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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

 

№ 

Код 

водното 

тяло 

Описание на 

водното тяло 
СМВТ/ИВТ 

Хидроморфологично състояние/потенциал 
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Проблеми Причина 

1 BG1WO100R001 
р.Тимок от гр.Брегово до 

устието 
не добро 

много 

добро 
        

  добро   

изменение в 

морфологичните 

условия 

изградените защитни диги 

по десния бряг при устието 

на реката, гр.Брегово и 

с.Балей 

    
много 

добро 
    

2 BG1WO200R002 
р.Тополовец от извор до 

яз.Кула 
не добро 

много 

добро 
    

пресъхващи 

участъци 

естествени пресъхващи 

участъци 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

добро 
      

    добро     

3 BG1WO200L003 Яз.Кула СМВТ умерен 

умерен     

 пресъхващи 

участъци под и над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    умерен 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

язовирна стена 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

4 BG1WO200R004 

р.Тополовец отяз.Кула 

до устие заедно с 

притоците й 
не добро 

много 

добро 
    

пресъхващи 

участъци 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро   

изменение в 

морфологичните 

условия 

изградените защитни диги 

по долното течение на 

реката 

    добро 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

водовземни съоръжения 

5 BG1WO300R005 
р.Войнишка от извора до 

яз.Полетковци 
не добро 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    добро     

6 BG1WO300L006 яз.Полетковци СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

регулиране на 

оттока 
язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

7 BG1WO300R007 

р.Войнишка от  

яз.Полетковци до 

устието и притоците й 
не добро 

добро         

  добро   

изменение в 

морфологичните 

условия 

изградените защитни диги 

подвата бряга от с.Буковец 

до устието 

    
много 

добро 
    

8 BG1WO300R008 

р.Видбол от извора до 

устието  заедно с 

притоците й 
не умерено 

добро         

  добро   

изменение в 

морфологичните 

условия 

изградените защитни диги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

язовирна стена на 

р.Грамадска преди вливане 

във Видбол и бент 

9 BG1WO300L018 яз.Рабиша СМВТ добър 

добър         

  добър   

изменение на 

морфологичите 

условия 

модифициране на 

естественото езеро чрез 

изграждане на язовирна 

стена 

    добър   

модифициране на 

естественото езеро чрез 

изграждане на язовирна 

стена 

10 BG1WO400R009 
р.Арчар от извора до 

с.Арчар  заедно с 
не лошо добро         
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

притоците й 

  добро   

изменение в 

морфологичните 

условия 

изградените защитни диги 

подвата бряга от с.Буковец 

до устието 

    лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

язовирна стена и 6 бр.праг 

11 BG1WO400R010 
р.Арчар от с.Арчар до 

устието   й 
не умерено 

много 

добро 
        

  умерено   

изменение в 

морфологичните 

условия 

изградените защитни диги 

по двата бряга от с.Арчар 

до устието 

    
много 

добро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

12 BG1WO500R011 
р.Скомля от извора до 

устието й 
не лошо 

много 

добро 
    

пресъхващи 

участъци 

естествени пресъхващи 

участъци 

  
много 

добро 
      

    лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени язовирни стени 

13 BG1WO600L019 яз.Дреновец СМВТ лош 

лош         

  лош   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    лош 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

14 BG1WO600R012 

р.Лом от извора до 

вливането на р.Нечинска 

бара 
не 

много 

лошо 

умерено     

изградени 5 ВЕЦ и 

12 ВЕЦ в процес на 

строителство и 

1бр.бент за ПБВ 

водовземания и възможни 

осушавания на речните 

участъци след изградените 

ВЕЦ 

  добро       

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 5 ВЕЦ и 12 ВЕЦ 

в процес на строителство, 

3 бента и 9 прага 

15 BG1WO600R013 

 р.Нечинска бара от 

извора до вливането й в 

яз.Христо Смирненски 
не 

много 

лошо 

добро         

  добро       
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2.1.4.1 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 2 язовира 

16 BG1WO600L014 яз.Христо Смирненски СМВТ добър 

добър     
регулиране на 

оттока на реката 
водовземане за напояване 

  добър   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добър 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

17 BG1WO600R015 
р.Лом от с.Дондуково до 

устие 
не добро 

много 

добро 
        

  добро       

    добро     

18 BG1WO800R016 
р.Цибрица от извора до 

с.Разград 
не добро 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    добро     

