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ЕНЕРГИЙНО-СУРОВИНЕН ПОТЕНЦИАЛ НА ЧЕРНО МОРЕ
Димитър Димитров, Петко Димитров, Веселин Пейчев
Резюме: Настоящата стратегия е разработена въз основа на нашите познания за нетрадиционните
енергийно-суровинни ресурси и спецификата на природните условия на Черно море. Тук не се разглеждат
класическите енергоресурси като нефт и газ, които са обект на проучване и експлоатация на чуждестранни
компании. Реализацията на изложените по-долу проекти ще доведе до задоволяването на потребностите на
страната с енергийни суровини и изграждане на високо технологична индустрия изискваща многоброен
висококвалифициран персонал.
Ключови думи: енергийно-суровинен потенциал, Черно море.

1. Физико-географска характеристика на Черно море.
Черно море се разполага в област с географски координати 40◦55′5″ и 46◦32′5″ сев.
ширина и 27◦27′ и 41◦42′ изт. дължина и попада в умерения климатичен пояс. В северната си
част, чрез Керченския проток, то е свързано с Азовско море, което ние разглеждаме като залив,
а на юг чрез протоците Босфора и Дарданелите – с Мраморно и Егейско морета (фиг.1).

Фиг. 1. Черно море
Общата му площ е около 423 хил. km2, а заедно с площта на Азовско море достига 460
хил. km2. Най-голямата му дължина e 1149 km, а най-голямата му ширина – 611 km.
Максималната дълбочина на басейна е 2245 m, като средната възлиза на 1271 m. Абисалното
дъно заема около 37% от общата му площ, континенталният склон – 34% и шелфът – 27%.
Площта на Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България в Черно море по
предварителни данни е около 44 хил. km2. Общият обем на водните маси възлиза на 537 хил.
km3, от който водите от кислородната зона заемат едва 10%, а останалите 90% се падат на
дълбочинните безкислородни води.
Черно море представлява вътрешен затворен басейн с всички характерни белези за
океанските акватории – значителна дълбочина, голям речен вток и приток на води от
Световния океан. Това налага съществен отпечатък върху характера на съвременните природни
процеси в басейна.
Водните маси на Черно море се формират от континентални, валежни, мраморноморски
и азовски води. Най-голям е обемът на водите, постъпващи от р. Дунав, които дават около 70%
от целия континентален вток. От изключително значение за хидробиогеохимичния режим на
морето е водообменът с Мраморно море. Известно е, че равнището на Черно море е с около 35–
50 сm по-високо от това на Световния океан и на Средиземно море и че наклонът на
повърхността на водата в Босфора е към Мраморно море.
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Балансът на водообмена между Черно и Мраморно море през Босфора е ключов фактор,
който определя вертикалното разпределение на солеността и плътността на водните маси.
Съвременната структура на теченията в Босфора е двуслойна. Повърхностното босфорско
течение изнася от Черно в Мраморно море води със соленост 17–18 ‰. Дебелината на водния
слой варира в зависимост от сезона от 20 до 40 m. Под тази граница преминава придънното
босфорско течение, което внася в Черно море мраморноморска вода със соленост 38‰. То
възниква вследствие на разликите в плътността на водите от двата басейна. Скоростта на
повърхностния поток при нормални метеорологични условия достига до 1,5 m/s, докато в
придънния слой тя е 0,75 m/s. През Босфора от Черно в Мраморно море годишно се вливат
около 340 km3, докато обратно в Черно море постъпват около 180 km3 мраморноморски води.
Това означава, че ако босфорският праг бъде затворен, равнището на Черно море би се
повишавало с 0,5 m годишно. Обемът на водите на Средиземно море днес е 3,7.103 km3, като
изпарението превишава количеството на валежите с 3.103 km3 за година. При тези изчисления,
ако Гибралтарският проток бъде затворен, Средиземно море ще пресъхне за 1000 години. Само
за образуването на месинските евапорити преди 5,5 млн. години. то би трябвало да е
пресъхвало 40 пъти.
Дълбоката Черноморска падина възниква в резултат на сравнително бързи негативни
тектонски движения. Този процес протича на етапи и е най-интензивен в края на олигоцена
преди около 25 млн. години. По-късно, през плиоцена и началото на плейстоцена,
активизацията на тектонските движения довежда до нейното удълбочаване и преформиране.
От времето на образуването си дълбоководната котловина постепенно се запълва с утайки,
чиято дебелина по данни от сеизмичните проучвания достига 14 km; те обхващат възрастовия
диапазон от палеозоя до наши дни. Особено динамична е геоложката история на Черноморския
басейн през последните 2 млн. години. По време на континенталните заледявания той се
превръща в безотточно сладководно езеро, докато през междуледниковите епохи възстановява
връзката си със Световния океан чрез Босфора.
