА 
 

Река Резовска е слабо изследвана в ихтиологично отношение. Единствените 
откъслечни данни, с които разполагаме са от периода до 1950 година от трудовете на Дренски 
и Шишков, след този период изследвания не са провеждани. Причината за това е граничното 
разположение на реката (талвега на реката се явява граница между България и Турция) и 
съществуващият през 1944 – 1990 година изключително строг граничен контрол, а също и 
много трудният терен и подходи към реката, по които може да се премине само с 
високопроходими автомобили. 

В обобщаващият си труд – Рибите в България, Дренски (Дренски, 1951) съобщава 
конкретно за река Резовска 13 вида, и още четири вида дава като срещащи се във всички 
черноморски реки, без конкретно да спомене Резовска – общо 17 вида.(Таблица 2). 
 
Таблица 2 
№ Българско име Научно име До 1951 г.  2007г 
  сем. Clupeidae (Селдови)       
1 Резовски карагьоз  Alosa tanaica bulgarica *   

  сем. Salmonidae ( Пъстървови)       
2 Речна пъстърва  Salmo trutta fario * * 

  сем.  Cyprinidae (Шаранови)       
3 Лупавец  Rutilus frisii velecensis * * 
4 Речен кефал  Squalius cephalus * * 
5 Малък речен кефал  Petroleuciscus borysthenicus * * 
6 Лешанка  Phoxinus phoxinus * * 
7 Брияна  Chalcalburnus chalcoides * * 
8 Говедарка  Alburnoides bipunctatus * * 
9 Морунаш  Vimba vimba tenella * * 

10 Приморска мряна  Barbus tauricus * * 
11 Кротушка на Ковачев Gobio kovatschevi * * 
12 Горчивка  Rhodeus amarus   ? * 
  сем.   Cobitidae (Виюнови)       
13 Щипок  Cobitis sp. ? * 
  сем. Gobiidae (Попчета)       
14 Лихнус  Mesogobius batrachocephalus   * 
15 Гологлаво попче  Mesogobius gymnotrachelus   * 
16 Речно попче  Neogobius fluviatilis  ? * 
17 Попче конструктор Neogobius platyrostris constructor   * 
18 Стронгил  Neogobius melanostomus   * 
19 Мраморно попче  Proterorhinus marmoratus * * 
  сем. Gasterosteidae (Бодливки)       
20 Триигла бодливка  Gasterosteus aculeatus *   
     общо видове 16 18 
 с ? са дадени видовете, които Дренски 1951, не е посочил конкретно за р. Резовска 
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Всички пробовземания, избор на речни участъци и начин на осъществяване на 
улова са съгласно методиката разработена от FAME Project, за изчисление на 
Европейския рибен индекс (EFI-European Fish Index). В текста за всеки участък са 
посочени данните които са необходими за изчисление на рибния индекс. В момента 
когато тези данни станат достъпни изчислението на индекса може да стане много 
бързо чрез стандартния софтуер. 

МАТЕРИАЛ, ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ, СТАНДАРТИ И 
ОБОРУДВАНЕ 
 
МАТЕРИАЛ 
 
Уловени бяха общо над 7200 екземпляра с общо тегло над 40 кг. Всички риби бяха улавяни 
посредством уреди за електронаркоза. След измерването и определянето всички риби бяха 
връщани обратно в реката след преминаването на действието на електронаркозата. 
Пускането се извършваше в участъци със спокойно течение. При преминаване на прага на 
смъртност 20% при ювенилни екземпляри, електрориболова се преустановяваше. Единични 
екземпляри от съмнителни видове бяха запазвани в 70% алкохол и преглеждани в 
лабораторни условия. 
 
МЕТОДИ И СТАНДАРТИ 
 
Всички пробовзимания се осъществяваха съгласно европейски стандарт EN 14011 
EUROPEAN STANDARD - WATER QUALITY – SAMPLING OF FISH WITH 
ELECTRICITY – March 2003 
 
 
 

    
 
 
Всички данни бяха записвани в стандартен протокол разработен съгласно европейския 
стандарт EN 14011и FAME методологията.  
 
ИЗПОЛЗВАНО ОБОРУДВАНЕ 
 
Разрешително за електрориболов № 35/25.07.2006г. – Веселин Коев 
Уред за електрориболов:  Electrofisher  SAMUS 725G – Poland  
Преносим оксиметър:  Portable  Oxygen meter WTW mod 340i 
Преносим рН метър:  Portable pH meter Mod 340i 
Преносим кондуктометър:  Portable Conductivity meter (WTW mod COND 340i) 
Преносим турбидиметър:  Turbidimeter portable WTW mod Turb 355 IR 
GPS 1:    Trimble (Mod GeoXM) 
GPS 2:    Garmin Etrex Legend  
Надуваема гумена лодка: „Нырок” – двуместна 
Лек автомобил:  Mazda B2500 4x4 pick up truck 
Лазерен далекомер  Laser Rangefinder - Leica (Mod LRF 1200) 
Цифров фотоапарат   Pentax Optio30 
Цифрова везна  5000g step 1 g 
Преносим компютър  DELL 
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ТАКСОНОМИЧНИ БЕЛЕЖКИ 
 
Възприета е номенклатурата от Catalog of Fishes - On-Line Version, Updated June 19, 2007 с 
някои модификации.  
 