19 BG1WO800R017 
р.Цибрица от с.Разград 

до устие 
не умерено 

много 

добро 
        



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  11 
 

                                                      

                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  добро       

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 прага в 

с.Разград 

20 BG1WO800L020 яз.Расово СМВТ умерен 

умерен     
регулиране на 

оттока на реката 
риборазвъждане 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

21 BG1WO800L021 яз.Ковачица ИВТ умерен умерен         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  умерен       

    умерен     

22 BG1OG789R001 
р.Огоста от извора до 

вливането в яз.Огоста 
не умерено 

добро     изградени 4 ВЕЦ  

водовземания и възможни 

осушавания на речните 

участъци от изградените 

ВЕЦ 

  добро       

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 4 ВЕЦ, 1 бент и 

6 прага 

23 BG1OG700R002 
р.Златица от извора до 

вливането в яз.Огоста 
не умерено 

добро         

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 1 бент и 2 прага 

24 BG1OG700R003 
р.Барзия от извора до 

вливането в яз.Огоста 
не умерено 

добро         

  добро   

изменение на 

морфологичите 

условия 

изградени 1 бент и 2 прага 

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 1 бент и 2 прага 

в регулация 

25 BG1OG700L004  яз.Огоста СМВТ добър 

добър     
регулиране на 

оттока 
язовирно езеро 

  добър   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добър 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

26 BG1OG700R005 

 река Шугавица от 

извора до вливането в 

р.Огоста 
не умерено 

добро         

  добро       

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 5 прага по 

реката 

27 BG1OG307R013 

р.Огоста от яз.Огоста до 

устието заедно с 

притоците си р.Ботуня от 

гр.Криводол до вливане 

и р.Скът от с.Бъркачево 

до вливане 

не 
много 

лошо 

умерено     
изградени 6бента за 

ВЕЦ, 2 за напояване 

водовземания и възможни 

осушавания на речните 

участъци от изградените 

ВЕЦ 

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 6бента за ВЕЦ, 2 

за напояване и 2 прага по 

реката 

28 BG1OG600R006 
 р.Ботуня от извор до 

гр.Криводол 
не 

много 

лошо 

умерено     

водовземания и 

възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

изградени 1 бента за ВЕЦ, 

1 за напояване 

  добро       

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 1 бента за ВЕЦ, 

1 за напояване и 15 прага 

по реката 

29 BG1OG600R0018 
 р.Ботуня от гр.Краводер 

до гр.Криводол 
не добро 

добро         

  добро       

    добро     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

30 BG1OG600R007 
 р.Въртешница от извора  

до гр.Криводол 
не умерено 

добро         

  добро       

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 3 прага 

31 BG1OG400L010 яз.Трикладенци СМВТ умерен 

умерен     
регулиране на 

оттока 
язовирно езеро 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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2.1.4.1 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

32 BG1OG600L015  яз.Дъбника ИВТ умерен 

умерен         

  умерен       

    умерен     

33 BG1OG700L016  яз.Среченска бара ИВТ 
много 

добър 

много 

добър  
        

  
много 

добър  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

добър  
    

34 BG1WO900L017  яз.Аспарухов вал ИВТ лош 

лош         

  лош       

    лош     

35 BG1OG400R019 

р.Рибене от яз. 

Трикладенци до вливане 

в р.Огоста 
не добро 

добро         

  добро       

    добро     

36 BG1OG400R009 
р.Рибене от извора до яз. 

Трикладенци  
не добро 

много 

добро 
        

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добро 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изграден язовир 

37 BG1OG200R008 
р.Скът от извора до 

с.Бъркачево 
не добро 

добро         

  добро       

    добро     

38 BG1OG200R011 

р.Бързина и р.Бързица 

до вливането в 

яз.Бързина 
не умерено 

добро         

  умерено   

изменение на 

морфологичите 

условия 

изградени 4 язовира 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

изградени 4 язовира 

39 BG1OG200L012 яз.Бързина СМВТ умерен 

умерен     
регулиране на 

оттока 
язовирно езеро 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

40 BG1OG200R020 
р.Бързина до вливането 

в р.Скът 
не добро 

добро         

  добро       

    добро     

41 BG1OG100R014 
р.Огоста от с.Сараево до 

устие 
СМВТ умерено 

добро         

  умерено   
нарушение на 

оттока 

изградена корекция на 

реката с диги 

    добро     
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

42 BG1IS100R027 
р.Искър от с.Крушовене 

до устието 
СМВТ умерено 

добро     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

изградени ВЕЦ, бентове и 

прагове 

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката с диги  

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

предвидени за изграждане 

ВЕЦ, бентове и прагове 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

43 BG1IS135R026 
р.Искър от яз Панчарево 

до с.Крушовене 
не 

много 

лошо 

умерено     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

изградени ВЕЦ, бентове и 

прагове 

  лошо   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката с диги в долното и 