Климатът на Черно море е твърде специфичен и е следствие от въздействието на три
основни компонента: европейско-континентално влияние от север, средиземноморско – от юг и
собствено черноморско влияние. Въз основа на изброените по-горе съставляващи на климата
отнасяме Черно море към умерено-хумидната климатична зона.
Общата водосборна площ на Черноморския басейн възлиза на около 1,875 млн. km2,
скалите на която се явяват основен източник на теригенен материал, който се внася в Черно
море. От абразията на бреговете ежегодно в морето постъпват около 27,4 млн. m3 наноси. Найголямо значение като източник на теригенен материал имат реките Днепър, Днестър, Буг и
Дунав. Ежегодно те доставят около 88100000 t твърд материал, в по-голямата си част
силикатен; карбонатите съставляват 25000000 t. Най-голям твърд вток има р. Дунав – 83000000
t. Схемата на съвременната циркулация на водните маси е такава, че огромните обеми наноси
от изброените реки, и на първо място Дунав, се разнасят по дължината на западния шелф,
обуславяйки високи темпове на седиментация.
В условията на редуващите се регресии и трансгресии на басейна през последните 2 млн.
години се е извършвала периодична смяна на областите на проява на отделните
хидродинамични фактори – тяхното изместване в едни случаи е към брега, а в други – към
морето. Вече е установено, че шелфът нееднократно е бил осушаван по време на ледниковите
регресии и морското равнище е било по-ниско от съвременното, като е достигало дълбочини
90–120–170 m. При регресия или трансгресия подводният брегови склон се преработва от
вълнението в условията на прибойната зона, след което се погребва при трансгресия или
попада в субаерална среда при регресия.
В прибрежната (вътрешна) област на шелфа (фиг.2), на малки дълбочини, където става
трансформация на вълните, т.е. тяхната деформация и разрушение, се извършва процес на
преразпределение на вълновата енергия и турбулизация на водните маси. Хидродинамичният
режим е най-активен и зависи от вълнението и възникващите течения, които могат да бъдат
успоредни или напречни на брега (енергетични, градиентни, компенсационни). В резултат от
действието на вълнението и в зависимост от неговия интензитет, посока и структура в
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прибрежната зона се извършва диференциация на седиментния материал, неговото
суспендиране и размесване. Този процес в природни условия е изключително сложен, особено
в най-горната част на подводния брегови склон, където става окончателното разрушаване на
вълните.

Фиг. 2. Схематичен геоложки разрез на шелфа и главни елементи на релефа
(Димитров, Димитров, 2003)
Q1–QIV –кватернерни седименти
N2–плиоцен
K2–горнокредни вулканогенно-седиментни скали
В централната област на шелфа (фиг.2), където непосредственото енергетично
въздействие на вълнението върху дъното е сведено до минимум, главен релефообразуващ
фактор са дрейфовите течения. Посоката на основната струя на теченията е обикновено от
север на юг, което обуславя транспортирането на теригенен материал с дунавски произход и
отлагането му на централната акумулативна шелфова равнина. Тук са характерни т.нар.
компенсационни течения в придънния слой, които са насочени противоположно на
повърхностното течение и често са причина за ускорена седиментация. Те са генетично
свързани с прибрежната зона, но се разпространяват и на по-големи дълбочини, особено по
време на екстремални щормове.
За прибрежната и централната област на шелфа са характерни високи скорости на
седиментация и големи дебелини на холоценските утайки. Тук, успоредно на брега,
преминавали старите делти на реките, като оформяли широки алувиални равнини. Те отлагали
континентални алувиални и езерно-блатни утайки (лентъчни глини).
На периферията на шелфа (фиг.2), в района на старите брегови линии, на дълбочини 80–
100–120 m, влиянието на вълнението върху формирането на седиментите е незначително или е
изключено. Тук важна роля за протичането на този процес играят т.нар. вътрешни вълни и
поражданите от тях турбулентност и придънни течения. Благодарение на голямата си дължина
на вълната (от порядъка на стотици метри) вътрешните вълни се деформират в приръбната
област на шелфа. Характерните за тези вълни скорости на движение от порядъка на няколко
сm/s са достатъчни, за да поддържат в суспензионно, плаващо състояние алевритовите и
пелитовите частици и да осигуряват техния транспорт към дълбоководието. Този механизъм е
един от възможните за обяснение на отклоненията от нормалната механична диференциация на
периферията на шелфа.
