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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.2.1 

 

Приложение 2.1.2.1 

Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води 

Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

                                                                                                                                                                               Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Дунав 

BG1DU000R001 р.Дунав 
от границата при с.Ново 
село до границата при 

гр.Силистра 

650,650 61,69 гр.Алфатар 70 да 3,00 *Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
площадка Козлодуй, 
"Яйца и птици" АД, 
гр.Мизия (площадка 
гр.Козлодуй) - няма 
изградени 
съоръжения за 
пречистване на 
отпадъчните води, 
събират се във 
водоплътни изгребни 
ями и периодично се 
извозват в земни 
лагуни; 
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Код на водното тяло и 
име на реката 
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на 

водното 
тяло,km 
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земи, в % от 
площта на 

водното тяло 
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2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 
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Чувствителна 
зона или 
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чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1DU000R001 р.Дунав 
от границата при с.Ново 
село до границата при 

гр.Силистра 

650,650 61,69 
с.Айдемир, 
общ.Силистра 

38 да ₋ 

 *Сгуроотвал на 
"Топлофикация Русе" 
АД -  в експлоатация; 

      гр.Белене 10 да 10,00   
  
* Депо за ПО на "ТЕЦ 

Видахим" АД, гр. 

Видин;   

      с.Брест, 
общ.Гулянци 

100 да - 

      гр.Видин 2 да 24,00 

      с.Гиген, 
общ.Гулянци 

100 да ₋ 

      
гр.Главиница 80 да 5,00 

      гр.Дулово 53 не 10,00   
       

гр.Козлодуй 40 да 15,00 

      с.Калипетрово 51 да -   
 * Сгуроотвал на"ТЕЦ 

Свилоза" АД, гр. 

Свищов - в 

експлоатация;   

      

гр.Лом 70 да 29,00 

      гр.Никопол 100 да 8,00  * Сгуроотвал на"ТЕЦ 
Видахим" АД, 
гр.Видин - в 
експлоатация;   

      с.Овча Могила, 
общ.Свищов 

100 да ₋ 

      с.Ореш, 
общ.Свищов 

100 да - 
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водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
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BG1DU000R001 р.Дунав 
от границата при с.Ново 
село до границата при 

гр.Силистра 

650,650 61,69 

гр.Оряхово 39 да 13,00 

 * Депо за 
производствени, 
строителни и опасни 
отпадъци на"Свилоза" 
АД, гр. Свищов - 
действащо;    

      с.Остров, 
общ.Оряхово 

100 да ₋ 
  

      с.Пиргово, 
общ.Иваново 

100 да - 
 

      
гр.Свищов 2 да 22,00 

  

      гр.Силистра 1 да ₋   

      с.Черник, 
общ.Дулово 

100 да - 
  

                                                                                                                                                      Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Искър 

BG1IS100R024       
р.Златна Панега 

38,267 37,41 
гр.Луковит 65 да 16,00 

₋ 

      гр.Ябланица 10 да 24,00 

      гр.Червен бряг 10 да 19,20 

BG1IS100R025     
р.Гостиля 

37,766 83,53 гр.Кнежа 88 да 22,00 - 
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водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
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BG1IS100R027            
р.Искър 

13,452 55,85 - ₋ - ₋ - 

BG1IS135R026            
р.Искър 

245,887 36,99 с.Зверино, 
общ.Искър 

100 да ₋ * Виброполигон 
Койнаре, МСИ 
Койнаре, 
Производство на 
бетонови изделия за 
строителството - 
лагуна;                                                                                                                                                                

      гр.Мездра 2 да 20,00   

      гр.Роман 65 да 4,00   

      

с.Долни 
Луковит, 
общ.Искър 

100 да - 

  * Депо за ПО и ОО на 
"Метизи" АД, 
гр.Роман, сплощ 
около 26 дка - 
шламохранилище, 
преустановена 
експлоатация 2007г., 
предстои техническа 
рекултивация. 