средното течение, 

баластриери 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени ВЕЦ, бентове и 

прагове 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

44 BG1IS100R025 р.Гостиля не 
много 

лошо 

умерено     

нарушение на 

оттока от 

водоползване за 

риборазвъждане 

изграден язовир за 

риборазвъждане 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката с диги в долното и 

средното течение 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден язовир за 

риборазвъждане 

45 BG1IS100R024 р.Златна Панега не 
много 

лошо 
умерено     

нарушение на 

оттока от 

водоползване за 

риборазвъждане 

изградени ВЕЦ, бентове и 

прагове 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката с диги в долното и 

средното течение 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени ВЕЦ, бентове и 

прагове 

46 BG1IS100L028 яз.Девец ИВТ добър 

добър         

  добър       

    добър     

47 BG1IS100L029 яз.Еница ИВТ 
много 

лош 

много 

лош 
        

  
много 

лош 
      

    
много 

лош 
    

48 BG1IS200R020 
р.Бебреш до вливането й 

в яз.Бебреш 
не добро добро         
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  добро       

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена в предното 

водно тяло BG1IS200L021 

49 BG1IS200L021 яз.Бебреш СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

регулиране на 

оттока 
язовирно езеро 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

50 BG1IS200R022 

р.Малък Искър и 

притокът и р.Бебреш от 

яз.Бебреш до вливане 
не добро 

добро     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци 

изградени 8 речни 

видохващания за ПБВ и 

ПР нужди в горното 

течение на реката 

  добро       

    добро     

51 BG1IS200R023 
р.Малък Искър до 

вливане в р.Искър 
не умерено 

умерено     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци 

изградени 8 речни 

видохващания за ПБВ и 

ПР нужди в горното 

течение на реката 

  добро       

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

Изградени 2 бента и речно 

водохващане 

52 BG1IS300R019 р.Габровница не добро добро         
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  добро       

    добро     

53 BG1IS300R018 р.Искрецка не добро 

добро         

  добро       

    добро     

54 BG1IS300R017 р.Елешница не 
много 

добро 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    
много 

добро 
    

55 BG1IS600R016 р.Стари Искър  СМВТ лошо 

добро         

  лошо   

изменение на 

морфологичите 

условия 

корекция на речното 

корито 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден бент 

56 BG1IS600R015 р.Стари Искър не умерено 

добро         

  умерено   

изменение на 

морфологичите 

условия 

иземване на инертни 

материали 

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден бент 

57 BG1IS600L014 яз.Огняново СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

регулиране на 

оттока 

язовирно езеро, 

водовземане за 

промишлени нужди 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

58 BG1IS600R013 
р.Стари Искър от извора 

до яз.Огняново 
не добро 

добро         

  добро       
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден язовир в долното 

водно тяло BG1IS600L015 

59 BG1IS400R012 р.Блато не добро 

добро         

  
много 

добро 
      

    
много 

добро 
    

60 BG1IS500R009 р.Перловска не 
много 

лошо 

умерено         

  лошо   

изменение на 

морфологичите 

условия 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 

61 BG1IS500R010 

р.Перловска, 

р.Суходолска, 

р.Владайска,р.Слатинска 

до вливане в р.Искър 

не 
много 

лошо 

умерено         

  лошо   

изменение на 

морфологичите 

условия 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 

62 BG1IS500R011 р.Банкенска не 
много 

лошо 

умерено         

  лошо   

изменение на 

морфологичите 

условия 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  33 
 

                                                      