Лупавец (трънлива риба)- Rutilus frisii velecensis Chichkoff 1932 – описан през 1932 година от 
проф. Шишков от реките Велека и Резвая.  Таксономичният му статус е неизвестен. 
Приемаме го за подвид различен от номинантния, но вероятно е различен вид. 

Резовски карагьоз - Alosa tanaica bulgarica (Drensky 1934) -  описана е от д-р Дренски от река 
Резовска, вероятно е самостоятелен вид, предстои ревизия на рода в Черно море. 

Кримска мряна - Barbus tauricus bergi (Chichkoff 1935) - описан през 1935 година от проф. 
Шишков от реките Велека и Резвая.  Таксономичният му статус е неизвестен. Приемаме го за 
подвид различен от номинантния. 

Говедарка на Цанев - Alburnoides bipunctatus tzanevi Chichkoff 1933 - описан през 1935 година 
от проф. Шишков от реките Велека и Резвая.  Таксономичният му статус е неизвестен. 
Валидността му е съмнителна. 

Брияна на Шишков - Chalcalburnus chalcoides schischkovi Drensky 1943 - описан през 1943 
година от проф. Шишков от реките Велека и Резвая.  Таксономичният му статус е неизвестен. 
Приемаме го за подвид различен от номинантния. 

Кротушка на Ковачев - Gobio kovatschevi (Chichkoff 1937) – описан е през 1937 г. от проф. 
Шишков от река Провадийска (Варненско), като подвид на обикновената кротушка, през 
последните години беше повдигнат до ранг вид от руски ихтиолози на базата на ДНК анализ. 

Странджанска лешанка - Phoxinus phoxinus strandjae Drensky 1926 - описана е от д-р Дренски 
от Странджа планина, валидността на този подвид е съмнителна. 

Понтийски щипок - Cobitis pontica, Vasil'eva & Vasil'ev 2006 - описан от руските ихтиолози 
Василева и Василев през 2006 година от река Велека.  

Род Cobitis 
През последните години има бурно развитие на таксономията на щипоците с напредването на 
ДНК анализите и откриването на редица видове морфологични двойници. Щипоците от р. 
Велека досега бяха отъждествявани с Cobitis taenia, с последните данни обаче се оказва, че 
този вид не се среща в България нито на Балканския полуостров. Така през 2006 година бе 
описан вида понтийски щипок Cobitis pontica с единствено находище засега река Велека. 
Очакването ни, че този вид ще се намери и в р. Резовска не се потвърди. Река Резовска се 
обитава от друг вид, вероятно Cobitis strumicae или неизвестен за науката вид близък до него, 
мъжки индивиди не бяха установени, което показва, че вероятно става дума за 
партеногенетична популация. 



РЕЗУЛТАТИ И ПРОУЧВАНЕ 
Таблица 3. Списък на установените видове в река Велека по пунктове 
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1м 2м 3м 4м 1А 2А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 11 12       
1 Alburnoides bipunctatus     25 7     141 65 57 142 85 58 32 71 65 36 71 71   926 88% 14,14% 
2 Barbus tauricus             56 58 34 91 49 106 80 37 48 21 6 17 1 604 75% 9,22% 
3 Carassius gibelio             1                         1 6% 0,02% 
4 Chalcalburnus chalcoides                1 15 5 37 1 13 21 7 1 25 2   128 69% 1,95% 
5 Cobitis pontica     1       12 9 27 17 12 3     6 1 1 1   90 69% 1,37% 
6 Gobio kovatchevi           1 11 59 16 4   1               92 38% 1,40% 
7 Petroeuciscus borysthenicus                            5 9 2 2 17   35 31% 0,53% 
8 Leuciscus  cephalus     3       79 130 74 80 37 85 87 81 37 14 10 10   727 81% 11,10% 
9 Mugil cephalus                                 6 1   7 13% 0,11% 