      гр.Койнаре 100 да -   

      с.Бреница 100 да ₋   

      

гр.Нови Искър, 
общ.Столична 

няма данни да ₋ 

* Депо за ПО и ОО на 
"Елисейна" АД, 
с.Елисейна - депо за 
шламове за ОО, с 
площ около 4 дка; - 
шлаков табан - депо 
за ПО, с площ около 
25 дка;  
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Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 
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мрежа спрямо 
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BG1IS135R026          
р.Искър 

245,887 36,99 с.Герман, 
общ.Столична 

100 да - 
  

      гр.Искър 100 да 5,00   

      гр.Своге 40 да 7,00   

      

с.Ставерци, 
общ.Долна 
Митрополия 

100 да ₋ 

*Находище Брези 
връх, "Екоинженеринг 
- РМ" ЕООД, с.Кътина, 
Добив и обог. на мет. 
и уран. руди, вкл. и 
недейств. обекти;   

BG1IS200R020          
р.Бебреш 12,506 0,00 - ₋ - -  

BG1IS200R022             
р.Малък Искър 

106,367 13,32 

гр.Ботевград 0 да 36,00 

* Рудодобивен к-с 
"Елаците Мед", Добив 
и обог. на мет. и уран. 
руди, вкл. и недейств. 
Обекти 

      с.Врачеш, 
общ.Ботевград 

40 да ₋ 
  

      гр.Етрополе 19 да 50,00   

      с.Литаково, 
общ.Ботевград 

95 да - 
  

      

гр.Правец 15 да 

Община 
Правец 
използва 
депото на 
Община 
Етрополе 
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BG1IS200R022             
р.Малък Искър 

106,367 13,32 с.Трудовец, 
общ.Ботевград 

0 да ₋ 
₋ 

BG1IS200R023           
р.Малък Искър 23,263 5,22 - 

₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1IS300R017 
р.Батулийска 67,811 0,00 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1IS300R018 
р.Искрецка 20,188 1,36 

с.Искрец, 
общ.Своге 

70 да 
₋ ₋ 

BG1IS300R019 
р.Габровница 19,646 0,00 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1IS400R012          
р.Блато 

95,415 46,10 

гр.Божурище 20 да 30,00 

* "Огняново К" АД, 
ЗНХВ "Пуклина",  
Добив и преработка 
на нерудни 
минерални суровини                                  

      с.Волуяк, 
общ.Столична 

100 да ₋ 
  

      гр.Костинброд 47 да 81,34   

      с.Петърч, 
общ.Костин -
брод 

67 да ₋ 

  

      гр.Сливница 10 да 32,00   

BG1IS500R009 
р.Перловска 12,661 0,00 

₋ ₋ ₋ ₋ 
₋ 

BG1IS500R010 
р.Владайска 

72,312 11,73 гр.София 41 да ₋ ₋ 
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BG1IS500R011 
р.Банкенска 28,644 30,23 

гр.Банкя, 
общ.Столична 

79 да 
₋ ₋ 

BG1IS500R030 
р.Владайска 12,336 0,00 

с.Владая, 
общ.Столична 

100 да 
₋ ₋ 

BG1IS600R013          
р.Стари Искър 16,272 6,46 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1IS600R015 
р.Макоцевска 45,716 28,57 

₋ ₋ ₋ ₋ * Мина "Чукурово" , 
с.Габра, Добив на 
въглища 

BG1IS600R016             
р.Стари Искър 

60,030 43,02 

гр.Бухово, 
общ.Столична 

100 да ₋ 

* Сеславско рудно 
поле,                 
с.Бухово, Добив и 
обог. на мет. и уран. 
руди, вкл. и недейств. 
обекти;                                                                                                        

      с.Елин Пелин, 
общ.Елин 
Пелин 

29 да ₋ 

  

      

гр.Елин Пелин 45 да ₋ 

* Депо за утайки от 
ПСОВ 
КубратовоКремиковци 
АД, гр.София - 
естествено затревено 
и не се експлоатира;  

      с.Казичене, 
общ.Столична 

100 да 
₋   

      с.Лозен, 
общ.Столична 

100 да 
₋   
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BG1IS600R016             
р.Стари Искър 

60,030 43,02 с.Нови хан, 
общ.Елин 
Пелин 

70 да 

₋   

      
с.Световрачене, 
общ.Столична 

100 да 

₋   

      
с.Чепинци, 
общ.Столична 

100 да 
₋   

BG1IS700R006        
р.Искър 63,563 5,44 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1IS700R007 
р.Бистрица 12,720 

10,49 
с.Бистрица, 
общ.Столична 

100 да 
₋ ₋ 

BG1IS700R031 
р.Шипочница 22,640 3,52 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1IS789R004 
р.Палакария 