                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 

63 BG1IS500R030 
р.Владайска от извора до 

с.Владая 
не 

много 

лошо 

умерено         

  лошо   

изменение на 

морфологичите 

условия 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

корекция на речното 

корито в регулация, 

бетонова корекция 

64 BG1IS700R007 р.Бистрица не лошо 

умерено         

  лошо   

изменение на 

морфологичите 

условия 

корекция на речното 

корито в регулация,  
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

корекция на речното 

корито в регулация, 

изграден праг преди 

вливане в яз.Панчерево 

65 BG1IS500L008 яз.Панчерево СМВТ умерен 

умерен     
нарушение на 

оттока 

язовирно езеро, 

водовземане за 

промишлени нужди, 

напояване 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

66 BG1IS700R006 
р.Искъра между 

яз.Панчерево и яз.Искър 
не 

много 

лошо 

умерено     
нарушение на 

оттока 

изградените яз.Искър и  

ВЕЦ в ВТ BG1IS500L005  

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

масивен бент с височина 

5м. И бент с височина 

2,5м.,праг 

67 BG1IS700L005 яз.Искър СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока 

язовирно езеро, 

водовземане за питейно-

битови нужди, 

промишлени нужди 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

68 BG1IS700R031 
р.Шипочница от извора 

до вливане в яз.Искър 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградения яз.Искър в ВТ 

BG1IS500L005  
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

69 BG1IS789R004 

р.Палакария от 

гр.Самоков до вливане в 

яз.Искър 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградения яз.Искър в ВТ 

BG1IS500L006 и бент с 

височина 4м. 

70 BG1IS900R003 
рЧерни Искър и р.Бели 

Искър до яз.Бели Искър 
не добро 

добро     
нарушение на 

оттока 

изградени 9 водохващания 

за ПБВ, ВЕЦ и 2 за 

риборазвъждане 

  добро       

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 9 водохващания 

за ПБВ, ВЕЦ и 2 за 

риборазвъждане 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

71 BG1IS900L002 яз.Бели Искър СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока 

язовирно езеро, 

водовземане за питейно-

битови нужди 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

72 BG1IS900R001 
 р.Бели Искър от извора 

до яз.Бели Искър 
не добро 

добро         

  добро       

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградения яз.Бели Искър 

в BG1IS900L003 

73 BG1ER100R001 р.Ерма не умерено добро     
нарушение на 

оттока 
водохващане за ВЕЦ 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката с диги и частично 

изградена бетонова 

корекция 

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградена ВЕЦ  

74 BG1WO100L001 яз.Ярловци ИВТ добро 

добрър         

  добрър       

    добрър     

75 BG1NV200R001 р.Нишава не лошо 

добро     
нарушение на 

оттока 

водохващане заПБВ и 

3бр.за риборазвъждане 

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 бента и 2 

прага 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  40 
 

                                                      

                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

76 BG1VT100R009 
р.Вит от устие до 

вливане на р.Тученица 
СМВТ 

много 

лошо 

лошо     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

предстоящо изграждане на 

ВЕЦ, водовземане за 

напояване и промишлени 

нужди 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък с 

диги, добив на инертни 

материали в 19 участъка 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

6 бр. Прагове с височина - 

1,5м, 2м, 3м. И предстоящо 

изграждане на ВЕЦ при 

с.Рибен с височина на 

бента 6,7м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

77 BG1VT200R008 р.Тученица не 
много 

лошо 

добро     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

2  водовземания  за 

напояване и 3бр 

промишлени нуждии за 

риборазвъждане 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена бетонова 

корекция на реката в 

участъка на гр.Плевен и 

изградени диги по целия 

участък от гр.Плевен до 

вливането й в рВит с диги, 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

6 язовира, 6 бента и 4 бр. 