10 Neogobius batrachocephalus                                 2     2 6% 0,03% 
11 Neogobius fluviatilis             2                         2 6% 0,03% 
12 Neogobius gymnotrachelus   71 102 20         66 12 127 43 15 27 17 10 25 21 4 560 81% 8,55% 
13 Neogobius melanostomus                  16   8   2   3 1 6 5   41 44% 0,63% 
14 Phoxinus phoxinus  748 327 482 110 332 777 2 2 9   2                 2791 63% 42,62% 
15 Rhodeus amarus               14 16 33 5 7 15 8 10 14 9 8 12 2 153 75% 2,34% 
16 Rutilus  frisii                                  3 7   10 13% 0,15% 
17 Salmo trutta fario   5 2   6 10                           23 25% 0,35% 
18 Vimba vimba tenella             39 3 12 35 36 53 73 16 56 10 15 8 1 357 75% 5,45% 
  общо екземпляри 748 403 615 137 338 788 357 343 359 391 400 365 310 268 262 105 180 172 8 6549     
  общо видове 1 3 6 3 2 3 10 9 11 9 10 9 8 8 10 10 13 12 4       
  общо тегло 1380 1158 1652   930 2388 2630 3315 1361 920 1323 5688 2992 3818 5231 2489 1816 2469   41560     
 пунктове 4м и 12 не са взети според методиката                    



таблица 4. Списък на установените видове в река Резовска по пунктове 
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1 Alburnoides bipunctatus 28 114 68 38 7 255 100% 29,0% 
2 Barbus tauricus 22 107 50 7 4 190 100% 21,6% 
3 Chalcalburnus chalcoides      3 1   4 40% 0,5% 
4 Cobitis sp. 1     5   6 40% 0,7% 
5 Gobio kovatschevi 10 66 33     109 60% 12,4% 
6 Petroleuciscus borysthenicus        5 8 13 40% 1,5% 
7 Squalius cephalus 1 68 54 14 2 139 100% 15,8% 
8 Mesogobius batrachocephalus       2 1 3 40% 0,3% 
9 Neogobius platyrostris constructor         3 3 20% 0,3% 

10 Neogobius fluviatilis     1     1 20% 0,1% 
11 Neogobius gymnotrachelus       13 2 15 40% 1,7% 
12 Neogobius melanostomus        3 7 10 40% 1,1% 
13 Phoxinus phoxinus  22 10       32 40% 3,6% 
14 Proterorhinus marmoratus         3 3 20% 0,3% 
15 Rhodeus amarus     1 15 11 14 41 80% 4,7% 
16 Rutilus  frisii  1 17 6     24 60% 2,7% 
17 Salmo trutta fario 5 6 1     12 60% 1,4% 
18 Vimba vimba tenella     1 5 14 20 60% 2,3% 

  брой екземпляри 90 389 232 104 65 880 100% 100% 
  брой видове 8 8 10 11 11 18     
  общо тегло на пробата 1034 909 1041 266 373 3623     
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ОПИСАНИЕ НА ЗАПЛАХИ ЗА РИБНАТА ФАУНА 
МИГРАЦИОННИ БАРИЕРИ 
Изследването нямаше за цел проучване на речния континиум, изброените препятствия са само 
тези, които сме установили при посещение на пунктовете. Много е важно провеждането на 
специализирано проучване, ако такова няма проведено вече. 
 
1. БЕНТ ПРИ С. БРОДИЛОВО 
 
Описание: Камено-дървено-бетонен бент на реката при с. Бродилово (виж схемата). Този бент 

представлява сериозна миграционна преграда за рибите. Построен е косо на речното 
течение с неясни функции. Има предвиден отвор за шлюз, които така и не е поставен. 
Каналът от шлюза води обратно в реката, което е напълно безмислено (виж схемата). 
Наблизо няма мелница, воденица, рибарници или някакво производство нуждаещо се 
от вода. В същото време някои от камъните, с които е построен надхвърлят един - 
два тона тегло, което предполага ангажирането на сериозна техника за построяването 
му. 

Размери: дължина 75 метра, височина около 1,50м в най-високата си част, ширина между 0,40 
метра и 5 метра. 

Състояние: Независимо от предназначението му, бента в момента не е в състояние да 
изпълнява каквато и да е функция, той е полуразрушен и единствено спира 
преминаването на повечето видове риби нагоре по течението. Дървената част е 
напълно изгнила. Той не е в състояние да спре речното течение и реално няма 
разлика между водните нива преди и след него. В същото време той забавя скоростта 
на реката и допринася за наслагването на утайки и едри наноси и клони в коритото 
на реката над него. 

Влияние върху рибните популации: Оказва много сериозно негативно влияние, въпреки че е 
възможно преминаването на отделни по-дребни видове риби при високи води. 
Определено обаче при масовите размножителни миграции през пролетта е много 
сериозна пречка и вероятно основна причина за намаляването или изчезването на 
видове като лупавеца, морския кефал и други проходни риби. 