61,941 18,54 гр.Самоков, 
к.к.Боровец - 
Яйцето 

50 да 

₋ ₋ 

      гр.Самоков, 
к.к.Боровец - 
Олимп 

0 да 

₋ 

      гр.Самоков, 
к.к.Боровец - 
Песако 

0 да 

₋ 

      гр.Самоков 2 да 55,00 

BG1IS900R001         
р.Бели Искър 7,538 0,00 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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BG1IS900R003          
р.Черни Осъм 92,872 2,36 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

                                                                                                                                                            Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                   
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Ерма 

BG1ER100R001          
р.Ерма 25,633 14,59 гр.Трън 10 да 5,00 ₋ 

                                                                                                                                                            Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Нишава 

BG1NV200R001 
р.Нишава 

51,951 12,30 

гр.Драгоман 18 да 23,00 

*Мина "Бели брег", 
с.Габер, Добив на 
въглища;                                          
*Мина "Станянци", 
с.Станянци, Добив на 
въглища                             

      
гр.Годеч 39 да 40,00 

 

                                                                                                                                                            Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Огоста  

BG1OG100R014          
р.Огоста 

3,175 66,29 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

 
Населено място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 

мрежа спрямо ЕЖ, в 
% 

Чувствителна зона 
или водосбор на 

чувствителна зона 

Съществуващо 
общинско депо,дка 

Промишлени зони 
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BG1OG200R008            
р.Скът 23,410 52,90 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OG200R011 
р.Бързина 

53,898 77,70 

с.Борован 100 да 

спряна 
експлоатация 
2009г. 

₋ 

      с.Малорад, 
общ.Борован 

100 да ₋ 

BG1OG200R020 
р.Бързина 11,280 86,15 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OG307R013           
р.Огоста 

222,907 69,90 гр.Бяла Слатина 16 да 30,00 * Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
"Яйца и птици" АД, 
гр.Мизия - няма 
изградени 
съоръжения за 
пречистване на 
отпадъчните води, 
събират се във 
водоплътни изгребни 
ями и периодично се 
извозват в земни 
лагуни 
  
  
 
 
 
  

      с.Гложене, 
общ.Козлодуй 

100 да 
₋ 

      с.Галиче, 
общ.Бяла 
Слатина 

100 да 

₋ 

      с.Крушовица, 
общ.Мизия 

100 да ₋ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.2.1 

Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1OG307R013           
р.Огоста 

222,907 69,90 
гр.Криводол 76 да 10,00 

  

      гр.Мизия 100 да 12,00   

      

с.Хайредин 100 да 

* няма 
организирано 
сметосъбира 
не 

  

      с.Бутан, 
общ.Козлодуй 

100 да 
₋   

      с.Търнава, 
общ.Бяла 
Слатина 

100 да 

₋   

      с.Хърлец, 
общ.Козлодуй 

100 да 
₋   

      с.Попица, 
общ.Бяла 
Слатина 

85 да 

₋   

      гр.Бойчиновци 80 да 5,00   

      гр.Монтана 6 да    

      с.Лехчево, 
общ.Бойчинов 
ци 

93 да 

₋   

      с.Селановци, 
общ.Оряхово 

100 да 
₋   

BG1OG400R009   
р.Рибене 

11,032 65,16 ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.2.1 

Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1OG400R019  
р.Рибене 29,114 63,10 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OG600R006         
р.Ботуня 61,160 7,75 гр.Вършец 22 да 10,00 ₋ 

BG1OG600R007 
р.Въртешница 

39,147 28,91 гр.Враца 12 да  * Циментов завод, 
"Холсим (България)" 
АД - КМУ ЖП депо;         
* Депо За ПО и ОО на 
"Камибо" ООД 
гр.София - депото е за 
отпадъци от "Химко" 
АД (сух шлам, серен 
шлак, отработен 
арбоцел и солеви 
атпадък), 
преустановена 
експлоатация от 
2002г., извършена 
частична техническа 
рекултивация. 

BG1OG600R018           
р.Ботуня 21,088 53,61 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OG700R002 
р.Златица 22,843 9,15 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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2.1.2.1 

Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1OG700R003  
р.Бързия 

72,358 5,22 гр.Берковица 10 да 34,00 

* Шламохранилища 
на Предприятие за 
добив, обработка и 
монтаж на скални 
материали "Мрамор 
Беркстон" АД, 
гр.Берковица  2 бр. 