Прагове с височина от 1,5м 

до 3м.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

78 BG1VT307R007 

р.Вит  до с.Дерманци и 

притоците й р.Дабнишка 

бара и р.Чернелка 
не 

много 

лошо 

умерено     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

изградени ВЕЦ, 

водовземане за напояване - 

5, риборазвъждане 4 и 

охлаждане 

  лошо   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на река 

Вит в целия участък с 

диги, бетонова корекция на 

р.Дъбнишка бара и добив 

на инертни материали в 16 

участъка 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

4 бр. Прагове с височина 

от 0,5м до 4м., 8бр.бента с 

височина от 2 до 4 м. И 4 

язовира с височина от 6,5 

до 29,4 

79 BG1VT100L013 яз.Вълчовец ИВТ умерен 

умерен         

  умерен       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерен     

80 BG1VT500L011 яз.Крушовица ИВТ лош 

лош         

  лош       

    лош     

81 BG1VT300L012 яз.Горни Дъбник СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

изградена ВЕЦ, 

водовземане за напояване 

и охлаждане 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

82 BG1VT300L010 яз.Телиш СМВТ умерен 

умерен     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

изградена ВЕЦ, 

водовземане за напояване 

и охлаждане 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

83 BG1VT600R006 
р.Каменка и притокът й 

р.Катунецка 
не 

много 

добро 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    
много 

добро 
  

бент с восочина 3м.с 

байпасна връзка 

84 BG1VT789R005 

р.Вит  от с.Дерманци до 

с.Черни Вит и притоците 

й р.Калник до яз.Сопот и 

р.Лесидренска 

не 
много 

лошо 

умерено     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградените ВЕЦ 

изградени 2 ВЕЦ, 

водовземане за ПР и 

охлаждане - 4, 

риборазвъждане 4 

  добро       
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

2 бр. Прагове с височина 

2., 11бр.бента с височина 

от 0,6 до 4 м. 

85 BG1VT800L004 яз.Сопот СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока,водовземане 

за напояване 

водовземане за напояване 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

86 BG1VT800R003 р.Калник не 
много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена в ВТ 

надоло по течението 

BG1VT800L004  на 

яз.Сопот  

87 BG1VT900R002 
Р.Черни Вит, р.Косица и 

р.Свинска 
не добро 

добро     

нарушение на 

оттока,водовземане 

за ВЕЦ и охлаждане 

изградени 3 ВЕЦ, 

водовземане за охлаждане   

  
много 

добро 
      

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 4 бента за ВЕЦ, 

водовземане с бент за 

охлаждане .3 със рибен 

проход и 1 без с височина 

1,8м. 

88 BG1VT900R001 
р.Бели Вит, р.Костина и 

Черна река 
не добро 

добро     

нарушение на 

оттока,водовземане 

за ВЕЦ,ПБВ и 

риборазвъждане 

изградени 3 ВЕЦ, 2 

бр.водовземане за ПБВ и 

водовземане за 

риборазвъждане 

  
много 

добро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 4 бента за ВЕЦ, 

2 бента за ПБВ и 2 за 

риборазвъждане 

89 BG1OS130R015 
р.Осъм от устие до 

гр.Левски 
СМВТ 

много 

лошо 

добро       

изградени 2 бента за 

водовземане за 

риборазвъждане 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито, вкопаване на 

речното корито вследствие 

на корекцията 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 бента за 

водовземане за 

риборазвъждане 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

90 BG1OS700R011 
р.Осъм от гр.Левски до 

с.Дойренци 
СМВТ 

много 

лошо 

добро       

изградени 2 бента за 

водовземане за ПБВ и 

напояване при гр.Левски и 

с.Александрово 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито, вкопаване на 

речното корито вследствие 

на корекцията.Добив на 

инертен материал от 7 

участъка от водното тяло 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 бента за 

водовземане за ПБВ и 

напояване при гр.Левски и 

с.Александрово 

91 BG1OS200R014 р.Мечка не 
много 

лошо 
добро     

водовземане за 

риборазвъждане - 3 

бр. И 1 за ПР нужди 
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                                          ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката  

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 4 язовира за 

напояване и 

риборазвъждане в района 

на с.Мечка, коиловци и 

с.Асеново 

92 BG1OS300R013 р.Тръстенишка бара не 
много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката и обработваеми 

земи по двата бряга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден язовир при 

гр.Славяново 

93 BG1OS300R012 р.Пордимска бара не 
много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката и обработваеми 

земи по двата бряга 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 11 язовира във 

водосбора на реката 

94 BG1OS300L016 яз.Лъженска бара ИВТ умерено умерено         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  умерено       

    умерено     

95 BG1OS600L006 яз.Каменец СМВТ 
много 

лош 

много 

лош 
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  
много 

лош 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

лош 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

96 BG1OS700L003 яз.Александрово СМВТ умерен 

умерен     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

97 BG1OS600R007 

р.Пелишатска бара от 

яз.Каменец до вливането 

й в р.Осъм 
не 

много 

лошо 

много 

добро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката и обработваеми 

земи по двата бряга 

    добро     

98 BG1OS600R005 
р.Пелишатска бара от 

извор до яз.Каменец 
не лошо 

много 

добро 
        

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

 обработваеми земи по 

двата бряга 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена в ВТ 

надоло по течението 

BG1OS600L006  на 

яз.Каменец 

99 BG1OS700R004 
р.Берница от устие до 

яз.Александрово 
не 

много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката и обработваеми 

земи по двата бряга 

    добро     

100 BG1OS700R002 
р.Берница от извор до 

яз.Александрово 
не лошо 

много 

добро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

 обработваеми земи по 

двата бряга 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена в ВТ 

надоло по течението 

BG1OS700L003  на 

яз.Александрово 

101 BG1OS400R010 р.Ломя не лошо 

много 

добро 
        

  лошо   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката и обработваеми 

земи по двата бряга 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден язовир за 