Съществуващ рибоход: няма 
GPS координати :  43о31'27'' N 
            25о42'39'' Е 
Дата на построяване: 12 юли 1990г. – така е изписано на бетонната част. Дървената и 

каменната части вероятно са по-стари. 
Предназначение: неизвестно 
Собственост: неизвестна 
Ползвател: неизвестен  
Ползване: неизвестно, не се ползва през последните години 
Възможности за преодоляване на миграционната бариера: Трябва да се разруши, в 

състоянието, в което се намира не може да бъдат построени рибоходи. 
Предложение: Най-лесният начин е да се премахне изгнилата дървена част от бента и да се 

изнесат някои от по-дребните камъни от каменната част. Така ще се отвори едно 
пространство от около десетина метра, което е повече от достатъчно, за да осигури 
безпрепятствено преминаване на размножителните рибни пасажи. Това е работа за 2 
дни за 5 доброволеца, специално оборудване не е необходимо. 
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Снимки: 
 

    
 фиг. дървена част на бента      фиг. каменна част на бента 
 

 
фиг. бетонната част от бента 
 
 
Схема:  
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* всички измервания са в метри
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2. БЕТОНЕН БЕНТ НА Р. АЙДЕРЕ (МЕЧИ ДОЛ)  
 
Описание: Масивен бетонен бент тип преливник, с рибоход от лявата страна, рибоходът е 

бетонно корито, дълъг около 80-100 метра и широк 0,40 метра с дълбочина около 
половин метър. Осигурява по-малко от 5% наклон, което е много добра 
характеристика. Рибоходът е затрупан и не функционира. 

Размери: дължина 15 метра, височина около 4.5м  
Състояние: Основите на бента са подкопани и водата в момента преминава основно под него и 

през едно разкритие от лявата му част. Все още обаче успява да задържа разлика във 
водните нива от порядъка на три метра. 

Влияние върху рибните популации: Височината му от 4 метра е непреодолима преграда за 
всички видове риби по всяко време на годината. Разделя реката на две половини. 
Когато е функционирал рибохода вероятно е имал положителен ефект. 

Съществуващ рибоход: има, но в момента не функционира, тъй като е затрупан с пръст. 
Вероятно не работи от много години. 

GPS координати :  42о01'43'' N 
            27о28'28'' Е 
Дата на построяване: неизвестна 
Предназначение: водохващане, вероятно за миннообогатителната фабрика М.Търново, под 

него има помпена станция неработеща в момента. 
Собственост: неизвестна 
Ползвател: ? Миннообогатителната фабрика М.Търново ? 
Ползване: неизвестно, не се ползва през последните години 
Възможности за преодоляване на миграционната бариера: Ако ще се използва за в бъдеще 

трябва да се санира (вероятно е невъзможно) и да се възстанови рибохода. 
Предложение: Ако трябва да се разруши ще е необходим проект и доста средства, за 
възстановяването му ще са необходими още повече средства. Басейновата дирекция – 
Черноморски район трябва да се произнесе по случая. Трябва да се издири собственика. 
 

  
фиг. изглед към бента    фиг. поглед отпред 
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фиг. предната част на рибохода 
 
 
3. ВОДОПАД НА Р. АЙДЕРЕ (ПРИТОК ДОКУЗАК) 
 
Описание: естествен водопад с височина около осем метра в ляво от пътя М.Търново - с. 
Стоилово. Това е естествена преграда, която разделя речното течение, не е възможно 
преминаването на риба. 
Препоръки: Доколкото водопадът е разположен на приток на р. Велека от втори порядък, 
значимостта му за съхранение на рибния поток не е голяма. Необходими са проучвания на 
ихтиофауната преди и след водопада, ако има данни, че равновесието е нарушено, трябва да се 
предвидят мероприятия за зарибяване с пъстърва. Вероятно е нарушено равновесието, защото 
река Докузак е била силно замърсена в близкото минало. 
 
 

  фиг. Водопадът на р. Докузак 
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РАЗРУШАВАНЕ НА ХАБИТАТИ 
 
4. БАЛАСТРИЕРАТА НАД С. КОСТИ  
Описание: баластриера при пункт 5. Действаща, един багер и два тежкотоварни камиона 
работеха при нашето посещение. Баластра се изземва директно от речното корито (не от 
речната тераса) – този метод силно уврежда речната екосистема. 
 
GPS координати :  42о01'41'' N 
            27о44'26'' Е 
 
5. БАЛАСТРИЕРАТА ПРИ СЛИВАНЕТО НА Р. МЛАДЕЖКА И Р. ВЕЛЕКА  
Описание: Това е баластриерата на пункт 4, независимо дали е законна или не, сериозно е 
нарушила естествения хабитат. В момента на пробонабирането не функционираше и нямаше 
техника. 