По съществуващи данни отклоненията могат да се дължат и на наличието на по-стари
наслаги, реликти от старите брегови линии. Извършените от нас инструментални измервания
на теченията и визуален оглед с подводен обитаем апарат “РС-8” в областите на размив или
нулева седиментация показват скорости от 50 до 80 cm/s. Това показва, че седиментният
материал се пренася транзитно и се отлага извън пределите на тази зона.
На шелфа хидрогенният пренос на седиментен материал (по изобатите) преобладава над
гравитационния пренос (към морето) – това е характерна особеност за динамиката на шелфа на
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безприливните морета. Хидрогенните форми на релефа са ориентирани по главната струя на
основното черноморско течение.
Преходът от шелфа към континенталния склон е област на проява на интензивни
хидродинамични процеси, обусловени от допълнителни хидродинамични и хидрохимични
фактори. За тази зона е характерен хидродинамичният пренос на седиментен материал, който
се извършва под формата на т.нар. контурни течения. Те създават естествени улеи, по които се
стича органогенно-минерална материя по направление на максималните скорости на
придънните течения.
В зоната на външната тераса (105–110 m) се срещат все още дънни форми, ориентирани
по оста на основното черноморско течение.
Надолу по склона (под 110 m) се наблюдава масов пренос на седиментен материал чрез
влачене и салтация по направление на изобатите. Количеството на суспендирания материал е
значително и през илюминатора на подводния апарат трудно се вижда границата вода–дъно.
Известно е, че континенталният склон е набразден от ветрилообразна речно-долинна
система, която се отличава със специфичен хидродинамичен режим (фиг. 3).

Фиг. 3. Карта на Българския сектор на Черно море (БСЧМ).
Границата между България и Румъния е условна.
(Димитров, 2010)
През 1983 г. при изучаване на Резовската подводна долина на дълбочини 970 m, в
придънния слой, бяха извършени измервания на теченията с измерител RCM-4. Резултатите
показаха, че в осите на долината скоростта на течението е от 1–2 до 10 cm/s. Чрез сондиране бе
установено, че на редица места в осите и склоновете на долините липсват съвременни и
холоценски утайки, особено в местата с по-големи наклони на дъното. Аналогични резултати
бяха получени при обследването на Варненския каньон с подводен обитаем апарат “Аргус”
през 1985 г на дълбочина 500 m. В оста на долината се наблюдават активни свличания от
холоценски утайки (сапропелни и коколитови тини) по повърхността на отдолулежащите
плътни новоевксински тини. При най-малкото докосване на подводния апарат до дъното се
формира суспензионен поток, който се разпространява надолу по склона като димна завеса.
Явно е, че гравитационните свличания, турбидитните и суспензионни потоци са често срещано
явление в тази зона.
На континенталния склон най-масово разпространение имат гравитационните
микроформи, образувани в резултат на преместване на рахлите утайки надолу по склона и
представени от многобройни форми на откъсване и свличане. Срещат се дълги коритообразни
бразди, по които се движат суспензионни потоци. В подножието на континенталния склон и
абисалното дъно масово са развити процесите на брекчиране и върху повърхността на дъното
се наблюдават следи от суспензионни потоци.
Като цяло активните хидродинамични процеси се явяват важен фактор в подготовката,
транспорта и отлагането на седиментния материал на шелфа. На континенталния склон и
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абисалното дъно те се обуславят от суспензионните потоци, гравитационното свличане и
брекчиране.
Характерна особеност на структурата на водните маси на Черно море е наличието на
дълбоководен сероводороден слой, който заляга на дълбочина 130 – 200 m. По свойствата си
той рязко се отличава от горележащия повърхностен слой. По тези причини, за обяснение на
измененията в химическите и биогеохимическите процеси, протичащи във водните маси и на
дъното, от особено значение се явява явлението ъпуелинг, чрез което се осъществява
издигането на води от сероводородния слой, значително по-солени и богати на биогенни
компоненти (фиг. 4).

Фиг. 4. Черно море – уникален природен геобиотехнологичен реактор
(Димитров, Димитров, 2003; Димитров, 2010)
Над Черно море преобладават североизточни ветрове (35–40% от годишната
повторяемост на всички направления), югозападни и западни (25–30%). Именно под
действието на югозападните ветрове възниква ъпуелинг. Нашите изследвания показват, че в
акваторията на западната част на Черно море той е особено интензивен и оказва съществено
влияние като стимулатор върху биогенната и теригенната седиментация.
