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ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА С ПО-МАЛКО СТРОГИ ЦЕЛИ В БДДР  

(чл.4, ал.5 на Директива 2000/60/ЕС и чл.156е на ЗВ) 

 

№ Код на ПВТ 

Наименование на 

подземното водно тяло 

(ПВТ) 

ГИС 

слой 

За 

количествено 

състояние 

За 

химично 

състояние 

Въздействия от 

човешка 

дейност върху 

химичното 

състояние на 

ПВТ 

Причина за мерките 

1 BG1G0000Qal001 
Порови води в Кватернера - 

Брегово-Новоселска низина 
1   да земеделие - NO3 

значително въздействие 

върху  химичното 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради техническа 

невъзможност   

2 BG1G0000Qal002 
Порови води в Кватернера - 

Видинска низина 
1 да да земеделие - NO3 

значително въздействие 

върху  химичното 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради техническа 

невъзможност   

 

3 BG1G0000Qal003 
Порови води в Кватернера - 

Арчар-Орсойска низина 
1 да 

  

значително въздействие 

върху  количественото 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради естествените 

условия и връзка с 

р.Дунав 
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4 BG1G0000Qal005 
Порови води в Кватернера - 

Козлодуйска низина 
1 да 

  

значително въздействие 

върху количественото, 

което не може да бъде 

избегнато, поради 

връзката на ПВТ с 

р.Дунав 

5 BG1G0000Qal007 
Порови води в Кватернера - 

Карабоазка низина 
1 

 
да Cr+6 

значително въздействие 

върху  химичното 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради техническа 

невъзможност   

 

6 BG1G0000Qal009 
Порови води в Кватернера - 

Вардим-Новградска низина 
1 да да Fe, Mn  

значително въздействие 

върху  химичното 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради техническа 

невъзможност   

 

7 BG1G0000Qal010 
Порови води в Кватернера - 

Бръшлянска низина 
1 да 

  

значително въздействие 

върху количественото, 

което не може да бъде 

избегнато, поради 

връзката на ПВТ с 

р.Дунав 
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8 BG1G0000Qal011 
Порови води в Кватернера - 

Попинско-Гарванска низина 
1 

 
да 

Земеделие – 

NO3 

значително въздействие 

върху количественото, 

което не може да бъде 

избегнато, поради 

връзката на ПВТ с 

р.Дунав 

9 BG1G0000Qal012 
Порови води в Кватернера - 

Айдемирска низина 
1 да 

  

значително въздействие 

върху количественото, 

което не може да бъде 

избегнато, поради 

връзката на ПВТ с 

р.Дунав 

10 BG1G0000Qal013 
Порови води в Кватернера - 

р. Лом 
1 

  

да 
Земеделие – 

NO3 

значително въздействие 

върху  химичното 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради техническа 

невъзможност   

11 BG1G000000N033 
Порови води в Неогена – 

Софийска котловина 
1   да Mn  

значително въздействие 

върху  химичното 

състояние, което не 

може да бъде избегнато 

поради техническа 

невъзможност   

 