BG1OG700R005 
р.Шугавица 43,136 36,22 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OG789R001          
р.Огоста 138,638 6,21 гр.Чипровци 62 да 15,00 ₋ 

                                                                                                                                                            Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие западно от Огоста 

BG1WO100R001          
р.Тимок 16,220 71,97 гр.Брегово 100 да 26,00 ₋ 

BG1WO200R002 
р.Тополовец 15,300 55,33 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO200R004 
р.Тополовец 104,720 54,28 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO300R005 
р.Войнишка 13,510 48,06 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO300R007 
р.Войнишка 

63,070 57,92 гр.Дунавци, 
общ.Видин 

100 да ₋ 
₋ 

      гр.Кула 61 да 11,00 
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Код на водното тяло и 
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на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1WO300R008 
р.Видбол 78,690 53,90 гр.Грамада 95 да 15,70 ₋ 

BG1WO400R009           
р.Арчар 

80,960 30,54 с.Арчар, 
общ.Димово 

100 да ₋ 

₋ 
      

гр.Белоградчик 5 да 16,30 

BG1WO400R010          
р.Арчар 

1,580 
31,69 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO500R011  
р.Скомля 

38,350 
55,06 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO600R012            
р.Лом 155,920 29,51 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO600R013 
р.Нечинска бара 20,500 23,78 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO600R015           
р.Лом 

24,330 
68,91 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1WO800R016 
р.Цибрица 

95,970 62,55 
с.Медковец 95 да  

₋       с.Якимово 100 да  

      гр.Вълчедръм 100 да 11,00 

BG1WO800R017 
р.Цибрица 

18,480 83,43 ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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водното 
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Обработваеми 
земеделски 
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водното тяло 
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място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
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Чувствителна 
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водосбор на 
чувствителна 

зона 
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                                                                                                                                                            Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяванео от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Вит 

BG1VT100R009          
р.Вит  

33,930 74,10 с.Горна 
Митрополия, 
общ.Долна 
Митрополия 

100 да ₋ 

₋ 

    гр.Гулянци 100 да 19,80 

    гр.Долна 
Митрополия 

100 да 13,00 

    с.Милковица, 
общ.Гулянци 

100 да 
₋ 

    гр.Тръстеник, 
общ.Долна 
Митрополия 

100 да 
₋ 

BG1VT200R008 
р.Тученица 

26,340 50,72 
с.Буковлък, 
общ.Плевен 

100 да ₋ 
₋ 

      гр.Плевен 19 да 170,00 

BG1VT307R007           
р.Вит 

124,580 62,13 

с.Горни 
Дъбник, 
общ.Долни 
Дъбник 

100 да 
₋ 

*"Нова Плама" АД, 
Производство на 
рафинирани 
нефтопродукти - депо 
(преустановена 
експлоятация преди 
2005г.) и лагуни;                                                            

      с.Дерманци, 
общ.Луковит 

70 да 
₋   
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Обработваеми 
земеделски 
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площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
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водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1VT307R007           
р.Вит 

124,580 62,13 гр.Долни 
Дъбник 

100 да 29,00 
  

      с.Крушовица, 
общ.Долни 
Дъбник 

100 да 
₋ 

  

      с.Садовец, 
общ.Долни 
Дъбник 

100 да 
₋ 

  

      с.Ясен, 
общ.Плевен 

100 да 
₋   

BG1VT600R006 
р.Каменка 86,900 24,75 гр.Угърчин 80 да 12,00 

₋ 

BG1VT789R005                
р.Вит 

116,150 9,06 
гр.Тетевен 84 да 30,00 

₋ 

      с.Галата, 
общ.Тетевен 

100 да ₋ 

BG1VT800R003            
р.Калник 11,950 10,46 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1VT900R001                
р.Бели Вит  38,880 0,00 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1VT900R002              
р.Черни Вит 

30,460 0,27 ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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на 

водното 
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Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 
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Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
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депо,дка 
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                                                                                                                                                                  Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Осъм 

BG1OS130R015           
р.Осъм 65,910 69,84 гр.Левски 10 да 24,00 ₋ 

BG1OS200R014            
р.Мечка 19,340 

75,30 
₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OS300R012 
р.Пордимска бара 17,130 80,94 