Сероводородното заразяване е изключителен феномен за Черно море, който го отличава
от останалите морски и океански акватории. Кислородната зона заема горния слой до
дълбочини 120–150 m. Дебелината и варира, като за различните райони на морето е различна в
зависимост от теченията, метеорологичната обстановка и др.
Под кислородната зона се разполага т.нар. междинен, или редокс-слой (фиг. 4) – слоят
на съвместно съществуване на кислорода и сероводорода. В него протичат интензивни процеси
на химическо и биологическо окисляване на съединенията от сероводородната зона,
образувани в резултат на бактериалното анаеробно разлагане.
Що се отнася до лансираната идея за “застрашително” издигане на равнището на
сероводорода, ще подчертаем, че положението на горната граница се изменя в доста широк
диапазон. В централната част на морето тя образува своеобразна издутина, която достига до
80–100 m от повърхността, докато на континенталния склон е значително по-дълбоко – 150–
170 m.
Разглежданите океанографски фактори за формирането на съвременния
седиментационен комплекс, воден и газово-геохимичен режим на Черно море дават основание
за ориентиране на подводните археологически проучвания към търсенето на артефакти,
свидетелстващи за съществувала някога допотопна цивилизация. Като най-перспективна за
намиране на следи от древни селища се очертава периферната област на шелфа в районите на
старите брегови линии, където съвременните утайки са незначителни или изобщо липсват. На
второ място следва да се изучават полигони в прибрежната област на шелфа на дълбочини до
20 m, където има следи от селища и пристанища от неолита, античността и средновековието.
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На континенталния склон, в зоната на сероводородно заразяване, са възможни находки на
останки от дървени кораби, които биха обогатили историята на древната търговия,
корабостроене и корабоплаване.
2. Български сектор на Черно море (БСЧМ) – правни проблеми.
Понятието „Български сектор на Черно море” е възникнало като следствие от новата
политическа география на Световния океан, наложено от конвенцията по морско право от 1982
г. Според този уникален в международните отношения документ всяка крайбрежна държава
упражнява изключителен суверенитет или определени суверенни права и юрисдикция върху
част от прилежащите и морски пространства, границите на които се определят въз основа на
договорите с прилежащите и срещулежащите държави. Изхождайки от тази постановка, Р.
България с приетия през1987 г. Закон за морските пространства упражнява горепосочените
права върху част от акваторията на Черно море, която наричаме „Български сектор”. По своя
обхват в конкретния случай терминът „сектор” се покрива с юридическите категории,
вътрешни морски води, териториално море, прилежаща зона, континентален шелф и
Изключителна Икономическа Зона на Р. България в Черно море. Това е така, защото предвид
размерите и специфичните очертания на Черно море нито една от прилежащите (Румъния,
Турция) и срещулежащите (Украйна, Русия, Грузия) на България държави не би могла изцяло
да се възползва от привилегиите дадени и от международното право (фиг. 3).
По отношение на континенталния шелф в нашия закон е възприета концепцията за
подводно продължение на сухоземната ни територия. Това означава, че континенталния шелф
на България включва морското дъно и недрата на подводния район, които са естествено
продължение на сухоземната и територия и се разпростират отвъд териториалното море до
установените граници с континенталния шелф на другите черноморски държави. По такъв
начин юридическата категория „континентален шелф” включва в себе си утвърдените понятия:
шелф, континентален склон, континентално подножие.
При оптимален за България вариант на делимитация на морските пространства на Черно
море, основана на научни критерии и общоприети принципи, площта на подводната и
територия възлиза на около 44 000 km2, т.е. 39,5% от сухоземната. Делът на отделните
морфоложки зони включени в Българския сектор, е, както следва: шелф 12 380 km2,
континентален склон 9 380 km2, континентално подножие 12 970 km2 и котловинно дъно 8 680
km2 (Кръстев, 1997; Пейчев, Димитров, 2012). По данни от други автори площта на ИИЗ
възлиза на 33 800 km2 (Димитров, 2010). Засега е определена южната морска граница на
България с Турция (фиг. 3). В момента в процес на преговаряне е северната морска граница с
Румъния.
Съвременната политическа география на България включва едно ново географско
пространство, чиито граници са изнесени далеч на изток от черноморския бряг. Тази нова
„територия”, представлява неразделна част и продължение на сухоземната, предполага и
налага едно системно изучаване на нейната природа с цел усвояване на различните видови
ресурси и опазване на морските екосистеми.