 

 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 
Замърсяване от миннообогатителен комбинат 
Замърсяване от битови отпадни води 
Замърсяване от бара за пране на килими 
Биологично замърсяване от рибарници
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ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
РЕКА ВЕЛЕКА 
Река Велека се характеризира с много стабилна структура на ихтиофауната без резки промени 
във видовия състав през годините през последното столетие и без нахлуване на нови инвазивни 
видове. Промените, които се наблюдават са в числеността на различните видове и 
разпределението им по речното течение. Нови видове при нашето изследване не бяха открити. 
Не може да се твърди и че има изчезнали видове, докато не се направи пълно изследване и на 
приустиевата зона през пролетните месеци (виж таблицата). 
Най-сериозната констатация е, че в сравнение с 1995 година, през 2007г от главното течение на 
река Велека е изчезнала пъстървата, която при предното изследване е достигала до пункт 5, т.е. 
почти до местността „Качул”. По време на изследванията през 2007, тя е изместена от редица 
видове характерни за средното течение на реката – мряна, кефал, морунаш и др. Едно от 
обясненията за това е голямото наводнение през месец юни 2006 година, при което вълна с 

височина над осем метра помете цялата 
растителност (включително дървесна) по 
бреговете на реката и изрови големи 
вирове, в резултат се повиши 
температурата на водата, поради откритите 
брегове на реката и забавянето скоростта 
на водното течение, така изчезнаха 
местообитанията на пъстървата. Това 
много добре се вижда на тази снимка 
направена една година след наводнението 
– май 2007г.(ЗМ „Велека”), тук просеката, 
която е направила високата вода в гората е 
широка около 60 метра. В същото време 
обаче от изследванията на Карапеткова 
в края на 60-те години става ясно, че по 

това време пъстървата също не се среща в самата река Велека, а само в притоците й, и 
вероятно в най-горното течение на реката, което е на турска територия. С този факт въпросът 
кое състояние е типичното за реката остава открит, като най-вероятно се касае за някаква 
цикличност в хидрологичният режим на реката, като причината най-вероятно не е 
антропогенна. 
Установени бяха и два вида, които през 1995г. не са открити, но са били част от ихтиофауната 
през 60-те години – пясъчното попче и сребристата каракуда. Пясъчното попче открихме само в 
участъка на Велека при пункт 1 – горното течение, там открихме и сребристата каракуда, което 
е много странно. 
В сравнение с 1995 година се наблюдава увеличение числеността на морунаша, но в същото 
време сериозно намалява числеността на резовската брияна. Лупавеца е в същата много ниска 
численост, докато през 60-те години е бил „безусловно обикновен вид”. 
Интересно е навлизането на попчето лихнус нагоре по течението, два екземпляра бяха 
установени до с. Бродилово в края на септември месец – дали се касае за инвазия все още е 
рано да се твърди, досега беше известен с единични екземпляри само в устието при полусолени 
води. 
Интересно е и установяването на едногодишни кефалови риби в добра численост, нагоре до 
бента на с. Бродилово. Такива при предното проучване не са установявани. 
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Като цяло може да се каже, че ситуацията през 2007 година много наподобява състоянието на 
реката през 60-те години на миналия век, с тази разлика, че са намалели някои видове като 
лупавеца, резовската брияна. В сравнение с 1995 година има голяма промяна в структурата и 
числеността на рибните популации. На отделни места числеността се е увеличила десетки, а в 
някои случаи стотици пъти, увеличил се е и броят на видовете за всеки пункт. Пъстървовата 
зона се е отдръпнала нагоре по течението и сега съществува само в притоците на реката. В 
същото време видове като морунаша и брияната настъпват нагоре по течението и сега се 
срещат дори в най-горната му част. Причините за тези положителни промени са неясни, най-
вероятно са комплексни – спирането на замърсяването, от друга страна преди 1995 година е 
имало няколкогодишен период на силно засушаване и големите наводнения през последните 
години. 
Тежко е състоянието на река Младежка, през посещението ни през август в долното си течение 
беше напълно пресъхнала – от местността „Ковач” до вливането й в р. Велека. Това е доста 
необичайно тъй като всички останали притоци и в самата Велека водното ниво беше нормално, 
в някои участъци сравнително високо. В същото време от доклада през 1995г се вижда, че вода 
в Младежка тогава е имало, въпреки че годината е била много суха. Трябва да се проучи дали 
това е естествен процес или някъде водата се отклонява каптира или т.н. 
Пъстървовата зона е добре представена в притоците, но има нужда от някои мероприятия за 
подобряване на хабитата – премахване на стари бентове, построяване на нови пъстървови 
прагове от естествени материали. 
При анализа на данните се очерта една зона от река Велека, която е с ниска численост и ниска 
биомаса на видовете, това е участъкът между точка 2 и точка 6. Тази зависимост се наблюдава 
и през 1995 година – причините са неизвестни засега, може да са и естествени. Добре се вижда 
от графика 1. 
 