напояване при с Горско 

Сливово 

102 BG1OS500R009 р.Градешница не умерено 
много 

добро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

добро 
      

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изграден язовир за 

напояване  

103 BG1OS700R001 

р.Осъм и притоците й 

р.Дрипля, р.Суха и 

р.Команска 
не лошо 

добро     

водовземане за ВЕЦ 

за риборазвъждане - 

2 бр. И 2 за ПР 

нужди 

  

  добро   

изменение на 

морфологичните 

условия 

 изградена корекция на 

речното корито в 

регулацията на гр.Ловеч и 

гр.Троян 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 3 бента с 

височина от 2 до 5м. И 

праг с височина 2,5м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

104 BG1OS890R016 
р.Бели Осъм и р.Черни 

Осъм 
не лошо 

умерено     
нарушение на 

оттока 

водовземане за ВЕЦ-

2бр.,ПБВ-10, промишлени 

нужди -8 за 

риборазвъждане - 1 бр. И 1 

за напояваненужди 

  добро   

изменение на 

морфологичните 

условия 

 изградена корекция на 

речното корито в 

регулацията на гр.Троян и 

с.Чифлик 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 18 бента с 

височина от 0,5 до 3,5м. И 

праг с височина 1м. 

105 BG1YN130R029 
р.Янтра от устие до 

с.Джулюница 
СМВТ 

много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито, вкопаване на 

речното корито вследствие 

на корекцията 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 бента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

106 BG1YN307R027 
р.Янтра от с.Джулюница 

до Долна Оряховица 
СМВТ 

много 

лошо 

добро       
водовземане за напояване 

чрез помпа 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 5 бента  

107 BG1YN200R028 р.Студена СМВТ 
много 

лошо 

добро         

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито, вкопаване на 

речното корито вследствие 

на корекцията 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 11 

рибарника/риборазвъждане 

108 BG1YN300R026 р.Елисейска не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 4 рибарника. 

109 BG1YN200L030 яз.Караисен ИВТ умерено 

умерено         

  умерено       

    умерено     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

110 BG1YN400R008 

р.Росица преди 

яз.Александър 

Стамболийски 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградения яз.Александър 

Стамболийски в 

BG1YN400L009 

111 BG1YN400L009 
яз.Александър 

Стамболийски 
СМВТ 

много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

112 BG1YN400L005 яз.Крапец СМВТ добър 

добър     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  добър   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    добър 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

113 BG1YN900L014 яз.Христо Смирненски СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

114 BG1YN600L019 яз.Йовковци СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

115 BG1YN600L024 яз.Ястребино СМВТ 
много 

добър 

много 

добър  
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  
много 

добър  
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

добър  

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

116 BG1YN400R012 р.Росица не 
много 

лошо 

добро         

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградени диги вдолният 

участък на водното тяло, 

добив на инертен материал 

-15участъка 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 3 

рибарника/риборазвъждане 

и 15бр. праг и бент 

117 BG1YN400R003 р.Росица не 
много 

лошо 

добро         

  добро       

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN400L009 

яз.Александър 

Стамболийски 

118 BG1YN400R004 
р.Крапец от извора до 

яз.Крапец 
не 

много 

лошо 
добро         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  добро       

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN400L005 

яз.Крапец 

119 BG1YN400R006 

р.Крапец между 

яз.Крапец и 

яз.Александър 

Стамболийски 

не 
много 

лошо 

добро         

  добро       

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN400L009 

яз.Александър 

Стамболийски 

120 BG1YN400R007 

р.Магър от извора до 

яз.Александър 

Стамболийски 
не 

много 

лошо 

добро         

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN400L009 

яз.Александър 

Стамболийски 

121 BG1YN400R002 
р.Росица от извора до 

с.Стоките 
не 

много 

лошо 

умерено     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за ПБВ и ВЕЦ 

  добро       

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 5 водохващания 

за ПБВ, ВЕЦ  

122 BG1YN400R031 
р.Видима от с.Мачковци 

до устие 
не добро 

добро         

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 3 прага с 

височина от 0,3 до 0,5  

123 BG1YN400R001 
р.Видима от извора до 

с.Мачковци  
не добро 

добро         

  добро       

    добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 3 прага с 

височина от 0,3 до 0,6 

124 BG1YN400R010 р.Негованка не 
много 

лошо 

добро         

  добро       

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 4 язовира, праг с 

височина 0,5м 

125 BG1YN400R011 р.Бохот не 
много 

лошо 

добро         

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени бент с височина 

2м., праг с височина 1,2м 

126 BG1YN700R017 

р.Янтра от гр.Горна 

Оряховица до гр.Велико 

Търново 
не лошо 

добро         

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

корекция на реката и добив 

на инертен материал от 3 

участъка от водното тяло 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 бента с 

височина 2м. 