3. Енергийно-суровинен потенциал на Черно море
Дефицитът на енергийни и суровинни ресурси в много страни, стимулира нарастването
на интереса към всички потенциални източници на енергия – слънчева, ветрова, вълнова,
приливна, води до ускоряване търсенето на нефт и газ, шистов газ, както и разширяване на
площите за отглеждане на технически култури за биогорива. Класическите енергийни ресурси
като нефт и газ, въглища се явяват сериозен замърсител на природната среда. Особено вредни
са отделящите се въглероден диоксид и серни окиси при експлоатацията на тези ресурси.
Значителен енергийно-суровинен потенциал на нетрадиционни ресурси се крие във
водите и дъното на Черно море, което представлява природен геобиотехнологичен реактор,
способен да продуцира разнообразни енергийно-суровинни ресурси.
В резултат от дългогодишните проучвания на Черно море могат да бъдат изведени
няколко авангардни морски технологии, чиято реализация може да доведе до включване в
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енергийно-суровинния баланс на страната на нов тип ресурси. В условията на разразилата се
икономическа криза, усвояването на нетрадиционни суровинно – енергийни ресурси от Черно
море ресурси може да се окаже важен антикризисен акт.
3.1. Проект „Добруджа газ” – въглищен газ, шахтов газ (газ гризу, рудничен газ),
шистов газ
Преди 20 години в САЩ, както и в целия свят, отделящият се от въглищата метанов газ
(газ гризу) предизвиква висока аварийност във въглищните шахти. Днес неговият добив
превишава с 15% общото потребление на природен газ в САЩ и води до повишаване на
безопасността при добива на въглища и допълнителен газов ресурс.
През 80-те години на XX век беше проучено Добруджанското въглищно находище.
Известно е, че добруджанските въглища са висококачествени, черни, коксуващи се. Поради
голямата дълбочина на залягане на въглищните пластове (повече от 1000 m) и сложните
инженерно-геоложки условия (малм-валанжски водоносен хоризонт с дебелина около 700 m,
разположен над въглищните пластове), на този етап те не могат икономически изгодно да се
експлоатират . Съдържанието на метанов газ във въглищата е 27 m3/t, или при запаси от 1,2
млрд/t въглища, запасите на метанов газ възлизат над 30 млрд/m3. Очаква се природен газ да
има и в междувъглищните пластове, а също така и в подвъглищния хоризонт. Още тогава,
преди повече от 20 години (1993 г.) от наши специалисти беше предложено да се използва
американската технология за “хидроразрив” на въглищния пласт, с цел освобождаване на
природния газ и неговото отвеждане до потребителя. В тази връзка трябва да се използва
интереса на фирми имащи добра практика с тази технологии. Още през 2013 г. в района на
участък “Македонка” може да се създаде експериментален полигон с цел да се установи
рентабилността на отделящия се природен газ. Към 2015 г. може да се пристъпи към
усвояването на Добруджанското газово находище. Проектът „Добруджа - газ” е изключително
привлекателен главно от екологична гледна точка. С експлоатацията на природния газ от
добруджанските въглища ще се повиши безопасността на евентуална експлоатация на
въглищата в бъдеще и ще се получат значителни количества природен газ. Известно е, че
Добруджанското въглищно находище продължава и под дъното на Черно море, което
разширява възможностите на проекта „Добруджа - газ”.
3.2. Проект „Газохидрати на дъното на Черно море”
Един от перспективните нетрадиционни източници на метанов газ на дъното на Черно
море, върху който наши специалисти работят повече от 20 години са газовите хидрати.
Какво представлява метановия хидрат (МХ) или газохидрат (ГХ)? Найразпространените газови хидрати съдържат обикновено над 95% метан (СН4). Хидратите се
образуват самостоятелно или с метана и други разпространени газове – CO2, H2S, N2, СН4хомолозите. Метанът е енергиен източник, а при попадане в атмосферата се окислява до СО2 и
предизвиква парников ефект. Те са природни кристални образувания приличащи на лед, но
способен да гори (Фиг. 5).

Фиг. 5. Запалване на газохидрати
(Vasilev, 2010; Dimitrov, 2010)
В Черно море средната дълбочина под дъното на зоната на стабилност (ЗС) на МХ в
абисалната част е 300 m и изклинва на континенталния склон при дълбочини на водата 500-900
m.
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Запасите на метанов газ в газохидратите по оценка на наши и руски специалисти възлиза
на 25 – 50.1012 m3 като 10 % от тях се разполагат в изключителната икономическа зона на
България в Черно море.
През 2006-2007 г. от страни като Канада, Норвегия, САЩ и Япония беше поставено
началото на промишленото усвояване на принципно нов, нетрадиционен източник на метанов
газ, считан за практически неизчерпаем – метанохидрати или газохдирати, съдържащи по
някои оценки 113.1017 m3 метан и 53.55x1017 m3 подгазохидратен метанов газ. Газохидратите
залягат в недрата на полярните области и в океанските утайки, които покриват 93 – 95% от
дъното на Световния океан.