Графика 1. Разпределение по пунктове и по тегло на три основни вида.  
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Таблица Сравнение по години и по пунктове 
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1995 3       2                             5 2 1841м 
2007         748                             748 1 200
1995         3                   5         8 2 732м 
2007 5       327                   71         403 3 630
1995 2       35                   10         47 3 4203м 
2007 2   3   482         25   1     102         615 6 500
1995 7   2   57                   12         78 4 3504м 
2007                                       0 0 0
1995 20       26                             46 2 3201а 
2007 6       332                             338 2 200
1995 9       1                             10 2 2252а 
2007 6       777 1                           784 3 250
1995 18   5   9 6 26     24                   88 6 2601 
2007     79   2 11 56   39 141 14 12         2 1   357 10 200
1995 1   15   1 7 26     9 2 1               62 8 2302 
2007     130   2 59 58 1 3 65 16 9               343 9 150
1995 1   20       29     27 2 2   3 13         97 8 2733 
2007     74   9 16 34 15 12 57 33 27   16 66         359 11 200
1995 1   28   1   33   3 3         4         73 7 2604 
2007     80     4 81 5 35 142 5 17     12         381 9 200
1995 5   8   1   3 2 1 10       10 12         52 9 2265 
2007     37   2   49 37 36 85 7 12   8 127         400 10 200
1995     46   3   16 1 9 15 3     7 5         105 9 2706 
2007     85     1 106 1 53 58 15 3     43         365 9 200
1995     43       16 1 1 5 1       4         71 7 2767 
2007     87       80 13 73 32 8     2 15         310 8 240
1995     49       37 3 12 20       2 10         133 7 3438 
2007     81 5     37 21 16 71         27         258 7 200
1995     15 1     4 5 13 5         8         51 7 1449 
2007     37 9     48 7 56 65 14 6   3 17         262 10 160
1995     26 9     11   5 5 22 1     21         100 8 21010 
2007     14 2     21 1 10 36 9 1   1 10         105 10 200
1995   6 11 15     15 17 22 23 12     7 18         146 10 28811 
2007   7 10 17     17 2 8 71 12 1   5 21       1 172 12 600
1995     8 24       4 39 4 11 20 1   19 1       131 10 21712 
2007                                       0 0 0

брой 1995 67 6 276 49 139 13 216 33 105 150 53 24 1 29 141 1 0 0   1303   

брой 2007 19 7 717 33 2681 92 587 103 341 848 133 89 0 35 511 2 2 1 1 6202   
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РЕКА РЕЗОВСКА 
За състоянието на реката трудно може да се говори поради липсата на данни от предходни 
години. Изненадваща е обаче ниската численост на рибната фауна. По информацията от 
началото на миналия век може да се каже, че промяна във видовия състав на рибите няма. 
Новите видове, които сме установили – попче конструктор, лихнус са сравнително редки и не 
са били уловени тогава. 
Изненадващо е, че река Резовска не прилича на р. Велека като разпределение на видовете и 
зониране. Като численост и биомаса разликите са още по-големи. Речното корито тук е много 
по стръмно, често е в скално легло, скоростта на водното течение е много по-голяма. В това си 
състояние Резовска много напомня на състоянието на Велека през 1995г. – ниска численост в 
средното течение на реката, смесена пъстървово-кефалова-мрянова зона. В Резовска открихме и 
доста голямо количество личинки на лупавеца (трънливата риба), особено в по-горното течение 
- такова явление в река Велека няма – въпреки огромния брой уловени риби личинки на 
лупавец не бяха открити. Славата на Резовска вероятно се дължи на многобройните пасажи от 
трънлива риба, които тръгват нагоре по течението през пролетните месеци. 
Необходимо е да се проучи устийната част, което вероятно ще е много трудно предвид, 
граничното положение на реката и необходимостта от лодка и мрежени уреди. 
Определено реката е много уязвима, тъй като има построен язовир (не се знае и какви видове 
риби обитават този язовир) в турската част близо до изворите й и има план за още един язовир. 
Не се знае как това се отразява на хидрологичния й режим. Това не е окончателният списък на 
видовете за Резовска – със сигурност има сом, шаран и редица морски видове, които навлизат 
за размножаване или отхранване. 
 