с.Обнова, 
общ.Левски 

100 да 

₋ ₋ 

BG1OS300R013 
р.Тръстенишка бара 

7,070 74,58 
гр.Славяново, 
общ.Плевен 

100 да 

₋ ₋ 

BG1OS400R010                 
р.Ломя 35,450 

62,21 
₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OS500R009 
Градешница 13,110 

84,01 
₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OS600R005              
р.Бара 23,070 71,37 гр.Пордим 100 да 13,00 ₋ 

BG1OS600R007               
р.Бара 

6,240 81,63 ₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1OS700R001            
р.Осъм 

118,810 24,07 гр.Ловеч 10 да 38,00 *Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Трояинвест" ООД, 
с.Баховица - лагуни;                                             
*Предприятие за 
високоякостни чугуни 
"Осъм", "ОСЪМ" АД -
депо (преустановена 
експлоатация 2009г.). 

BG1OS700R002 
р.Берница 13,420 65,78 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1OS700R004 
р.Берница 4,250 78,36 

с.Александро 
во, общ.Ловеч 

100 да 
₋ ₋ 

BG1OS700R011         
р.Осъм 47,550 53,15 гр.Летница 25 да 53,00 

₋ 

BG1OS890R016             
р.Осъм 

80,080 0,92 гр.Троян 19 да 
₋ ₋ 

 

 

 

 

 

  

    

с.Орешак, 
общ.Троян 

76 да ₋ 
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Поречие Янтра 

BG1YN130R029           
р.Янтра 20,760 60,03 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN200R028 
р.Студена 

46,020 75,33 
₋ ₋ ₋ ₋ 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Биляна" ООД, 
с.Българско Сливово - 
лагуна 

BG1YN300R026 
р.Елийска 30,740 73,16 

гр.Полски 
Тръмбеш 

14 да 10,00 ₋ 

BG1YN307R027             
р.Янтра 

96,400 57,39 
с.Драганово, 
общ.Горна 
Оряховица 

100 да ₋ 

*Инсталация за 
отглеждане на свине, 
гр. Лясковец, "Геран 
99" ООД - лагуна                                                                                                       

      гр.Бяла 23 да 25,00   

      с.Ценово 100 да 20,00   

      

гр.Лясковец 0 да 

Община 
Лясковец 
използва 
депото на 
Община Горна 
Оряховица 

  

BG1YN400R001        
р.Видима 48,550 0,00 гр.Априлци 100 да 7,00 ₋ 
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Неизградена 
канализационна 
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BG1YN400R002         
р.Росица 40,310 0,00 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R003          
р.Росица 68,400 26,04 гр.Севлиево 5 да 10,00 ₋ 

BG1YN400R004         
р.Крапец 11,640 15,55 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R006          
р.Крапец 18,260 37,70 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R007         
р.Магкър 18,440 42,44 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R008          
р.Росица 19,290 17,47 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R010 
р.Негованка 40,320 48,05 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R011          
р.Бохот 31,800 56,47 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN400R012          
р.Росица 

71,670 60,03 с.Поликраище, 
общ.Горна 
Оряховица 

100 да ₋ 

  
₋ 

  

      гр.Сухиндол 50 да 19,00 

      с.Ресен, 
общ.Велико 
Търново 

100 да ₋ 

      гр.Павликени 4 да 20,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.2.1 

Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1YN400R012          
р.Росица 

71,670 60,03 
гр.Бяла черква, 
общ.Павликени 

100 да ₋ 

  

BG1YN400R031  
р.Видима 61,190 20,66 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN600R018 
р.Веселина 31,580 2,78 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN600R020 
р.Веселина 28,320 29,47 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN600R021 
р.Златаришка 53,000 7,56 гр.Елена 36 да 10,00 

₋ 

BG1YN600R022 
р.Лефеджа 22,430 8,25 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN600R023 
р.Биюкдере 21,230 34,95 гр.Омуртаг 10 да 

₋ ₋ 

BG1YN600R025 
р.Джулюница 

141,520 27,79 с.Джулюница, 
общ.Лясковец 

80 да 
₋ ₋ 

      гр.Златарица 85 да 3,00 

      гр.Стражица 0 да 10,00 

BG1YN600R034 
р.Лефеджа 75,770 16,11 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1YN700R017           
р.Янтра 