Газохидратите и подгазохидратният газ в Черно море представляват важен потенциален
енергиен източник, който в близко бъдеще може да реши много от проблемите на българската
и европейската енергетика.
Пред българския бряг, в района на континенталния склон и абисалното дъно на
дълбочини от 700 m до максималните дълбочини на морето и около 500 m под дъното се
разкриват черни утайки, които съдържат кристали от газохидрати. Известно е, че от 1 m3
газохидрат се отделят около 160 m3 метан, като проблемът за добива на метанов газ от
газохидрати е чисто технологичен. В българската икономическа зона, която има площ от
33,800 km2 – около половината от нея е перспективна за разкриване на газохидрати и
подгазохидратен газ. Само за сравнение – в перспективното за добив на въглищен газ
Добруджанско въглищно находище в 1 m3 въглища се съдържат 27 m3 метанов газ, като
запасите му възлизат на около 30.109 m3.
Газохидратите са последен шанс за енергийна независимост на България от
природни горива и проектът е основа за изграждане на високо технологична индустрия
изискваща многоброен висококвалифициран персонал.
3. 3. Проект: “Сапротех”.
По проекта е осъществен технологичен пробив в приложението на дълбоководните
органогенно-минерални утайки (сапропели) от дъното на Черно море в агробиоземеделието,
като агромелиорант и биопрепарати. Досегашните резултати от прилагането им в
агробиоземеделието показват рязко увеличение на добивите от селскостопански култури
(зърнени – до 30%). Промишленият добив на дълбоководните утайки изисква разработването
на дълбоководна минна технология.
Перспективно е тяхното използване в медицината (фармацевтика, калолечение)
керамика, строителство, енергетика и нанотехнологиите. Получените научно-приложни
резултати позволяват внедряването на продукта в различни сфери на националното стопанство.
Това ще доведе до създаването на нови работни места, пазари, както в сферата на услугите,
така и в сферата на високите технологии, ще създава условия за възникване на нови стопански
отрасли, ще се създават нов тип изделия.
На базата на разработеното ноу-хау нашата страна има изключителния шанс да
задоволява не само своите нужди от естествени органогенно-минерални торове, но и да се
превърне в износител на продукция за страните от ЕС и арабските страни.
3. 4. Проект “Сероводород – H2S”
Сероводородът в Черно море се явява продукт на разразилата се преди около 8 хил.
години катастрофа, в резултат на процесите на анаеробно разлагане на органичното вещество
(ОВ). Налице е излишък на огромно количество ОВ, което създава предпоставки за развитието
на бактериалната сулфатредукция.
Днес Черно море е най-голямото месторождение на сероводород в света. Общото
количество на сероводород в басейна възлиза на около 40-50 млрд. тона, като само ежегодния
му прираст съставлява 107-108 тона. Съдържанието му се изменя от 0,3 mg/l до 10-12 mg/l в
придънния слой. В утайките на дъното съдържанието му достига до 160 mg/l. Разтворената
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газообразна фаза на сероводорода достига 0,24 g/t и 2,2 g/t – на дълбочина 2000 m. Главното
количество на сероводорода се намира под формата на сулфиди и хидросулфидни йони.
Неограничените запаси на сероводород в Черно море се явяват важно
предизвикателство към съвременните технологии за получаване на нов тип енергийни
суровини, какъвто е водородът и съпътстващите го продукти (сяра). По наши оценки запасите
на сероводородни ресурси възлизат между 2,88 до 4,18 млрд. тона или 169-245 млн. тона
водород и 2,7-3,9 млрд. тона сяра.
3.5. Проект - Газови факели на дъното на Черно море.
Характерна особеност на дъното на Черно море е интензивното газоотделяне под
формата на газови факели (seeps) на шелфа и континенталния склон, и кални вулкани на
абисалното дъно. На плитководието, шелфа и континенталния склон на българската
икономическа зона са установени повече от 500 броя газови факели с различен дебит. Найдобре са изучени газовите извори в районите на газопроявленията „Зеленка” и „Златни
пясъци”, които показват дебити на метанов газ от 5 до 20 l/ min.
Съставът на природния газ е предимно метанов (около 96%), което свидетелства за
неговия дълбочинен произход.
Газовите факели могат да служат като търсещ признак за нефт и газ от една страна, и от
друга при подходящи дебити и технически решения могат да служат като енергиен ресурс.