127 BG1YN900R015 
р.Янтра от извор до 

гр.Велико Търново 
не 

много 

лошо 

умерено     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за ПБВ и 6 

ВЕЦ 

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 10 бента с 

височина от 0,5 до 8м., 4 

прага с височина0,5м 

128 BG1YN900R032 р.Козята  не лошо 

добро     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за ПБВ и  

ВЕЦ 

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2бента и праг 

129 BG1YN900R013 

р.Паничарска от извора 

до вливане в яз.Христо 

Смирненски 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN900L014 

яз.Христо Смирненски 

130 BG1YN800R016 р.Дряновска не лошо добро         
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 9 бента с 

височина от 0,6 до 3м. И 

праг с Н=0,6 

131 BG1YN800R033 
р.Белица и притокът и 

р.Еньовица 
не добро 

добро         

  добро       

    добро   изграден бент 

132 BG1YN600R025 

р.Джулюница и 

притоците й р.Бебровска 

и р.Голяма река до 

яз.Ястребино 

не лошо 

много 

добро 
        

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 2 бента с 

височина от 0,5 до 0,7м. И 

14 прага с височина от 0,3 

до 1м. 

133 BG1YN600R021 р.Златаришка не добро 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    добро   
изграден бент и 2 прага 

Н=0,3,Н=0,4м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

134 BG1YN600R020 

р.Веселина от 

яз.Йовковци до вливане 

в р.Джулюница  
не лошо 

много 

добро 
        

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 4 бента с 

височина от 0,5 до 5м.  

135 BG1YN600R018 
р.Веселина от извора до 

яз.Йовковци 
не 

много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN600L019 

яз.Йовковци 

136 BG1YN600R023 
р.Голяма река от извора 

до яз.Ястребино 
не 

много 

лошо 

много 

добро 
        

  
много 

добро 
      

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1YN600L024 

яз.Ястребино 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

137 BG1YN600R022 
р.Лефеджа от извора до 

с.Майско 
не 

  
много 

добро 
        

добро   
много 

добро 
      

      добро 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

3 бента с Н=0,4м. 

138 BG1YN600R034 
р.Лефеджа и притокът й 

р.Карадере 
не умерено 

добро         

  добро       

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

8 бента с височина от 0,4м. 

До 1м. 

139 BG1RL120R013 

р.Русенски Лом и 

р.Черни Лом от устие до 

с.Табачка 
СМВТ 

много 

лошо 
добро       

водовземане за напояване 

чрез помпа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито 

    
много 

лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 5 бента  

140 BG1RL200R007 
р.Черни Лом от 

с.Табачка до с.Кардам 
СМВТ 

много 

лошо 

добро       
водовземане за напояване 

чрез помпа 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката в целия участък на 

водното тяло с диги и 

изправяне на речното 

корито 

    добро     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

141 BG1RL200L004 яз.Баниска СМВТ 
много 

лош 

много 

лош 
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  
много 

лош 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

лош 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

142 BG1RL200L002 яз.Бойка СМВТ 
много 

лош 

много 

лош 
    

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

  
много 

лош 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

лош 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

143 BG1RL200L006 яз.Каваците СМВТ лош 

лош     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  лош   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    лош 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

144 BG1RL900L011 яз.Ломци СМВТ умерен 

умерен     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

145 BG1RL900L009 яз.Бели Лом СМВТ умерен 

умерен     

нарушение на 

оттока,водовземания 

и възможни 

осушавания на 

речните участъци от 

изградената ВЕЦ 

водовземане за напояване 

  умерен   

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    умерен 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