35,370 29,16 гр.Велико 
Търново 

19 да 119,00 
 

      с.Първомайци, 
общ.Горна 
Оряховица 

100 да ₋ 
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име на реката 
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на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1YN700R017           
р.Янтра 

35,370 29,16 с.Самоводене, 
общ.Велико 
Търново 

100 да ₋ 

 *Депа за ПО на 
"Захарни заводи" АД, 
гр. Горна Оряховица - 
сгуроотвала е 
действащо депо; - 
сатурачни полета 
предстои 
преустановяване на 
експлоатацията 
  
  

      гр.Горна 
Оряховица 

0 да 150,00 

      

гр.Долна 
Оряховица, 
общ.Горна 
Оряховица 

0 да ₋ 

BG1YN800R016 
р.Дряновска 

67,950 9,17 
гр.Дряново 43 да 18,00 

₋ 

      гр.Плачковци, 
общ.Трявна 

92 да ₋ 

      гр.Трявна 29 да 16,78 

BG1YN800R033         
р.Белица 

79,050 12,32 гр.Дебелец, 
общ.Велико 
Търново 

100 да 

₋ ₋ 

      гр.Килифарево, 
общ.Велико 
Търново 

83 да 

₋ 

BG1YN900R013 
р.Паничарка 10,980 0,07 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1YN900R015          
р.Янтра 

77,170 14,00 гр.Габрово 15 да ₋ * Депо за ПО на 
"Топлофикация 
Габрово" ЕАД - 
сгуроотвал, предстои 
преустановяване на 
експлоатацията 

BG1YN900R032  
р.Козлята 19,400 2,11 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

                                                                                                                                                         Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Русенски Лом 
BG1RL120R013 
р.Русенски Лом 107,890 48,23 

с.Щръклево, 
общ.Иваново 

100 да 
₋ ₋ 

BG1RL200R001 
р.Каяджик 6,640 48,34 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1RL200R003        
р.Баниски Лом 62,020 54,33 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1RL200R005          
р.Ялма 7,580 58,52 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1RL200R007        
р.Черни Лом 

128,810 51,17 
гр.Борово 65 да 10,00 

₋ 

      гр.Опака 60 да 23,89 

      гр.Попово 49 да 30,00 

      гр.Две могили 100 да 15,00 

BG1RL200R014          
р.Черни Лом 57,580 38,39 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 
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Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1RL900R008         
р.Бели Лом 14,350 55,88 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1RL900R010           
р.Малки Лом 13,520 57,99 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1RL900R012           
р.Бели Лом  

202,960 51,51 с.Гецово, 
общ.Разград 

100 да ₋ *Хвостохранилище в 
район Ветово, 
"Каолин" АД, 
гр.Сеново, 
общ.Ветово, 
обл.Русенска, Добив и 
преработка на 
нерудни минерални 
суровини 
  
  
  
  
  

      с.Езерче,       
общ.Цар 
Калоян 

100 да 

₋ 

      с.Раковски, 
общ.Разград 

100 да 
₋ 

      с.Стражец, 
общ.Разград 

100 да 
₋ 

      
гр.Цар Калоян 100 да 

₋ 

      

гр.Разград 40 да 15,00 

                                                                                                                                                                  Приложение 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                    
Замърсяване от дифузни източници на повърхностните води                                                                                                                                                                                    

Поречие Дунавски Добруждански реки 

BG1DJ100R004                 
без име 

5,948 71,59 
с.Дянково, 
общ.Разград 

100 да 

 

₋ 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
"Пилко" ЕООД в 
с.Киченица. 
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Код на водното тяло и 
име на реката 

Дължина 
на 

водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1DJ100R005 
р.Топчийска 

12,138 58,05 с.Беловец, 
общ.Кубрат 

100 да ₋ *Хвостохранилище 
гр.Сеново, "Каолин" 
АД, Добив и 
преработка на 
нерудни минерални 
суровини - в 
експлоатация с площ 
171 дка; *Инсталация 
за интензивно 
отглеждане на птици, 
с.Брестовене, 
"Галисман" АД, 
с.Енево 
  
  