3.6. Техника и технологии за добив на енергийно-суровинни ресурси на Черно море
и Световния океан
За реализация на редица суровинни и енергийни проекти, като използването на
дълбоководните органогенно- минерални утайки, сероводорода, газовите факели и др. е
необходимо създаване на морски миннодобивни и енергодобивни комплекси съдържащи
плавателни средства (кораби и платформи) добивни и транспортни съоръжения, подводни
тръбопроводи и др.
За отделните видове ресурси е необходимо създаването на специфични технически
съоръжения за усвояване на възобновяеми ветрови, соларни, хидроенергийни, енергийни
източници.
Стихията на морето е неуправляема. Катастрофите и бедите от капризите на природата
са възможни по всяко време. Работейки над създаването на нови технически средства и
технологии трябва да отчитаме щормовите ветрове, ледохода, сероводородното заразяване,
възможни земетресения и взривове на природен газ, и заплахата от екологична катастрофа и да
създаваме екологични и безопасни технологии.
3.7. Възможности за утилизация на излишъци от въглероден диоксид в условията
на сероводородната зона на Черно море
Проблемите свързани с промишлените отпадъци на CO2 са сериозен световен проблем.
Той се явява сериозен замърсител на въздуха и има значителен дял за така наречения
„парников ефект”.
През последните 5 години в света са създадени повече от 100 изследователски
институти, чиято тематика изцяло е посветена на преработване на отпадъците от CO2 в
безопасна за атмосферата форма.
Днес България търгува с емисии от CO2 независимо от факта, че генерира излишъци.
Предлаганата засега технология за утилизация в дълбоки сондажи крие редица рискове с
трудно прогнозируеми негативни последици.
Изхождайки от нашите познания за сероводородната зона на Черно море, като уникален
природен геобиотехнологичен реактор ние предлагаме проект, който може да реши проблема.
Става дума за използване на свойствата на хемолитоавтотрофните организми в процеса
на хемосинтеза. Към тези организми се отнасят: железобактерии, серобактерии,
нитрифициращи, тионови и водородни бактерии.
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Решаваща роля на трансформацията на CO2 в СН4 в дълбоководната сероводородна зона
ще бъде отредена на бактериалната хемосинтез и метанотрофия.
3.8. Геодинамични полигони на дъното на Черно море с цел ранно оповестяване на
подводни земетресения и цунами.
Черноморското крайбрежие има дължина около 4345 km и се явява уникален природен
феномен. Тук са разположени повече от 10 хил. курорта и почивни станции с милиони
почиващи. Главният екологичен проблем е сеизмичната активност на черноморския басейн.
Особено чести и с висока амплитуда са земетресенията в районите на Северноанадолския
разлом, Кримо – Кавказката и Калиакренско – Шабленската сеизмична зони. Екологичната
обстановка се влошава и от прокараните по дъното около 3000 km нефто – и газопроводи,
многобройни морски терминали, нефтохранилища и др. Всяка година в тези райони се
регистрират повече от 100 земетресения , по – голяма част от епицентровете на които се
намират в морето. В тези условия своевременното оповестяване на предстоящи земетресения
се явява важна задача с голямо социално – икономическо и природо – защитно значение.
Съществуващите регионални мрежи от сеизмични станции обезпечават преди всичко
крайбрежието. Информацията за сеизмичната активност на дъното на Черно море има преди
всичко умозрителен характер, независимо от огромния рисков потенциал особено при
зараждането на цунами.
За оценка на сеизмичната активност на Черно море се предлагат 2 подхода:
Изграждане на мрежа от стационарни геодинамични обсервационни станции с
1.
цел изучаване на излизащите по разломи на дъното газови флуиди (метан).
Предвижда се газовите източници да се каптират, като се измерват количествата
на отделящия се газ и състава на съпътстващите инертни газове. В каптажната
инсталация ще се монтира и дънна сеизмична станция. По този начин ще се следи
“пулса” на земните недра в сеизмогенните тектонски зони.
2.
Изграждане на автономни (буйкови) дълбоководни геодинамични станции над
гърлата на някои от активните вулкани. Калните вулкани с отделящи се от тях
флуиди могат да се разглеждат като индикатори и предвестници на сеизмична
активност и дълбокофокусни земетресения.
Изграждането на система от стационарни и автономни дълбоководни геодинамични
обсервационни станции представлява важен принос в изучаване на рисковите фактори в
черноморския регион.
Предвижда се геодинамичните обсервационни станции заедно с използвания апаратурен
комплекс да дават основание за прогнозиране на предстоящите сеизмични събития с точност от
няколко часа до 10 денонощия.
