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Приложение 2.3.1.3   

Риск за екологичното и химичното състояние (риск оценка) на повърхностните води категория езера и разпределението им по 

поречия 

Дунавски район за басейново управление                                                                                                                                                                                                                                                      
Оценка на риска за повърхностните водни тела категория езера, за които съществува риск да 

не постигнат поставените цели за опазване на околната среда  

№ Поречие 
Код на водно 

тяло 
Име 

Населено 
място 

Риск оценка 
Риск за 

химичното 
състояние 

Риск за 
екологичното 

състояние 

1 

Искър 

BG1IS100L029 яз. Еница  с.Еница вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

2 BG1IS100L028 яз. Девец  с.Габаре вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

3 BG1IS600L014 яз. Огняново  с.Огняново вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

4 BG1IS500L008 яз.Панчарево  с.Панчарево вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

5 BG1IS200L021 яз. Бебреш  гр.Ботевград не в риск не в риск не в риск 

6 BG1IS900L002 яз. Бели Искър  с.Бели Искър не в риск не в риск не в риск 

7 BG1IS700L005 яз. Искър  с.Панчарево не в риск не в риск не в риск 

8 

Огоста 

BG1OG200L012 яз. Бързина  с.Бързина вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

9 BG1OG400L010 яз. Трикладенци   с.Девене вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

10 BG1OG700L004 яз. Огоста   гр.Монтана вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

11 BG1OG600L015 яз. Дъбника  гр.Враца вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

12 BG1OG700L016 яз. Среченска бара с.Ягодово не в риск не в риск не в риск 

13 
 Западно от 

Огоста  

BG1WO200L003 яз. Кула   гр.Кула вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

14 BG1WO300L006 яз. Полетковци   с.Полетковци вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 
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№ 
Код на водно 

тяло 
Име 

Населено 
място 

Риск оценка 
Риск за 

химичното 
състояние 

Риск за 
екологичното 

състояние 

16 BG1WO600L014 
яз. Христо 
Смирненски  

с.Смирненски вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

17 BG1WO600L019 яз. Дреновец   с.Дреновец вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

18 BG1WO800L021 яз. Ковачица   с.Ковачица вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

19 BG1WO800L020 яз. Расово  с.Расово вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

20 BG1WO900L017 яз. Аспарухов вал   гр.Козлодуй вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

21 BG1WO100L001 яз.Ярловци  с.Ярловци вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

22 

Вит 

BG1VT100L013 яз. Вълчовец 
с.Долна 
Митрополия 

вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

23 BG1VT500L011 яз. Крушовица с.Крушовица вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

24 BG1VT300L012 яз. Горни Дъбник с.Горни Дъбник вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

25 BG1VT300L010 яз. Телиш с.Телиш вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

26 BG1VT800L004 яз. Сопот 
с.Голяма 
Желязна 

вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

27 

Осъм 

BG1OS300L016 яз. Лъженска бара с.Малчика вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

28 BG1OS600L006 яз. Каменец с.Каменец вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

29 BG1OS700L003 яз. Александрово с.Александрово вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

30 

Янтра 

BG1YN200L030 яз. Карайсен с.Карайсен вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

31 BG1YN400L005 яз. Крапец 
с.Петко 
Славейков 

вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

32 BG1YN400L009 
яз. Александър 
Стамболийски 

с.Горско Косово вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

33 BG1YN600L019 яз. Йовковци с.Яковци не в риск не в риск не в риск 
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34 BG1YN900L014 
яз. Христо 
Смирненски  

гр.Габрово не в риск не в риск не в риск 

№ 
Код на водно 

тяло 
Име 

Населено 
място 

Риск оценка 
Риск за 

химичното 
състояние 

Риск за 
екологичното 

състояние 

36 

Русенски Лом  

BG1RL200L004 яз. Баниска с.Копривец вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

37 BG1RL900L011 яз. Ломци с.Ломци вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

38 BG1RL200L002 яз. Бойка гр.Бяла вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

39 BG1RL900L009 яз. Бели Лом с.Бели Лом вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

40 BG1RL200L006 яз. Каваците гр.Попово вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

41 

Дунавските 
Добруджански 

реки 

BG1DJ500L007 яз. Антимово с.Антимово вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

42 BG1DJ400L010 
яз. Генерал 
Киселово 

с.Генерал 
Киселово 

вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 

43 BG1DJ500L012 яз. Одринци с.Одринци вероятно в риск вероятно в риск вероятно в риск 
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Разпределение по поречия на риск за екологичното и химичното състояние (риск оценка )на                                                   

повърхностните води, категория езера 

 

 

1 - не в 
риск

43%

2 -
вероятно 

в риск
57%

Поречие Искър                                                                  
Оценка на риска за повърхностните водни 

тела, категория езера

1 - не в 
риск

20%

2 -
вероятно 

в риск
80%

Поречие Огоста
Оценка на риска за повърхностните водни 

тела, категория езера

1 - не в 
риск

50%

2 -
вероятно 

в риск
50%

Поречие Янтра                                                                  
Оценка на риска за повърхностните водни 

тела, категория езера