Много интересно е намирането на попчето лихнус и на попчето конструктор доста нагоре по 
течението. Специално откриването на попчето конструктор е много интересно и заслужава 
допълнителни изследвания. 
Противно на приетото мнение Резовска и Велека да се разглеждат като много близки като 
ихтиофауна реки, ние установихме доста разлики, както в рибната динамика, така и в 
хидрологията и според нас сравнения между двете трябва да се правят много внимателно. 
Почти еднаквия видов състав не трябва да заблуждава. В Резовска има видове, които ги няма 
във Велека – сом, попче конструктор, щипокът е различен вид от този във Велека.   
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КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС НА РИБНАТА ФАУНА 
 
Най-тревожно е състоянието на следните видове: 
 
БЪЛГАРСКИ КАРАГЬОЗ (Alosa tanaica bulgarica) – Временно навлизащ в реките вид през 
пролетно летните месеци. През последните години не е установяван по нашето крайбрежие, но 
специални проучвания не са провеждани. Сериозно застрашен от изчезване, ако вече не е 
изчезнал. По време на нашите проучвания не беше установен.  
ЛУПАВЕЦ (ТРЪНЛИВА РИБА) (Rutilus frisii velecensis) – Една от най-застрашените риби в 
България, единствените находища са реките Велека, Резовска, Китенска и Дяволска. Във 
Велека е много рядък, вероятно по-добра численост има в Резовска, за останалите реки няма 
информация. При нашето проучвания бяха установени няколко екземпляра за Велека 
(едногодишни) и няколко десетки личинки в Резовска. 
МАЛЪК РЕЧЕН КЕФАЛ (Petroleuciscus borysthenicus) – това е риба с ограничено 
разпространение в България - среща се основно в долното течение на реките по Южното 
Черноморие и доколкото никъде не се среща масово е уязвим. 
БРИЯНА (Chalcalburnus chalcoides shishcovi) – Отново вид с ограничено разпространение, но с 
намаляваща численост поради неизвестни засега причини. 
МАЛЪК МОРУНАШ (Острак, Гърбавица) (Vimba vimba tenella) – същите бележки като горния 
вид с тази разлика, че морунаша е и обект на любителския риболов. Специално в р. Велека се 
наблюдава възстановяване на популациите през последните години. 
ПОПЧЕ КОНСТРУКТОР (Neogobius platyrostris constructor) – това е сладководната 
разновидност на морския вид дебелоусто попче, този вид засега е установен само в 
Дуранкулашкото езеро, яз. Мандра и р. Резовска е първата река, където се открива в условията 
на бързотечащи води. 
 
Не трябва да се дава много тежест на следната таблица, тъй като за съжаление международният 
статус на рибите не отразява реалното състояние на популациите от югоизточна Европа.  
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  сем. Clupeidae (Селдови)         

1 Карагьоз  Alosa immaculata    DD II,IV V III  

2 Резовски карагьоз  Alosa tanaica bulgarica   II,IV V   

  сем. Salmonidae ( Пъстървови)         

3 Речна пъстърва  Salmo trutta fario       

4 Черноморска пъстърва  Salmo labrax       

  сем. Anguillidae (Речни змиорки)          

5 Речна змиорка  Anguilla anguilla       

  сем.  Cyprinidae(Шаранови)         

6 Лупавец  Rutilus frisii velecensis  DD   III  

7 Речен кефал  Squalius cephalus       

8 Малък речен кефал  Petroleuciscus borysthenicus  DD     

9 Лешанка  Phoxinus phoxinus  LR/lc     
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10 Брияна  Chalcalburnus chalcoides  DD  II III  

11 Говедарка  Alburnoides bipunctatus  LR/lc   III  

12 Морунаш  Vimba vimba tenella  LR/lc   III  

13 Приморска мряна  Barbus tauricus    V   

14 Кротушка на Ковачев Gobio kovatschevi       

15 Горчивка  Rhodeus amarus    LR/lc II II III  

16 Шаран  Cyprinus carpio       

17 Сребриста каракуда  Carassius gibelio      * 
  сем.   Cobitidae (Виюнови)         

18 Понтийски щипок  Cobitis pontica       

  сем. Syngnathidae (Морски игли)         

19 Черноивичеста морска игла  Syngnathus abaster  DD     

20 Високомуцунеста морска игла Syngnathus typhle argentatus       

21 Морско шило  Nerophis ophidion       

  сем. Mugiliidae (Морски кефали)          

22 Морски кефал  Mugil cephalus       

23 Платерина  Liza auratus       

24 Илария  Liza saliens       

  сем. Atherinidae (Атерини)         

25 Атерина  Atherina boyeri  DD     

  сем. Gobiidae (Попчета)         

26 Лихнус  Mesogobius batrachocephalus  DD     

27 Малко плоскоглаво попче  Mesogobius gymnotrachelus  DD     

28 Речно попче  Neogobius fluviatilis   DD   III  

29 Стронгил  Neogobius melanostomus  DD     

30 Попче конструктор Neogobius p. constructor       

31 Мраморно попче  Proterorhinus marmoratus  LR/lc   III  

  сем. Gasterosteidae (Бодливки)         

32 Триигла бодливка  Gasterosteus aculeatus  LR/lc     

  сем. Pleuronectidae (Писии)         

33 Писия  Platichthys flesus luscus       

 

ПРЕПОРЪКИ 
 

1. Да се спре зарибяването с каквито и да е видове, преди да се състави добре обмислен 
цялостен план и да се прецени до каква степен естественото възпроизводство е 
ограничено. Има много голям риск от внасянето на чужди видове, особено при 
внасянето на шаран. 