За черноморския регион на първо време е необходимо да бъдат изградени 5 стационарни
геодинамични станции в районите на България (Зеленка), Украйна (Севастопол), Грузия
(Супса), Турция (Синоп и Босфора).
Автономните обсервационни станции могат да бъдат разположени в западната (1 бр.) и
източната (1 бр.) дълбоководни части на морето.
Морските геодинамични обсервационни станции ще бъдат включени в националните и
черноморски сеизмични мрежи и в мрежата на ESONET.
3.9. Подводно културно-историческо наследство на Черно море – изучаване и
опазване.
Българския черноморски шелф и особено неговата периферна част, преди повече от 8 –
10 хил. години е представлявал суша, която е била център на древна допотопна и по – късни
цивилизации. Останките от тези древни култури и цивилизации са погребани вследствие на
Потопа под тънък слой от утайки. Такива останки може да бъдат намерени до дълбочини на
морето 120 m.
Масовото тралиране на шелфа ще доведе до безвъзвратно унищожаване на уникално
културно – историческо богатство. Всички стопански дейности на шелфа, като тралиране на
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дъното за рапани, добив на строителни материали, удълбочаване на пристанища и фарватери,
задължително следва да бъдат предхождани от задълбочена оценка и последващ контрол.
Целесъобразно е районите в които се очакват находки, да бъдат обявени за защитени подводни
територии /паркове/.
3.10. Климатични промени и колебания на морското равнище през последните
10 000 г. и прогнози за развитието на туристическата инфраструктура по крайбрежието.
Разразилите се през последните години екстремални щормови явления пред нашия бряг
доведоха до рязко съкращаване на плажовите ивици, засилване на абразията и активизация на
свлачищните процеси по крайбрежието.
Всички тези негативни последици за крайбрежието и туристическия бизнес се дължат на
климатичните промени и флуктуациите на морското равнище.
Това налага изучаване на климатичните флуктуации, проследяване и анализ на сложната
ритмика на колебанията на морското ниво през последните 10 хил. години, прогноза на
бъдещите изменения и мерки за преодоляване на негативните последствия за крайбрежието.
4. Интереси на Р. България към ресурсите на Световния океан.
4. 1. Биологични ресурси
Р. България беше една от страните, които създаде специализираното предприятие
„Океански риболов” и свой траулен риболовен флот. Това беше една изключително печеливша
стопанска дейност. Само ще напомним носталгично за ниските цени на океанския сафрид и
океански деликатеси, и със съжаление ще си спомним за безумната и насилствена ликвидация
на „Океански риболов” по време на прехода. Именно тази ликвидация доведе до прекомерно
усвояване на рибните ресурси на Черно море и до тяхното рязко намаляване.
4. 2. Минерални ресурси – желязо-манганови конкреции (ЖМК).
Интересът към желязо-мангановите конкреции на Тихия океан у нас датира от началото
те
на 80 години на XX в. Те са богати на Mn, Cu, Ni, Co, като съдържанията на последните 3
елемента в ЖМК представляват 2,5%. Очаква се те да се добиват в близко бъдеще, след
създаване на подходяща и евтина добивна технология. На 27. 04. 1987 г. в Москва беше
учредена СО „Интерокеанметал (ИОМ)” със седалище гр. Шчечин, Полша. Учредители на тази
съвместна организация са България, Русия, Полша, Чехия, Словакия и Куба. Плановете за
работата на „Интерокеанметал” са утвърдени от международния орган по дъното (МОД) на 28.
08. 1997 г. На 29 .03. 2001 г. е подписан договор между МОД и ИОМ за срок от 15 години.
Изпълнението на този контракт ще обезпечи на ИОМ лиценз за добив на ЖМК върху площ от
75 000 km2 в северната приекваториална Тихоокеанска провинция, разположена между
трансформните разломи Кларион-Клипертон. Освен ИОМ, лиценз ще получат Германия,
Русия, Франция, Южна Корея, Китай и Индия (фиг. 6, 7).

Фиг. 6. Международен правен сертификат на ИОМ (Котлиньски, 2005)
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Фиг. 7. Разпределение на проучвателните участъци в Тихия океан
с участието на Р. България (Котлиньски, 2005)
Заключение
Черно море е специфичен уникален басейн, който се отличава от другите морски и
океански акватории. Нашата страна има шанс с финансовата помощ на Европейския съюз да
бъде пионер в усвояването на енергийно-суровинните ресурси на Черно море и Световния
океан и опазване и съхраняване на морската среда.
Експлоатацията на тези ресурси ще доведе до обезпечаване на енергийната сигурност не
само на нашата страна, но и на страните - членки на ЕС.
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