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5.2.1.1 

Приложение 5.2.1.1 

Изключения за повърхностните водни тела категория реки, за етапно постигане на целите за опазване на околната среда 
 

№ 
Код на водното 

тяло 

Име на 

реката 

Дължина, 

km 
СМВТ 

Състояние 2009г. на 

водните тела 
Цели за опазване на околната среда 

Вид на 

изключението 

Причини за 

изключения от 

целите за 

опазване на 

околната среда 

Екологично 

състояние/  

потенциал 

Химично 

състояние 

Цели за екологично 

състояние/потенциал 
Срок 

Цели за химично 

състояние 
Срок 

Общо 

състояние 
Срок 

Показател, който ще 

бъде приведен в 

добро състояние 

1 BG1IS200R022 
Малък 
Искър 

106,367 не 
много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсявания/,БПК 

5 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

2 BG1IS200R023 
Малък 
Искър 

23,263 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. 
БИ /органични 

замърсявания/  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

3 BG1IS400R012 Блато 95,415 не 
много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсявания/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

4 BG1IS500R010 Владайска 72,312 не 
много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсявания/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

5 BG1IS500R011 Банкенска 28,644 не 
много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсявания/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

6 BG1IS600R016 
Стари 

Искър 
60,030 да лошо лошо 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал и 

постигане на добър  

2027г. 

предотвратяване 

влошаването на 

химичното състояние и 

постигане на добро  

2027г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсявания/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 
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5.2.1.1 

№ 
Код на водното 

тяло 

Име на 

реката 

Дължина, 

km 
СМВТ 

Екологично 

състояние/  

потенциал 

Химично 

състояние 

Цели за екологично 

състояние/потенциал 
Срок 

Цели за химично 

състояние 
Срок 

Общо 

състояние 
Срок 

Показател, който ще 

бъде приведен в 

добро състояние 

Вид на 

изключението 

Причини за 

изключения от 

целите за 

опазване на 

околната среда 

7 BG1OG307R013 Огоста 222,907 не лошо лошо 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро  

2027г. 

предотвратяване 

влошаването на 

химичното състояние и 

постигане на добро  

2027г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсявания/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

8 BG1OG700R002 Златица 22,843 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

9 BG1OG789R001 Огоста 138,638 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. 
арсен-природно 

фоново 

замърсяване 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

10 BG1WO200R002 Тополовец 15,300 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

11 BG1VT200R008 Тученица 26,340 не 
много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
БИ/органични 

замърсители/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

12 BG1OS700R001 Осъм 118,810 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. амонии 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

13 BG1YN200R028 Студена 46,020 да лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал и 

постигане на добър  

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г.  нитрати 

Етапно постигане 

на целите за 

опазване на 

околната среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения срок 
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5.2.1.1 

№ 
Код на водното 

тяло 

Име на 

реката 

Дължина, 

km 
СМВТ 

Екологично 

състояние/  

потенциал 

Химично 

състояние 

Цели за екологично 

състояние/потенциал 
Срок 

Цели за химично 

състояние 
Срок 

Общо 

състояние 
Срок 

Показател, който ще 

бъде приведен в 

добро състояние 

Вид на 

изключението 

Причини за 

изключения от 

целите за 

опазване на 

околната среда 

14 BG1YN300R026 Елийска 30,740 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. нитрати 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

15 BG1YN400R003 Росица 68,400 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. 
БИ /органични 

замърсители/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

16 BG1YN600R023 Биюкдере 21,230 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. 
БИ/органични 

замърсители/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

17 BG1RL120R013 
Русенски 

Лом 
107,890 да 

много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал и 

постигане на добър 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
БИ /органични 

замърсители/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

18 BG1RL900R012 Бели Лом 202,960 не лошо добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. 
БИ /органични 

замърсители/ 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

19 BG1DJ100R004 без име 5,948 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

20 BG1DJ100R006 без име 7,795 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно постигане 

на целите за 

опазване на 

околната среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения срок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.2.1.1 

№ 
Код на водното 

тяло 

Име на 

реката 

Дължина, 

km 
СМВТ 

Екологично 

състояние/  

потенциал 

Химично 

състояние 

Цели за екологично 

състояние/потенциал 
Срок 

Цели за химично 

състояние 
Срок 

Общо 

състояние 
Срок 

Показател, който ще 

бъде приведен в 

добро състояние 

Вид на 

изключението 

Причини за 

изключения от 

целите за 

опазване на 

околната среда 

21 BG1DJ200R003 Чаирлек 38,003 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

22 BG1DU000R001 Дунав 650,650 да умерено лошо 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал и 

постигане на добър 

2021г. 

предотвратяване 

влошаването на 

химичното състояние и 

постигане на добро  

2027г. Добро 2027г. 
приоритетни 

вещества 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

23 BG1DJ100R008 Хърсовска 247,941 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

24 BG1DJ345R009 Суха 368,006 не умерено добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2021г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2021г. БИ-пресъхваща  

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

25 BG1DJ200R013 Добричка 161,508 не 
много 

лошо 
добро 

предотвратяване 

влошаването на 

екологичното състояние и 

постигане на добро 

2027г. 
запазване и 

подобряване на доброто 

химично състояние 

2015г. Добро 2027г. 
фосфати и  

нитрати 

Етапно 

постигане на 

целите за 

опазване на 

околната 

среда 

Естествените 

условия не 

позволяват 
подобряване на 

състоянието на 

водното тяло в 

определения 

срок 

 

 