      с.Острово, 
общ.Завет 

100 да ₋ 

      гр.Кубрат 75 не 12,00 

      с.Брестовене, 
общ.Завет 

100 да 
₋ 

      с.Смирненски, 
общ.Ветово 

100 да 
₋ 

      с.Тетово, 
общ.Русе 

100 да 
₋ 

      гр.Глоджево, 
общ.Ветово 

100 да 
₋ 

      гр.Ветово 100 
 

да 10,00 

BG1DJ100R006               
без име 

7,795 70,42 гр.Мартен, 
общ.Русе 

90 
 

да ₋ *Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Свинекомплекс 
Николово" АД - 
лагуна;                                                                                                                      
*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
кв. Средна кула, Русе, 
"Бисер Олива - 98" ;                         
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име на реката 
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водното 
тяло,km 

Обработваеми 
земеделски 
земи, в % от 
площта на 

водното тяло 

Населено 
място с над      

2 000 ЕЖ  

Неизградена 
канализационна 
мрежа спрямо 

ЕЖ, в % 

Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1DJ100R006               
без име 

7,795 70,42 

с.Николово, 
общ.Русе 

100 да 

 

₋ 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Свинекомплекс 
Самуил" АД, 
с.Бръшлен;    

      

с.Нова Черна, 
общ.Тутракан 

100 да 

 

₋ 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Свинекомплекс 
Юделник" ООД, 
с.Юделник - лагуна;     

      

с.Ряхово, 
общ.Сливо 
поле 

100 да 

 

₋ 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Свинекомплекс 
Бръшлен" АД, 
с.Бръшлен - лагуна;       

      

гр.Сливо поле 100 да 9,00 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
"Свинекомплекс 
Голямо Враново - 
инвест" АД, 
с.Г.Враново - лагуна;    

      

гр.Русе 7 да ₋ 

*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на птици, 
площадка с.Червена 
вода,Бисер Олива  98" 
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Чувствителна 
зона или 

водосбор на 
чувствителна 

зона 

Съществуващо 
общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1DJ109R001 
р.Сенкьовица 

43,289 58,87 
₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1DJ149R002 
р.Царацар 

139,331 57,35 гр.Исперих 89 да 15,00 
*Инсталация за 
интензивно 
отглеждане на свине, 
гр.Исперих, 
"Агротайм" ООД  

  
    гр.Тутракан 11 да 14,00 

BG1DJ200R003   
р.Чаирлек 

38,003 40,84 с.Ясеновец, 
общ.Разград 

100 да ₋ 
₋ 

      гр.Завет 100 да 5,00 

BG1DJ100R008 
р.Хърсовска  

34,359 64,23 

 

с.Пристое, 
общ.Каолино 
во 

100 не 

₋ ₋ 
 
 
 
 
 
 

      с.Климент, 
общ.Каолино 
во 

100 не 

₋ 

      
гр.Каолиново 100 не 

13,00 

      с.Ясенково, 
общ.Венец 

100 не 
₋ 

      с.Тодор 
Икономово, 
общ.Каолино 
во 

100 не 

₋ 

      с.Вълнари, 
общ.Никола 
Козлево 

100 не 

₋ 

      с.Бенковски, 
общ.Добрич 

100 не 
₋ 
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общинско 
депо,дка 

Промишлени зони 

BG1DJ100R008 
р.Хърсовска  

34,359  64,23 с.Жегларци, 
общ.Тервел 

100 не 
₋ 

 
 
 
 
 
 

      с.Браничево, 
общ.Каолино 
во 

100 не 

₋ 

      с.Безмер, 
общ.Тервел 

100 не ₋ 

      гр.Тервел 63 не 25,00 

      с.Зърнево, 
общ.Тервел 

100 не 
₋ 

      с.Орляк, 
общ.Тервел 

100 не 
₋ 

BG1DJ345R009           
р.Суха 

106,486  77,54 с.Крушари, 
общ.Крушари 

95 не 15,00 ₋ 
 
 

      гр.Вълчи дол 48 не 38,20 

      с.Зимница, 
общ.Крушари 

100 не ₋ 

BG1DJ900R011          
р.Суха 38,757 72,77 

₋ ₋ ₋ ₋ ₋ 

BG1DJ200R013                      
р.Добричка 

55,301 80,54 гр.Добрич 3 не ₋ 
Яйца и птици - Зора 
АД - площадка 1 и 
площадка 2 - лагуни 

 