язовирна стена 

146 BG1RL200R003 

р.Баниски Лом от извора 

до яз.Баниска и 

притокът й р.Каяджик до 

яз.Бойка 

не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1RL200L004 

яз.Баниска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

147 BG1RL200R001 
р.Каяджик от извора до 

яз.Бойка 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1RL200L002 

яз.Бойка 

148 BG1RL200R014 

р.Черни Лом и 

притоците й 

р.Казаларска река и 

р.Ялма 

не добро 

добро         

  добро       

    добро     

149 BG1RL200R005 
р.Ялма от извора до 

яз.Каваците 
не лошо 

добро         

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1RL200L006 

яз.Каваците 

150 BG1RL900R012 

р.Бели Лом от яз.Бели 

Лом и р.Малки Лом от 

яз.Ломци  до вливане 
не умерено 

добро         

  добро       

    умерено 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

изградени 3 бента по 1,2 м 

височина 

151 BG1RL900R010 
р.Малки Лом от извор до 

яз.Ломци 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ 

BG1RL900L011яз.Ломцие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

152 BG1RL900R008 
р.Бели Лом от извор до 

яз.Бели Лом 
не лошо 

добро         

  добро       

    лошо 

ограничение на 

миграцията на 

рибите 

от ВТ BG1RL900L009 

яз.Бели Лом и 5 баража с 

височина 3м 

153 BG1DJ100R006   не умерено 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро       

    добро     

154 BG1DJ100R004   не умерено 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро       

    добро     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

155 BG1DJ100R005   не умерено 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро       

    добро     

156 BG1DJ200R003 р.Чайрлак не умерено 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро       

    добро     

157 BG1DJ149R002 р.Лудня/р.Царачар не умерено 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    добро     

158 BG1DJ109R001 р.Сенкьовец не умерено 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  добро       

    добро     

159 BG1DJ500L007 яз.Антимово ИВТ добър 

добър         

  добър       

    добър     

160 BG1DJ300L010 яз.Одринци СМВТ 
много 

лошо 

умерено     

 пресъхващи 

участъци под и над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

язовирна стена 

161 BG1DJ400L012 яз.Генерал Киселево СМВТ 
много 

лошо 

умерено     

 пресъхващи 

участъци под и над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

язовирно езеро 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

язовирна стена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

162 BG1DJ900R011 
р.Суха река от извора до 

яз.Одринци 
не 

много 

лошо 

умерено     

 пресъхващи 

участъци над 

язовирното езеро 

естествени пресъхващи 

участъци 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

Изградените 

хидротехнически 

съоръжения за регулиране 

на оттока 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

8бр.язовирни стени и 

10бр.бент 

/риборазвъждане/ и 

изградената язовирна стена 

/яз.Одринци/ в водното 

тяло надолу по течението 

на реката 

163 BG1DJ345R009 

р.Суха река след 

яз.Одринци заедно с 

притока й р.Караман 
не 

много 

лошо 

умерено     

 пресъхващи 

участъци под 

язовирното езеро в 

целия участък на 

водното тяло 

естествени пресъхващи 

участъци 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

Изградените 9 

хидротехнически 

съоръжения за регулиране 

на оттока 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

7бр.язовирни стени и 

2бр.бент  

164 BG1DJ200R013 

р.Добричка от извора до 

вливането й в р.Суха 

река 
не 

много 

лошо 

много 

лошо 
    

 пресъхващи 

участъци  в целия 

участък на водното 

тяло и заустване на 

пречиствателната 

станция за 

отпадъчни води на 

гр.Добрич 

естествени пресъхващи 

участъци 

  умерено   

изменение на 

морфологичите 

условия 

Урбанизирана територия 

на гр.Добрич и изграден 

бент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

    умерено 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

бент 

165 BG1DJ100R008 
р.Хърсовска и 

р.Канагьол 
не 

много 

лошо 

умерено     

 пресъхващи 

участъци по цялата 

дължина на водното 

тяло 

естествени пресъхващи 

участъци 

  
много 

лошо 
  

изменение на 

морфологичите 

условия 

Изградените 9 

хидротехнически 

съоръжения за регулиране 

на оттока 

    
много 

лошо 

нарушение в 

миграцията   на 

рибите 

4бр.язовирни стени и 

1бр.бент и 3бр.рибарника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
2.1.4.1 

166 BG1DU000R001 

р.Дунав в Бългаския 

участък от вливането на 

р.Тимок до гр.Силистра 
СМВТ умерено 

много 

добро 
        

  умерено   

изменение на 

морфологичните 

условия 

изградена корекция на 

реката с диги и добив на 

инертни материали от 

коритото на реката 

    
много 

добро 
    

 