2. Същото се отнася и до създаването на нови рибарници. 
3. Необходимо е да се преосмисли забраната за риболова в устието – сегашната забрана е 

напълно неефективна, трябва да се предложи нов вариант. 
4. Да се подобрят условията за размножаване на пъстървата в притоците – премахване на 

бентове, създаване на пъстървови прагове. 
5. Да се премахне бента при с. Бродилово.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ 
Предлагаме седем предложения за проекти, които са сравнително подредени по приоритет: 
 
Проект „Проучване ихтиофауната в лиманните част на реките Велека и Резовска” – създаване 

на методика, тестване и включване към мониторинговата схема на Парка; 
Проект „Мониторинг на рибни популации в ПП „Странджа” - продължителен на всеки 3 

години и включване на всички реки на територията на Парка. 
Проект „Проучване и възстановяване на популации на автохтонни видове риби” – най-вече 

Лупавец и Резовски карагьоз и в двете реки. 
Проект „Проучване на миграционните бариери и осигуряване на рибните миграционни пътища 

по р. Велека” - проучване на пречките, разрушаване на бентове, строеж на рибоходи, 
охрана. 

Проект „Възстановяване на речни участъци с цел подобряване условията за балканска 
пъстърва” - построяване на пъстървови прагове от естествени материали по р. Младежка 
и р. Мечи дол. 

Проект „Ихтиологично проучване на притоците на р. Китенска и малките реки вливащи се в 
Черно море на територията на ПП „Странджа”. 

Проект „Проучване на рибите и рибарството по Черноморския бряг на ПП „Странджа”. 
 
 
 
 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 
 
 
2003. EN 14011 EUROPEAN STANDARD - WATER QUALITY – SAMPLING OF FISH WITH 

ELECTRICITY 
2005. План за Управление на ПП „Странджа”  
DIKOV, TS., M. ZIVKOV. 2004. Abundance and biomass of fishes in the Veleka River, Bulgaria . Folia 

Zool. 53 (1) 81-86 
FAME CONSORTIUM (2004). Manual for the application of the European Fish Index - EFI. A fish-

based method to assess the ecological status of European rivers in support of the Water 
Framework Directive. Version 1.1, January 2005. 

IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 10 
October 2007. 

ДИКОВ, Ц. 2000. – Състояние на рибните запаси в река Велека и притоците й. Опитна станция 
по рибарство на СЛРБ, Самоков. Ръкопис. 

ДРЕНСКИ., П. 1950. РИБИТЕ В БЪЛГАРИЯ.С. 
КАРАПЕТКОВА., М. 1975. Ихтиофаунистична характеристика на река Велека. Хидробиология 

том 1., С. 
 

http://www.iucnredlist.org/

	 ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ
	СРАВНИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
	ПУНКТОВЕ
	  
	ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
	 МАТЕРИАЛ, ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ, СТАНДАРТИ И ОБОРУДВАНЕ
	 ТАКСОНОМИЧНИ БЕЛЕЖКИ
	РЕЗУЛТАТИ И ПРОУЧВАНЕ
	РЕКА ВЕЛЕКА
	РЕКА ВЕЛЕКА – № 1
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 2
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 3
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 4
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 5
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 6
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 7
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 8
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 9 МАЙ
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 10 нова 
	РЕКА ВЕЛЕКА – № 11
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 1M
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 2M
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 3M
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 3M МАЙ
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 4M
	РЕКА ВЕЛЕКА – № 1А
	 РЕКА ВЕЛЕКА – № 2А

	 РЕКА РЕЗОВСКА
	РЕКА РЕЗОВСКА – № 1Р
	 РЕКА РЕЗОВСКА – № 3Р
	 РЕКА РЕЗОВСКА – № 4Р
	 РЕКА РЕЗОВСКА – № 5Р


	 ОПИСАНИЕ НА ЗАПЛАХИ ЗА РИБНАТА ФАУНА
	МИГРАЦИОННИ БАРИЕРИ
	РАЗРУШАВАНЕ НА ХАБИТАТИ
	ЗАМЪРСЯВАНЕ


	ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
	 КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС НА РИБНАТА ФАУНА
	ПРЕПОРЪКИ
	 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ
	ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА



