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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

 

Мерки за защитените  зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното 

опазване, съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРБ № 6 – 2/2009г. на МОСВ 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

1 BG0000263 Скалско BG1YN400R003 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  значителен съвместими 

За природнo 
местообитаниe 6510 
мерките са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичния режим 
на природните 
местообитание и 
поддържането му в 
благоприятен 
природозащитен статус 
(БПС). 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ или разширяване на 
съществуващи; Изграждане 
байпаси на водните тела на 
местата на фрагментация на 
водното тяло с цел осигуряване на 
неговата непрекъснатост като 
биокоридор;  Предвидените мерки 
са от първостепенно значение за 
следните видове, предмет на 
опазване в ЗЗ - жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); ивичест 
смок (Elaphe quatuorlineata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus). 

      BG1YN800R016 

изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м,  праг с 
Н=0,6 м 

  значителен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

1 BG0000263 Скалско BG1YN900R015 
водовземане за 
ПБВ и 6 ВЕЦ 

3 ВЕЦ;  значителен съвместими     

2 BG0000508 
Река 
Скът 

BG1OG200R020     значителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 1530*, 
3260, 3270,  91F0, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
строителство свързано 
с нови водовземания и 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ или разширяване на 
съществуващи; Изграждане 
байпаси на водните тела на 
местата на фрагментация на 
водното тяло с цел осигуряване на 
неговата непрекъснатост като 
биокоридор; За видовете предмет 
на опазване в ЗЗ- червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis);  добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); бисерна мида (Unio 
crassus) - да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

2 BG0000508 
Река 
Скът 

BG1OG307R013 

изградени 6 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 2 
прага по реката 

  значителен съвместими     

3 BG0000503 
Река 
Лом 

BG1DU000R001     значителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3260, 
6510, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
строителство свързано 
с нови водовземания и 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ; 
Изграждане на рибни проходи и 
съоръжения за провеждане 
минималното екологично водно 
количество; Изграждане на ПСОВ; 
Предвидените мерки са от 
първостепенно значение за 
следните видове, предмет на 
опазване в ЗЗ - червенокоремна 
бумка (Bombina bombina);  
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); распер 
(Aspius aspius); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
балканска кротушка (Gobio 
kessleri); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus). 

      BG1WO600R012 
5 МВЕЦ и 12 
ВЕЦ в 
строителство 

  значителен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

3 BG0000503 
Река 
Лом 

BG1WO600R015 4 емитера 4 емитера значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

4 BG0000519 
Момин 

бродско 
блато 

BG1WO600R015 4 емитера   умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природнo 
местообитаниe 3150 
мерките са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичния режим 
на природните 
местообитание и 
поддържането му в 
БПС. 

Изграждане на ПСОВ; За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ- 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); распер (Aspius aspius); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); виюн (Misgurnus 
fossilis); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); бисерна 
мида (Unio crassus) - да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

5 BG0000507 
Делей 

на 
BG1DU000R001     умерен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 6430, 
6510, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
строителство свързано 
с нови водовземания и 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); ивичест 
смок (Elaphe quatuorlineata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); бисерна мида (Unio 
crassus) - да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС 

      BG1WO100R001 

изградени 
защитни диги по 
десния бряг при 
устието на 
реката, 
гр.Брегово и 
с.Балей 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградени 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивен яз. 

  значителен съвместими 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  6 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

6 BG0000524 
Оризи 
щето 

BG1DU000R001     значителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3150, 
3270, 6430, 6510, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
строителство свързано 
с нови водовземания и 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); бисерна мида 
(Unio crassus) - да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС 

      BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградени 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивен яз. 

  умерен съвместими 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

7 BG0000529 
Мартен
-Ряхово 

BG1DJ100R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3150, 
3270, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, баластриери 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

 
 
Забрана за изграждане на ВЕЦ и 
баластриери; червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); ивичест 
смок (Elaphe quatuorlineata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); 
черноморско азовска селда (Alosa 
immaculata); распер (Aspius aspius); 
голям щипок (Cobitis elongata); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
украинска минога (Eudontomyzon 
mariae); белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
сабица (Pelecus cultratus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); малка вретенарка 
(Zingel streber); голяма вретенарка 
(Zingel zingel). 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

8 BG0000518 
Въртоп
ски дол 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3260, 
6430, 7220*, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, баластриери 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); голям 
щипок (Cobitis elongata); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus); ценагрион 
(Coenagrion ornatum) - да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС 
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      BG1WO400R009 

изградени 
защитни диги по 
двата бряга от 
с.Буковец до 
устието, 
масивен праг 
при с. Димово и 
язовирна стена 
на яз. Раяновци 

  значителен съвместими     

      BG1WO400R010 

изградени 
защитни диги по 
двата бряга от с. 
Арчар до 
устието 

  умерен съвместими 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

9 BG0000165 

Лозен 
ска 

плани 
на 

BG1IS135R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3270, 
6430, 6510 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, баластриери 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ или разширяване на 
съществуващи в територията на 
ЗЗ; Забрана за изграждане на нови 
баластриери и разширяване 
дейността на съществуващи; 
Изграждане байпаси на водните 
тела на местата на фрагментация 
на водното тяло с цел осигуряване 
на неговата непрекъснатост като 
биокоридор;            За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ - 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
ценагрион (Coenagrion ornatum). 
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      BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

  значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

9 BG0000165 

Лозен 
ска 

плани 
на 

BG1IS600R016 

корекция на 
речното корито, 
бент при 
с.Елешница 

  умерен съвместими     

10 BG0000171 

Лудого 
рие – 
Бобла 

та 

BG1DJ100R005     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii)- 
да не се допускат дейности, които 
имат негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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      BG1DJ149R002 1 емитер; 1 емитер; умерен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

11 BG0000213 

Търнов
ски 

височи 
ни 

BG1YN300R027     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природнo 
местообитаниe 6430 
мерките са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичния режим 
на природните 
местообитание и 
поддържането му в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ или разширяване на 
съществуващи; Изграждане 
байпаси на водните тела на 
местата на фрагментация на 
водното тяло с цел осигуряване на 
неговата непрекъснатост като 
биокоридор; Ограничаване на 
изземването на инертни матриали; 
За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); и 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); балканска кротушка 
(Gobio kessleri); балканска 
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кротушка (Gobio uranoscopus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus)- да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

      BG1YN400R011 

изградени бент с 
височина 2м., 
праг с височина 
1,2м 

  умерен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

11 BG0000213 

Търнов
ски 

височи 
ни 

BG1YN700R017 

4 емитера;  
корекция на 
реката и добив 
на инертен 
материал от 3 
участъка от 
водното тяло, 
изградени 2 
бента с 
височина 2м. 

1 емитер; значителен съвместими     

      BG1YN800R016 

1 ВЕЦ, 
изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м. И праг с 
Н=0,6 

1 ВЕЦ; значителен съвместими     

      BG1YN800R033 изграден бент   умерен 
не са предвидени 

мерки 
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12 BG0000269 
Пещера 
Лястови

цата 
BG1VT789R005 

изградени 2 
ВЕЦ, 
водовземане за 
ПР и охлаждане 
- 4, 
риборазвъждане 
4, 2 бр. прагове 
с височина 2м, 
11 бента с 
височина от 0,6 
до 4 м. 

  значителен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

13 BG0000182 Орсоя BG1DU000R001     умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150, 3270, 6430, 6510, 
91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); распер (Aspius 
aspius); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel); бисерна мида (Unio crassus) 
- да не се допускат дейности, които 
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имат негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС 

      BG1WO500R011 

пресъхващи 
участъци от 
реката, 
яз.Скомля и 
яз.Ярловци 

  значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

14 BG0000527 
Козло 
дуй 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

15 BG0000432 
Голяма 

река 
BG1YN600R023 

от ВТ 
BG1YN600L024 
яз. Ястребино 

  умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); бисерна мида (Unio 
crassus) - да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
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режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС 

      BG1YN600R025 

1 емитер; 
изградени 2 
бента с 
височина от 0,5 
до 0,7м. и 14 
прага с 
височина от 0,3 
до 1м. 

1 емитер; умерен съвместими 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

16 BG0000279 
Стара 
река 

BG1YN300R027       
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 6430, 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

Осигуряване на цялост на водното 
тяло за осигуряване на функциите 
му на биокоридор. За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ -
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); иобикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) - да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  16 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

тяхното БПС. 

      BG1YN600R025 

изградени 2 
бента с 
височина от 0,5 
до 0,7м. И 14 
прага с 
височина от 0,3 
до 1м. 

  значителен съвместими     

      BG1YN600R034 

1 емитер; 9 
бента с 
височина от 
0,4м. До 1м. 

1 емитер; значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

17 BG0000240 
Студе 

нец 
BG1OS600R005 

 обработваеми 
земи по двата 
бряга, язовирна 
стена в ВТ 
надоло по 
течението 
BG1OS600L006  
на яз.Каменец 

  значителен съвместими 

За природни 
местообитания 3150, 
3260, 6430, 6510, 7220*, 
91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови и 
разширяване на съществуващи 
баластриери; Забрана за 
изграждане на вЕЦ или други 
водохващания; изграждане на 
ПСОВ; Оводняване на стари 
корита; намаляване на 
риболовната преса; изграждане на 
ПСОВ; За видовете предмет на 
опазване в ЗЗ - червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis);  
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); распер (Aspius aspius); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) - да не 
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се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

17 BG0000240 
Студе 

нец 
BG1VT200R008 

6 язовира, 6 
бента и 4 бр. 
Прагове,  
изградени ВЕЦ, 
водовземане за 
напояване - 5, 
риборазвъждане 
4 и охлаждане, 
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,  

  значителен съвместими     

      BG1VT307R007 
14 баластриери; 
5 емитери;  

14 баластриери; 
5 емитери;  

значителен 
не са предвидени 

мерки 
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      BG1VT600R006     умерен 
не са предвидени 

мерки 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

18 BG0000530 
Пожаре

во - 
Гарван 

BG1DJ109R001     умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150, 3270, 91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); Alosa 
immaculata; распер (Aspius aspius); 
голям щипок (Cobitis elongata); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
украинска минога (Eudontomyzon 
mariae); белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
виюн (Misgurnus fossilis); сабица 
(Pelecus cultratus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel)  да не се допускат дейности, 
които имат негативно влияние 
върху хидрологичния режим на 
водните тела и които могат да 
влошат тяхното БПС. 
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      BG1DU000R001     умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

19 BG0000576 
Свищов
ска гора 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); и обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); бисерна мида 
(Unio crassus) -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

20 BG0000377 

Кали 
мок – 
Бръш 
лен 

BG1DJ100R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 1530*, 
3130, 3150, 3140, 3270, 
6440, 6430, 91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); и обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); Alosa 
immaculata; распер (Aspius aspius); 
голям щипок (Cobitis elongata); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
украинска минога (Eudontomyzon 
mariae); белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
виюн (Misgurnus fossilis); сабица 
(Pelecus cultratus); европейска 
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на местообитанието в 
БПС. Дейностите в 
зоната се определят и 
от режимитте на 
защитената местност 
"Калимок-Бръшлрн" 

горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); малка вретенарка ; голяма 
вретенарка (Zingel zingelЗа 
видовете предмет на опазване в ЗЗ 
- червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); и обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон ; бисерна 
мида  -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

20 BG0000377 

Кали 
мок – 
Бръш 
лен 

BG1DJ149R002     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

21 BG0000282 
Дрянов

ска 
река 

BG1YN800R016 

2 емитера, 
изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м. И праг с 
Н=0,6 

2 емитера;  значителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 6430, 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 

Изграждане на ПСОВ; За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ -
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); ивичест смок (Elaphe 
quatuorlineata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
шипобедрена костенурка (Testudo 
graeca); шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni); голям 
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баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); балканска кротушка 
(Gobio kessleri); балканска 
кротушка (Gobio uranoscopus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus); 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

21 BG0000282 
Дрянов

ска 
река 

BG1YN800R033 изграден бент   умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

22 BG0000169 

Лудого 
рие - 

Сребър
на 

BG1DU000R001 1 емитер; 1 емитер; умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природнo 
местообитаниe 91Е0* 
мерките са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичния режим 
на природните 
местообитание (напр. 
ВЕЦ, водохващания, 
баластриери и др.) и 
поддържането му в 
БПС. 

 
 
 
 
 
 
 
За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
виюн (Misgurnus fossilis); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); ценагрион 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  22 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

(Coenagrion ornatum)-  да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

23 BG0000214 

Дрянов
ски 

мана 
стир 

BG1YN800R016 

1 емитер, 
изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м. и праг 
0,6м 

1 емитер; значителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); и обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1YN900R015 
водовземане за 
ПБВ и 6 ВЕЦ 

  значителен съвместими     

25 BG0000239 
Обнова 
– Кара 

ман дол 
BG1DU000R001     умерен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 1530*, 
3150, 91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 

Изграждане на ПСОВ; За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ - 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
распер (Aspius aspius); черна 
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хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиорации 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС.  

(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

25 BG0000239 
Обнова 
– Кара 

ман дол 
BG1OS130R015 

изградени 2 
бента за 
водовземане за 
риборазвъждане
, изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
вкопаване на 
речното корито 
вследствие на 
корекцията 

2 емитера;  значителен съвместими     

      BG1OS300R012 

изградени 11 
язовира във 
водосбора на 
реката, корекция 
на реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга,  

  значителен съвместими     
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      BG1OS300R013 

изграден язовир 
при 
гр.Славяново, 
изградена 
корекция на 
реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга,  

  значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

25 BG0000239 
Обнова 
– Кара 

ман дол 
BG1OS400R010 

корекция на 
реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга, язовир за 
напояване при с 
Горско Сливово 

  значителен съвместими     

      BG1OS500R009 
изграден язовир 
за напояване  

  значителен съвместими     

      BG1OS600R007 

2 емитера; 
изградена 
корекция на 
реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга 

2 емитера;  значителен съвместими     
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      BG1OS700R011 

 2 бента за 
водовземане за 
ПБВ и 
напояване при 
гр.Левски и 
с.Александрово, 
изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги. Добив на 
инертен 
материал от 7 
участъка от 
водното тяло, 
осигуряване на 
рибни проходи 

  значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

26 BG0000166 
Врачан

ски 
Балкан 

BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

1 баластриера; 2 
бъдещи ВЕЦ;  

значителен съвместими 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на природния парк (все 
още неодобрен) 
Врачански Балкан.  

Забрана на изграждане на ВЕЦ; 
Забрана за изграждане на нови 
баластриери или разширяване на 
съществуващи; За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ - 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
гребенест тритон (Triturus cristatus); 
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
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хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1OG600R006 

изградени 2 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 
15 прага по 
реката 

  значителен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

26 BG0000166 
Врачан

ски 
Балкан 

BG1OG600R007 

изградени 2 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 
15 прага по 
реката, 2 
емитера 

  значителен съвместими 

    

      BG1OG600R018     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

    

27 BG0000181 
Река 
Вит 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3150, 
3260, 91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 

Забрана на изграждане на ВЕЦ; 
Забрана за изграждане на нови 
баластриери или разширяване на 
съществуващи; Изграждане на 
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недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, баластриери 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

рибни проходи; Изграждане на 
ПСОВ; Предвидените мерки са от 
първостепенно значение за 
следните видове, предмет на 
опазване в ЗЗ - червенокоремна 
бумка ; жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); ивичест смок ; 
обикновена блатна костенурка ; 
шипобедрена костенурка ; 
шипоопашата костенурка ; 
добруджански тритон ; голям 
гребенест тритон ; распер ; черна 
(балканска) мряна ; голям щипок 
(Cobitis elongata); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); Белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel); бисерна мида . 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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27 BG0000181 
Река 
Вит 

BG1OS130R015 

изградени 2 
бента за 
водовземане за 
риборазвъждане
, изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
вкопаване на 
речното корито 
вследствие на 
корекцията 

  значителен съвместими     

      BG1VT100R009 

6 бр. Прагове с 
височина от 
1,5м до 3м. И 
предстоящо 
изграждане на 
ВЕЦ при 
с.Рибен с 
височина на 
бента 6,7м., 
изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък с диги, 
добив на 
инертни 
материали в 19 
участъка 

21 баластриери; 
3 емитера; 1 

ВЕЦ;  
значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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7.1.3 

27 BG0000181 
Река 
Вит 

BG1VT200R008 

6 язовира, 6 
бента и 4 бр. 
прагове,  
изградени ВЕЦ, 
водовземане за 
напояване - 5, 
риборазвъждане 
4 и охлаждане, 
бетонова 
корекция на 
реката в 
участъка на 
гр.Плевен и 
изградени диги 
по целия 
участък от 
Плевен до 
вливането й в р. 
Вит с диги,  

    съвместими     

      BG1VT307R007 1 емитер; 1 емитер; умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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28 BG0001042 

Искър 
ски 

пролом 
- Ржана 

BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

1 баластриера;1 
емитер; 2 ВЕЦ; 1 

бъдещ ВЕЦ;  
значителен съвместими 

За природни 
местообитания 3260, 
6430,  6510, 7220*, 
91E0*смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, баластриери 
др.) и мерки по 
поддържане на 
местообитанието в 
БПС. 

Забрана на изграждане на ВЕЦ; 
Забрана за изграждане на нови 
баластриери или разширяване на 
съществуващи; Изграждане на 
рибни проходи; Изграждане на 
ПСОВ; Предвидените мерки са от 
първостепенно значение за 
следните видове, предмет на 
опазване в ЗЗ - жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus). 

      BG1IS200R022 

изградени 8 
речни 
видохващания 
за ПБВ и ПР 
нужди в горното 
течение на 
реката 

  умерен съвместими     

      BG1IS300R017     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 

  

      BG1IS300R019 1 ВЕЦ; 1 ВЕЦ; умерен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 

  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

29 BG0000233 
Студе 

на река 
BG1DU000R001     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 1340* и 
1530* мерките са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичния режим 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - видра (Lutra lutra);  обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); 
добруджански тритон (Triturus 
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7.1.3 

на природните 
местообитания и 
поддържането им в 
БПС. 

dobrogicus); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); бисерна мида 
(Unio crassus); ценагрион 
(Coenagrion ornatum) -  да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
 
 
 

      BG1YN200R028 

корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги, 11 
рибарника 

  значителен съвместими 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      BG1YN300R027     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

30 BG0000280 
Злата 
ришка 
река 

BG1YN300R027     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 6430, 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); олям гребенест 
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хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); бисерна мида (Unio 
crassus)-  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
 
 
 

      BG1YN600R020 

изградени 4 
бента с 
височина от 0,5 
до 5м.  

  незначителен 
не са предвидени 

мерки 
  
 

  
 
 
 

      BG1YN600R021 
изграден бент и 
2 прага 
Н=0,3,Н=0,4м 

  незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1YN600R025 

изградени 2 
бента с 
височина от 0,5 
до 0,7м. И 14 
прага с 
височина от 0,3 
до 1м. 

  незначителен съвместими 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

31 BG0000281 
Река 

Белица 
BG1YN800R016 

1 емитера, 
изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м и праг 
0,6м 

  незначителен съвместими 

За природни 
местообитания 6430, 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis) голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); балканска кротушка 
(Gobio kessleri); балканска 
кротушка (Gobio uranoscopus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
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хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) -  да 
не се допускат дейности, които 
имат негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1YN800R033 изграден бент   незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

32 BG0000216 Емен BG1YN400R010 
изградени 4 
язовира, праг с 
височина 0,5м 

  незначителен съвместими 

За природнo 
местообитаниe 7220* 
мерките са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичния режим 
на природните 
местообитание и 
поддържането му в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); бисерна мида 
(Unio crassus); -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

32 BG0000216 Емен BG1YN400R012 

изградени диги 
вдолният 
участък на 
водното тяло, 
добив на 
инертен 
материал -
15участъка, 
изградени 3 
рибарника 

  незначителен съвместими     
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33 BG0000494 
Центра

лен 
Балкан 

BG1OS890R016 

водовземане за 
ВЕЦ-2бр., ПБВ-
10, промишлени 
нужди -8, за 
риборазвъждане 
- 1 бр. и 1 за 
напояване, 
корекция на 
речното корито 
в регулацията 
на гр.Троян и 
с.Чифлик, 
изградени 18 
бента с 
височина от 0,5 
до 3,5м. и праг  

1 ВЕЦ; значителен съвместими 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на националния парк 
Централен Балкан.  
 
 
 

Забрана на изграждане на ВЕЦ; 
Забрана за изграждане на 
баластриери; Изграждане на рибни 
проходи; Изграждане на ПСОВ; 
Предвидените мерки са от 
първостепенно значение за 
следните видове, предмет на 
опазване в ЗЗ - червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); шипобедрена костенурка 
(Testudo graeca); шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); 
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); главоч (Cottus 
gobio); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium);  
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

33 BG0000494 
Центра

лен 
Балкан 

BG1VT789R005 

изградени 2 
ВЕЦ, 
водовземане за 
ПР и охлаждане 
- 4, 
риборазвъждане 
4, 2 бр. Прагове 
с височина 2., 
11бр.бента с 
височина от 0,6 
до 4 м. 

  значителен съвместими     
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      BG1VT900R001 

изградени 3 
ВЕЦ, 2 
бр.водовземане 
за ПБВ и 
водовземане за 
риборазвъждане
, 4 бента за 
ВЕЦ, 2 бента за 
ПБВ и 2 за 
риборазвъждане 

  умерен съвместими     

      BG1VT900R002 

изградени 3 
ВЕЦ, 
водовземане за 
охлаждане,  4 
бента за ВЕЦ, 
водовземане с 
бент за 
охлаждане 3 със 
рибен проход и 
1 без   

  умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1YN400R001 
2 ВЕЦ;  3 прага с 
височина от 0,3 
до 0,6 

2 ВЕЦ; значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

33 BG0000494 
Центра

лен 
Балкан 

BG1YN400R002 
изградени 9 
водохващания 
за ПБВ, ВЕЦ  

  значителен съвместими     
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34 BG0000241 
Сребър

на 
BG1DU000R001     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на резервата Сребърна 
(заема почти 50% от 
площта на защитената 
зона). При промени в 
съществуващите 
режими трябва да се 
предвидят мерки за 
подобряване на БПС на 
всички местообитания 
(специално 3130, 3150, 
3270, 6430, 91E0*, 91F0) 
, които са обект на 
опазване на 
защитената зона 
Сребърна, като бъдат 
предвидени мерки за 
редукция на сега 
съществуващите 
влияния от 
водовземания, 
отводнявания и 
всякакви други 
негативни промени в 
хидрологичния режим 
на водните тела.  
 
 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis);  добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); распер (Aspius 
aspius); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); умбра 
(Umbra krameri); малка вретенарка 
(Zingel streber); голяма вретенарка 
(Zingel zingel); анизус (Anisus 
vorticulus); ценагрион (Coenagrion 
ornatum)  -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

35 BG0000247 
Нико 

полско 
плато 

BG1DU000R001       
не са предвидени 

мерки 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 

червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); ивичест смок 
(Elaphe quatuorlineata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); 
шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); голям 
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свързани с 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

гребенест тритон (Triturus karelinii); 
распер (Aspius aspius); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus); обикновен сечко 
(Cerambyx cerdo); бръмбар рогач 
(Lucanus cervus); буков сечко 
(Morimus funereus); алпийска 
розалиа (Rosalia alpina); ивичест 
теодоксус (Theodoxus transversalis 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

35 BG0000247 
Нико 

полско 
плато 

BG1OS130R015 

изградени 2 
бента за 
водовземане за 
риборазвъждане
, изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
вкопаване на 
речното корито 
вследствие на 
корекцията 
 
 

    съвместими 
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      BG1OS200R014 

корекция на 
реката, 4 
язовира за 
напояване и 
риборазвъждане 
в района на 
с.Мечка, 
коиловци и 
с.Асеново 
 
 
 
 

    съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

36 BG0000396 
Перси 

на 
BG1DU000R001 2 емитера;  2 емитера;  значителен съвместими 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на природния парк 
Персина.  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); распер 
(Aspius aspius); голям щипок 
(Cobitis elongata); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
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baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); малка 
вретенарка (Zingel streber); голяма 
вретенарка (Zingel zingel); бисерна 
мида (Unio crassus) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

36 BG0000396 
Перси 

на 
BG1OS130R015 

изградени 2 
бента за 
водовземане за 
риборазвъждане
, изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
вкопаване на 
речното корито 
вследствие на 
корекцията 

  умерен съвместими     
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37 BG0000509 
Цибри  

ца 
BG1OG307R013 

изградени 
6бента за ВЕЦ, 
2 за напояване и 
2 прага по 
реката 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus)  -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

37 BG0000509 
Цибри  

ца 
BG1WO800R016     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

    

38 BG0001307 Плана BG1IS135R006     умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); балканска кротушка 
(Gobio kessleri); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
ценагрион (Coenagrion ornatum) 
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39 BG0000314 Ребро BG1ER100R001 

изградена 
корекция на 
реката с диги и 
частично 
изградена 
бетонова 
корекция, 
изградена ВЕЦ 

  умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii)  -  да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

40 BG0000266 
Пещера 
Мандра

та 
BG1VT600R006     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  
 
 

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

41 BG0000336 Златия BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

забрана за изграждане на ВЕЦ и 
изземване на инертни материари в 
района на ЗЗ. осигуряване и 
поддържане на целостта на 
водното тяло. За видовете предмет 
на опазване в ЗЗ - червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); 
иобикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); голям 
щипок (Cobitis elongata); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus) -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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      BG1OG307R013 

изградени 
6бента за ВЕЦ, 
2 за напояване и 
2 прага по 
реката 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1WO800R016       
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1WO800R017 
изградени 2 
прага в 
с.Разград 

    
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

42 BG0000340 
Цар 

Петро 
во  

BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградените 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивен яз 

  незначителен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
гребенест тритон (Triturus cristatus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); бисерна мида (Unio 
crassus)  -  да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

43 BG0000399 
Българ 

ка 
BG1YN400R002 

изградени 9 
водохващания 
за ПБВ, ВЕЦ  

  умерен съвместими 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
на природния парк 
Българка. При промени 
в съществуващите 
режими и при 
изготвянето на план за 
управление, трябва да 
се предвидят мерки за 
подобряване на БПС на 

Забрана на изграждане на ВЕЦ; 
Забрана за изграждане на нови 
баластриери или разширяване на 
съществуващи; Изграждане на 
рибни проходи;  Предвидените 
мерки са от първостепенно 
значение за следните видове, 
предмет на опазване в ЗЗ - 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis);голям 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  43 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

всички местообитания, 
които са обект на 
опазване на 
защитената зона 
Българка, като бъдат 
предвидени мерки за 
редукция на сега 
съществуващите 
влияния от ВЕЦ, 
водовземания и 
всякакви други 
негативни промени в 
хидрологичния режим 
на водните тела.  

гребенест тритон (Triturus karelinii); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium). 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

43 BG0000399 
Българ 

ка 
BG1YN400R003 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  значителен съвместими 

    

      BG1YN800R016 

1 емитера, 
изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м. И праг с 
Н=0,6 

  умерен съвместими 

    

      BG1YN800R033 изграден бент   умерен 
не са предвидени 

мерки 

    

      BG1YN900R013 

от ВТ 
BG1YN900L014 
яз.Христо 
Смирненски 

  значителен съвместими 
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      BG1YN900R015 
водовземане за 
ПБВ и 6 ВЕЦ 

1 емитер; значителен съвместими 

    

      BG1YN900R032 

3 ВЕЦ; 
водовземане за 
ПБВ и  ВЕЦ, 
2бента и праг 

3 ВЕЦ;  значителен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

44 BG0000180 
Бобла 

та 
BG1DJ149R002     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis);добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus)  да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

45 BG0000523 
Шишен

ци 
BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградените 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивн яз 

  незначителен съвместими 

За природни 
местообитания 3260, 
6430, 91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

46 BG0000190 
Витата 
стена 

BG1YN400R003 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis);  голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

46 BG0000190 
Витата 
стена 

BG1YN900R015 
водовземане за 
ПБВ и 6 ВЕЦ 

  умерен съвместими     

47 BG0000516 
Черна 

та 
могила 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  
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48 BG0000526 
Долно 
Линево 

BG1DU000R001     умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

49 BG0000528 

Остров
ска 

степ - 
Вадин 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

      BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

  значителен съвместими     
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50 BG0000532 
Остров 
Близна

ци 
BG1DU000R001     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3270, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); распер (Aspius 
aspius); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); сабица 
(Pelecus cultratus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel); бисерна мида (Unio 
crassus)да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

51 BG0000534 
Остров 
Чайка 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150, 3270, 6430, 91E0*,  
91F0 смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -видра (Lutra lutra); 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); Alosa immaculata; 
распер (Aspius aspius); голям 
щипок (Cobitis elongata); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); украинска 
минога (Eudontomyzon mariae); 
белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
сабица (Pelecus cultratus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); малка вретенарка 
(Zingel streber); голяма вретенарка 
(Zingel zingel); 

52 BG0000593 
Билер 
ниците 

BG1OG600R006 

изградени 2 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 
15 прага по 
реката 

2 ВЕЦ; 1 бъдещ 
ВЕЦ;  

значителен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ; забрана за разширяване на 
съществуващите; създаване на 
проходимост на фрагментирани 
участъци - байпасни връзки, рибни 
коридори; Видове в ЗЗ - черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); бисерна мида (Unio 
crassus). 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

53 BG0000601 
Кален 

ска 
пещера 

BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

  умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  
 
 
 
 
 
 
 
 

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      BG1OG200R008     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

54 BG0000594 
Божия 
мост - 

Понора 
BG1OG600R007 

изградени 2 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 
15 прага по 
реката, 2 
емитера 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - бисерна мида (Unio crassus) да 
не се допускат дейности, които 
имат негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

55 BG0000533 
Остров
и Козло 

дуй 
BG1DU000R001     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3270, 91E0*,  91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - видра (Lutra lutra); 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); Alosa immaculata; 
распер (Aspius aspius); голям 
щипок (Cobitis elongata); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); украинска 
минога (Eudontomyzon mariae); 
белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
сабица (Pelecus cultratus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); малка вретенарка 
(Zingel streber); голяма вретенарка 
(Zingel zingel); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
 
 
 
 
 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

56 BG0000335 
Кара 
боаз 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150, 3270, 6430, 91E0*,  
91F0, 92D0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. Наложителни са 
мерки по 
възстановяване на 
влажни зони. 

Забрана за изграждане на нови 
баластриери вЗЗ или разшираване 
дейността на съществуващи; За 
видовете предмет на опазване в ЗЗ 
- червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis) 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); распер (Aspius aspius); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); малка 
вретенарка (Zingel streber); голяма 
вретенарка (Zingel zingel); бисерна 
мида (Unio crassus) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1IS100R027 2 баластриери;  2 баластриери;  умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

56 BG0000335 
Кара 
боаз 

BG1VT100R009 

6 бр. Прагове с 
височина от 
1,5м до 3м. И 
предстоящо 
изграждане на 
ВЕЦ при 
с.Рибен с 
височина на 
бента 6,7м., 
изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък с диги, 
добив на 
инертни 
материали в 19 
участъка 

  умерен съвместими     

57 BG0000525 Тимок BG1DU000R001     умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания3270, 
6430, 91E0*,  91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. Наложителни са 
мерки по 
възстановяване на 
влажни зони. 

 За видовете предмет на опазване 
в ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis);  добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); распер (Aspius 
aspius); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

57 BG0000525 Тимок BG1WO100R001 

изградените 
защитни диги по 
десния бряг при 
устието на 
реката, 
гр.Брегово и 
с.Балей 

  незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

58 BG0000334 Остров BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150, 3270, 
91E0*смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. Наложително е 
възстановяване на 
водния режим на 
бившите блата.  

 За видовете предмет на опазване 
в ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina) и обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); распер (Aspius 
aspius); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); малка 
вретенарка (Zingel streber); голяма 
вретенарка (Zingel zingel); бисерна 
мида (Unio crassus) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
 
 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  54 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

59 BG0000231 
Беленс
ка гора 

BG1RL200R003 
от ВТ 
BG1RL200L004 
яз.Баниска 

  умерен съвместими 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

      BG1YN300R027     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

60 BG0000587 Варкан BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградените 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивeн яз 

  незначителен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

61 BG0000591 
Седлар

ката 
BG1VT307R007       

не са предвидени 
мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  
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№ КОД  ИМЕ 
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(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

62 BG0000487 
Божите 
мосто 

ве 
BG1OG600R007 

изградени 2 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 
15 прага по 
реката, 2 
емитера 

    съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

63 BG0000204 Вардим BG1DU000R001       
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 91E0*,  
91F0 смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. Наложителни са 
мерки по 
възстановяване на 
влажни зони. 

 За видовете предмет на опазване 
в ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); Alosa 
immaculate; распер (Aspius aspius); 
голям щипок (Cobitis elongata); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
украинска минога (Eudontomyzon 
mariae); белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
сабица (Pelecus cultratus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); малка вретенарка 
(Zingel streber); голяма вретенарка 
(Zingel zingel); ценагрион 
(Coenagrion ornatum) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

64 BG0000322 
Драго 
ман 

BG1IS300R018     умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3140, 
3150, 6410, 6510, 7220*, 
7230, 
91E0*смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. Наложително е 
възстановяване на 
водния режим на 
бившите блата.  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
Изграждане на ПСОВ;  За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ -
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
ручеен рак (Austropotamobius 
torrentium); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

      BG1IS400R012 2 емитера;  2 емитера;  значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1NV200R001 

водохващане 
заПБВ и 3бр.за 
риборазвъждане
, изградени 2 
бента и 2 прага 

1 емитер; значителен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

65 BG0000517 

Порти 
товци – 
Влади 
мирово 

BG1OG307R013 

изградени 
6бента за ВЕЦ, 
2 за напояване и 
2 прага по 
реката 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3260, 
3270, 3150, 
91E0*смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изгражданена МВЕЦ 
иизземване на инертни материали 
в ЗЗ. За видовете в защитената 
зона - обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis);  
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

66 BG0000339 
Рабро 

во 
BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградените 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивeн яз 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 3260, 
6430, 7220*, 91E0*, 
91F0, смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
гребенест тритон (Triturus cristatus); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

67 BG0000498 Видбол BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3260, 
6430, 6510, 91E0*, 91F0, 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); распер 
(Aspius aspius); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); голям 
щипок (Cobitis elongata); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); украинска 
минога (Eudontomyzon mariae); 
белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
сабица (Pelecus cultratus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); малка 
вретенарка (Zingel streber); голяма 
вретенарка (Zingel zingel); ручеен 
рак (Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС.  

      BG1WO300R008 

защитни диги, 
масивн яз при 
с.Синаговци и 
язовирна стена 
на р.Грамадска 
преди вливането 
в р.Видбол и 
покрита 
корекция в 
гр.Грамада 

  значителен съвместими     
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Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

68 BG0000495 Рила BG1IS900R001 
изградения 
яз.Бели Искър в 
BG1IS900L003 

  умерен съвместими 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на националния парк 
Рила.  
 
 

Забрана за изграждане на ВЕЦ в 
ЗЗ; осигуряване на целостта на 
водното тяло;  Ограничаване на 
риболова в участъците с 
установени популации на главоч. 
Видове в ЗЗ пряко зависими от 
варушаване на хидрологичния 
режи - голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii); главоч (Cottus 
gobio); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); ручеен 
рак (Austropotamobius torrentium). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      BG1IS900R003 

изградени 9 
водохващания 
за ПБВ, ВЕЦ и 2 
за 
риборазвъждане 

  значителен съвместими 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

69 BG0000496 
Рилски 
мана 
стир 

BG1IS900R001 
изградения 
яз.Бели Искър в 
BG1IS900L003 

  умерен съвместими 

Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на природния парк (все 
още неодобрен) Рилски 
Манастир.  

 
 
 
 
 
За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); ); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1IS900R003 

изградени 9 
водохващания 
за ПБВ, ВЕЦ и 2 
за 
риборазвъждане 

  значителен съвместими 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

70 BG0000521 Макреш BG1WO300R008 

защитни диги, 
масивн яз при 
с.Синаговци и 
язовирна стена 
на р.Грамадска 
преди вливането 
в р.Видбол и 
покрита 
корекция в 
гр.Грамада 

  значителен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

Забрана за изгаждане на ВЕЦ в ЗЗ; 
осигуряване на целостта на 
водното тяло чрез байпасни връзки 
проходи; Видове в ЗЗ пряко 
зависими от промени в 
хидрологичния режим -
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus). 

      BG1WO400R009 

изградените 
защитни диги 
подвата бряга от 
с.Буковец до 
устието, масивн 
праг при 
с.Димово и 
язовирна стена 
на яз.Раяновци 

  значителен съвместими     

71 BG0000500 
Войни 

ца 
BG1WO200R004 

пресъхващи 
участъци, 
изградените 
защитни диги по 
долното течение 
на реката, 
водовземни 
съоръжения, 
масивeн яз 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 3260, 
6430, 6510, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, баласт-ри.,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане на МВЕЦ в 
ЗЗ. Видове в ЗЗ пряко зависими от 
негативни променив хидрологичния 
режим, причинявани от 
хидлостроителство - обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); бисерна мида 
(Unio crassus). 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

71 BG0000500 
Войни 

ца 
BG1WO300R007 

изградените 
защитни диги 
подвата бряга от 
с.Буковец до 
устието 

  незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1WO300R008 

защитни диги, 
масивн яз при 
с.Синаговци и 
язовирна стена 
на р.Грамадска 
преди вливането 
в р.Видбол и 
покрита 
корекция в 
гр.Грамада 

  значителен съвместими     

72 BG0000611 
Язовир 
Горни 

Дъбник 
BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

  значителен съвместими 

За природни 
местообитания 3130, 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела и почиствания на 
бреговете на язовира и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

 
 
 
 
 
За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); жълтокоремна 
бумка (Bombina 
variegata);обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); бисерна мида 
(Unio crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

72 BG0000611 
Язовир 
Горни 

Дъбник 
BG1VT307R007 1 емитер; 2 ВЕЦ;  1 емитер; 2 ВЕЦ;  значителен 

не са предвидени 
мерки 

    

73 BG0000613 
Река 

Искър 
BG1IS100R025 

изграден язовир 
за 
риборазвъждане
, изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение 

    съвместими 

За природни 
местообитания 3150, 
6430, 6510, 91E0*, 91F0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане ан нови 
ВЕЦ и разширяване на 
съществуващи; Забрана за 
изземване на инертни материали в 
ЗЗ; За видовете в ЗЗ, пряко 
свързани с водните тела - 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); 
шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
распер (Aspius aspius); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
сабица (Pelecus cultratus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); малка 
вретенарка (Zingel streber); бисерна 
мида (Unio crassus) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1IS100R027     умерен 
не са предвидени 

мерки 
  

  



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  64 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

73 BG0000613 
Река 

Искър 
BG1IS135R026 

изградени 11 
ВЕЦ, бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 17 
баластриери 

17 баластриери; 
4 емитера; 11 

ВЕЦ;  
значителен съвместими   

  

      BG1VT100R009 

6 бр. Прагове с 
височина от 
1,5м до 3м. И 
предстоящо 
изграждане на 
ВЕЦ при 
с.Рибен с 
височина на 
бента 6,7м., 
изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък с диги, 
добив на 
инертни 
материали в 19 
участъка 

  значителен съвместими   

  



                   [Type the document title] 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН  65 
 

                                                      

                                              ПЛАН  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЧНИТЕ  БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН                                                                                                                               

                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
7.1.3 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

74 BG0001014 
Карлу 
ково 

BG1IS100R024 

3 емитера; 
изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение 

3 емитера; 1 
ВЕЦ;  

значителен съвместими 

За природни 
местообитания 3140, 
7220* 91E0*, 91F0, 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане ан нови 
ВЕЦ и разширяване на 
съществуващи; Забрана за 
изземване на инертни материали в 
ЗЗ; За видовете в ЗЗ пряко 
свързани с водните тела - 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii); распер (Aspius 
aspius); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

74 BG0001014 
Карлу 
ково 

BG1IS135R026 

изградени 3 
ВЕЦ, бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 8 
баластриери 

8 баластриери; 2 
емитера; 3 ВЕЦ; 
1 бъдещ ВЕЦ; 

значителен съвместими     

      BG1VT307R007     значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1VT789R005 

изградени 2 
ВЕЦ, 
водовземане за 
ПР и охлаждане 
- 4, 
риборазвъждане 
4, 2 бр. Прагове 
с височина 2., 
11бр.бента с 
височина от 0,6 
до 4 м. 

  значителен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

75 BG0000614 
Река 

Огоста 
BG1DU000R001 1 емитер;  1 емитер;  умерен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150, 3270, 
91E0*смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. Наложително е 
възстановяване на 
водния режим на 
бившите блата.  

Забрана за изграждане на ВЕЦ в 
ЗЗ и разширяване на 
съществуващи; Изграждане на 
ПСОВ. За видовете от ЗЗ пряко 
свързани с водното тяло - 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
распер (Aspius aspius); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); малка 
вретенарка (Zingel streber); голяма 
вретенарка (Zingel zingel); бисерна 
мида (Unio crassus)  да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1OG100R014 
изградена 
корекция на 
реката с диги 

1 емитер;  умерен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

75 BG0000614 
Река 

Огоста 
BG1OG307R013 

изградени 
6бента за ВЕЦ, 
2 за напояване и 
2 прага по 
реката 

4 емитера; 2 
ВЕЦ;  

значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

76 BG0000610 
Река 

Янтра 
BG1DU000R001     умерен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 1530*, 
3150, 3260, 3270, 6430, 
91E0*, 91F0, 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС.  

Забрана на строителството на ВЕЦ 
и изграждане на баластриери да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС.минога 
(Eudontomyzon mariae); белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
балканска кротушка (Gobio 
uranoscopus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
виюн (Misgurnus fossilis); сабица 
(Pelecus cultratus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

76 BG0000610 
Река 

Янтра 
BG1YN130R029 

изградени 2 
бента, 
изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
вкопаване на 
речното корито 
вследствие на 
корекцията 

  умерен съвместими     

      BG1YN200R028 

корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги, 11 
рибарника 

  умерен съвместими     

      BG1YN300R027 
23 баластриери; 
9 емитера; 

23 баластриери; 
9 емитера; 

значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1YN307R026     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
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натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

76 BG0000610 
Река 

Янтра 
BG1YN400R012 

изградени диги 
вдолният 
участък на 
водното тяло, 
добив на 
инертен 
материал -
15участъка, 
изградени 3 
рибарника 

3 баластриери; 1 
емитер;  

значителен съвместими     

      BG1YN700R017 

4 емитера;  
корекция на 
реката и добив 
на инертен 
материал от 3 
участъка от 
водното тяло, 
изградени 2 
бента с 
височина 2м. 

4 емитера;   значителен съвместими 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      BG1YN900R015 
водовземане за 
ПБВ и 6 ВЕЦ 

2 ВЕЦ;  значителен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      BG1YN900R032 

3 ВЕЦ; 
водовземане за 
ПБВ и  ВЕЦ, 
2бента и праг 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

77 BG0000497 Арчар BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
6440, 6430, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС.  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -червенокоремна бумка 
(Bombina bombina); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); распер (Aspius aspius); 
голям щипок (Cobitis elongata); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
украинска минога (Eudontomyzon 
mariae); белопера кротушка (Gobio 
albipinnatus); високотел бибан 
(Gymnocephalus baloni); ивичест 
бибан (Gymnocephalus schraetzer); 
виюн (Misgurnus fossilis); сабица 
(Pelecus cultratus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel) да не се допускат дейности, 
които имат негативно влияние 
върху хидрологичния режим на 
водните тела и които могат да 
влошат тяхното БПС. 

      BG1WO400R010 

изградените 
защитни диги 
подвата бряга от 
с.Арчар до 
устието 

  умерен съвместими     
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Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

77 BG0000497 Арчар BG1WO500R011 

пресъхващи 
участъци от 
реката, 
яз.Скомля и 
яз.Ярловци 

  значителен съвместими     

78 BG0000609 
Река 

Росица 
BG1YN400R010 

изградени 4 
язовира, праг с 
височина 0,5м 

  умерен съвместими 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

Забрана за изземване на инертни 
матриали в ЗЗ и строеж на ВЕЦ; За 
видовете предмет на опазване в ЗЗ 
-червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); ручеен 
рак (Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus)  да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

78 BG0000609 
Река 

Росица 
BG1YN400R011 

изградени бент с 
височина 2м., 
праг с височина 
1,2м 

  умерен съвместими     

      BG1YN400R012 

изградени диги 
вдолният 
участък на 
водното тяло, 
добив на 
инертен 
материал -
15участъка, 
изградени 3 
рибарника 

12 баластриери; 
1 ВЕЦ;  

значителен съвместими     

79 BG0000618 Видима BG1YN400R001 
2 ВЕЦ;  3 прага с 
височина от 0,3 
до 0,6 

  умерен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 6430 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ в ЗЗ; Изграждане на ПСОВ; За 
видовете в ЗЗ пряко свързани с 
водното тяло - жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); 
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); балканска 
кротушка (Gobio kessleri); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus)  да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

79 BG0000618 Видима BG1YN400R003 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими     

      BG1YN400R031 

3 емитера; 2 
ВЕЦ; изградени 
3 прага с 
височина от 0,3 
до 0,5  

3 емитера; 2 
ВЕЦ;  

значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

80 BG0001036 
Българ

ски 
извор 

BG1VT307R007     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ в ЗЗ; За видовете в ЗЗ пряко 
свързани с водното тяло - видра 
(Lutra lutra)жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); 
шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni); голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
балканска кротушка (Gobio 
kessleri); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

80 BG0001036 
Българ

ски 
извор 

BG1VT789R005 

изградени 2 
ВЕЦ, 
водовземане за 
ПР и охлаждане 
- 4, 
риборазвъждане 
4, 2 бр. Прагове 
с височина 2., 
11бр.бента с 
височина от 0,6 
до 4 м. 

1 ВЕЦ; значителен съвместими     

81 BG0000615 
Деве 
ташко 
плато 

BG1OS700R001 

1 баластриера; 
ВЕЦ при 
гр.Ловеч и 
с.Лешница, 2 
емитера;корекци
я на речното 
корито в 
регулацията на 
гр.Ловеч и 
гр.Троян, 3 
бента с 
височина от 2 до 
5м. И праг с 
височина 2,5м  

1 баластриера; 2 
емитера;  

значителен съвместими 

За природни 
местообитания 3140, 
3150, 6430, 7220* и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете в ЗЗ пряко свързани с 
водните тела - видра (Lutra lutra); 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); ивичест смок 
(Elaphe quatuorlineata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis);  голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) а не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

81 BG0000615 
Деве 
ташко 
плато 

BG1OS700R011 

  
 
 
 
2 бента за 
водовземане за 
ПБВ и 
напояване при 
гр.Левски и 
с.Александрово, 
изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги. Добив на 
инертен 
материал от 7 
участъка от 
водното тяло, 
осигуряване на 
рибни проходи 
 
 

  умерен съвместими     

      BG1YN400R007 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

82 BG0001037 
Пастри

на 
BG1OG307R013 

изградени 
6бента за ВЕЦ, 
2 за напояване и 
2 прага по 
реката 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанието в 
БПС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За видовете в ЗЗ пряко свързани с 
водните тела - видра (Lutra lutra); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

      BG1OG700R005 
изградени 5 
прага по реката 

  умерен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

83 BG0000608 
Ломове

те 
BG1DJ100R005     незначителен 

не са предвидени 
мерки 

За природни 
местообитания 3270, 
6510, 7220* и 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Изграждане на ПСОВ; осигуряване 
на целостта на водното тяло, члез 
проходи и байпасни връзки. За 
видовете пряко свързани с водното 
тяло в ЗЗ - видра (Lutra lutra); 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
распер (Aspius aspius); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); Белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel); бисерна мида (Unio crassus) 
да не се допускат дейности, които 
имат негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1DJ100R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

83 BG0000608 
Ломове

те 
BG1RL120R013 

изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
водовземане за 
напояване чрез 
помпа, 
изградени 6 
бента  

2 емитера;  умерен съвместими     

      BG1RL200R007 

изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
водовземане за 
напояване чрез 
помпа 

  умерен съвместими     

      BG1RL900R012 

изградени 3 
бента по 1,2 м 
височина, 2 
емитера 

2 емитера;  умерен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

84 BG0000616 Микре BG1OS700R001 

1 баластриера; 
ВЕЦ при 
гр.Ловеч и 
с.Лешница, 2 
емитера;корекци
я на речното 
корито в 
регулацията на 
гр.Ловеч и 
гр.Троян, 3 
бента с 
височина от 2 до 
5м. И праг с 
височина 2,5м  

1 емитер; 3 ВЕЦ;  значителен съвместими 

За природни 
местообитания 6430 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

 Да не се допуска изграждане на 
ВЕЦ в ЗЗ; Поддържане на целостта 
на водното тяло; За видовете 
пряко свързани с водното тяло в ЗЗ 
- вчервенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca); 
шипоопашата костенурка (Testudo 
hermanni); голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii); черна (балканска) 
мряна (Barbus meridionalis); 
обикновен щипок (Cobitis taenia); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1VT600R006     умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1VT789R005 

изградени 2 
ВЕЦ, 
водовземане за 
ПР и охлаждане 
- 4, 
риборазвъждане 
4, 2 бр. Прагове 
с височина 2., 
11бр.бента с 
височина от 0,6 
до 4 м. 

  умерен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

84 BG0000616 Микре BG1VT800R003 

 
 
 
 
 
язовирна стена 
в ВТ надоло по 
течението 
BG1VT800L004  
на яз.Сопот  

  умерен съвместими 
  
 

  

      BG1YN400R004 

 
 
 
 
от ВТ 
BG1YN400L005 
яз.Крапец 
 

  умерен съвместими     

      BG1YN400R031 

 
 
 
изградени 3 
прага с 
височина от 0,3 
до 0,5  

  умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

85 BG0000607 
Пещера 
Микре 

BG1VT600R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

 
 
 
 
В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

 
 
 
В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

86 BG0000275 
Язовир 
Стамбо
лийски 

BG1YN400R003 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

Да не се допуска изземване на 
инертни матерлиали; За видовете 
пряко свързани с водното тяло - 
видра (Lutra lutra); червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); и обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); виюн 
(Misgurnus fossilis); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium); 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1YN400R006 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими     

      BG1YN400R007 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими     

      BG1YN400R008     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1YN400R010 
изградени 4 
язовира, праг с 
височина 0,5м 

  умерен съвместими     
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

86 BG0000275 
Язовир 
Стамбо
лийски 

BG1YN400R012 

изградени диги 
вдолният 
участък на 
водното тяло, 
добив на 
инертен 
материал -
15участъка, 
изградени 3 
рибарника 

  значителен съвместими     

87 BG0000107 
Суха 
река 

BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis), шипобедрена 
костенурка (Testudo graeca), голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii) 
да не се допускат дейности, които 
имат негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

88 BG0000374 Бебреш BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 92А0 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ; Забрана за изграждане на 
нови баластриери в ЗЗ; За 
видовете предмет на опазване в ЗЗ 
- видра; жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка;  голям 
гребенест тритон; распер ; черна 
(балканска) мряна ; обикновен 
щипок ; Балканска кротушка; 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium), 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

88 BG0000374 Бебреш BG1IS200R022 

изградени 8 
речни 
видохващания 
за ПБВ и ПР 
нужди в горното 
течение на 
реката 

2 емитера; 2 
ВЕЦ;  

значителен съвместими   

  

      BG1IS200R023 

изградени 8 
речни 
видохващания 
за ПБВ и ПР 
нужди в горното 
течение на 
реката, 
Изградени 2 
бента и речно 
водохващане, 1 
бъдещ ВЕЦ 

1 бъдещ ВЕЦ; незначителен съвместими   

  

89 BG0000522 
Видин 

ски 
парк 

BG1WO300R008 

защитни диги, 
масивн яз при 
с.Синаговци и 
язовирна стена 
на р.Грамадска 
преди вливането 
в р.Видбол и 
покрита 
корекция в 
гр.Грамада 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 3140, 
3260, 3270, 6430, 91E0*, 
91F0 смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - видра (Lutra lutra); 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata); обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); бисерна мида (Unio 
crassus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

90 BG0000232 Батин BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3130, 
3150 3270, 6430, 91E0*, 
91F0 смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

 
 
 
 
 
 
 
За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - видра (Lutra lutra);  обикновена 
блатна костенурка (Emys 
orbicularis); добруджански тритон 
(Triturus dobrogicus); распер (Aspius 
aspius); голям щипок (Cobitis 
elongata); обикновен щипок (Cobitis 
taenia); украинска минога 
(Eudontomyzon mariae); Белопера 
кротушка (Gobio albipinnatus); 
високотел бибан (Gymnocephalus 
baloni); ивичест бибан 
(Gymnocephalus schraetzer); виюн 
(Misgurnus fossilis); сабица (Pelecus 
cultratus); европейска горчивка 
(Rhodeus sericeus amarus); 
балкански щипок (Sabanejewia 
aurata); малка вретенарка (Zingel 
streber); голяма вретенарка (Zingel 
zingel); бисерна мида (Unio 
crassus); ценагрион (Coenagrion 
ornatum) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

91 BG0000113 Витоша BG1IS135R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 

 
 
 
 
Дейностите в зоната са 
регламентирани в 
заповедта за обявяване 
и в плана за управление 
на природния парк 
Витоша.  
 

 
 
 
 
Изграждане на ПСОВ; За видовете 
предмет на опазване в ЗЗ - видра 
(Lutra lutra), жълтокоремна бумка 
(Bombina variegata), голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii), 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis), маришка мряна 
(Barbus plebejus), европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus), балкански щипок 
(Sabanejewia aurata), ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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      BG1IS135R007     незначителен 

 
 

не са предвидени 
мерки 

 
 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

91 BG0000113 Витоша BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

  значителен съвместими     

      BG1IS500R009 
4 емитера, 
изграден язовир 
за напояване  

4 емитера;  значителен съвместими     

      BG1IS500R010 

корекция на 
речното корито 
в регулация, 
бетонова 
корекция 

1 емитер;  умерен съвместими     
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      BG1IS500R030 

корекция на 
речното корито 
в регулация, 
бетонова 
корекция 

4 емитера;    
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

91 BG0000113 Витоша BG1IS700R004 

изградена 
корекция на 
реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга 

    
не са предвидени 

мерки 
    

92 BG0000605 
Божко 

ва 
дупка 

BG1RL900R012 

изградени 3 
бента по 1,2 м 
височина, 2 
емитера 

  незначителен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

93 BG0001389 
Средна 

гора 
BG1IS600R013 

изградени 2 
язовира 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 7140, 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ -  видра (Lutra lutra); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); ивичест смок (Elaphe 
quatuorlineata), обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); ); 
шипобедрена костенурка (Testudo 
graeca); шипоопашата костенурка 
(Testudo hermanni); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
черна (балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); обикновен щипок 
(Cobitis taenia); маришка мряна 
(Barbus plebejus), европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus), ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium), 
обикновен паракалоптенус 
(Paracaloptenus caloptenoides), 
одонтоподизма (Odontopodisma 
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rubripes), ценагрион (Coenagrion 
ornatum) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

94 BG0001040 

Запад 
на 

Стара 
плани 
на и 
Пред 

балкан 

BG1IS135R026 

изградени ВЕЦ, 
бентове и 
прагове, 
изградена 
корекция на 
реката с диги в 
долното и 
средното 
течение, 
баластриери 

1 ВЕЦ; умерен съвместими 

За природни 
местообитания 3140, 
3260, 6430, 7140, 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане на нови 
ВЕЦ в ЗЗ иле лазширение на 
съществуващи; Изграждане на 
рибни проходи и байпасни връзки; 
Зарибяване с местни видове; 
Ограничаване на рибната преса 
чрез ограничаване на риболова в 
участъците на ЗЗ; Изграждане на 
ПСОВ; За защитените видове в 
воната - видра (Lutra lutra); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); ); 
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); главоч 
(Cottus gobio), балканска кротушка 
(Gobio kessleri), балканска 
кротушка (Gobio uranoscopus), 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus), балкански щипок 
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(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium), 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1IS300R018     умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1NV200R001 

водохващане 
заПБВ и 3бр.за 
риборазвъждане
, изградени 2 
бента и 2 прага 

3 емитера; 3 
ВЕЦ;  

значителен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

94 BG0001040 

Запад 
на 

Стара 
плани 
на и 
Пред 

балкан 

BG1OG307R013 

изградени 
6бента за ВЕЦ, 
2 за напояване и 
2 прага по 
реката 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 
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      BG1OG600R006 

изградени 2 
бента за ВЕЦ, 2 
за напояване и 
15 прага по 
реката 

3 ВЕЦ;  значителен съвместими 

    

      BG1OG700R002 
изградени 1 
бент и 2 прага 

1 емитер;    съвместими 

    

      BG1OG700R003 
4 ВЕЦ; 1 бент и 
2 прага 

4 ВЕЦ;  значителен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

94 BG0001040 

Запад 
на 

Стара 
плани 
на и 
Пред 

балкан 

BG1OG789R001 
изградени 4 
ВЕЦ, 1 бент и 6 
прага 

11 ВЕЦ;  значителен съвместими 

    

      BG1WO100R001 

изградените 
защитни диги по 
десния бряг при 
устието на 
реката, 
гр.Брегово и 
с.Балей 

  умерен 
не са предвидени 

мерки 
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      BG1WO300R008 

защитни диги, 
масивн яз при 
с.Синаговци и 
язовирна стена 
на р.Грамадска 
преди вливането 
в р.Видбол и 
покрита 
корекция в 
гр.Грамада 

  значителен съвместими 

    

      BG1WO400R009 

изградените 
защитни диги 
подвата бряга от 
с.Буковец до 
устието, масивн 
праг при 
с.Димово и 
язовирна стена 
на яз.Раяновци 

  значителен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

94 BG0001040 

Запад 
на 

Стара 
плани 
на и 
Пред 

балкан 

BG1WO500R011 

пресъхващи 
участъци от 
реката, 
яз.Скомля и 
яз.Ярловци 

  значителен съвместими 

    

      BG1WO600R012 
3 емитера; 31 
ВЕЦ; 1 бъдещ 
ВЕЦ;  

3 емитера; 31 
ВЕЦ; 1 бъдещ 

ВЕЦ;  
значителен съвместими 

    

      BG1WO600R013 
изградени 2 
язовира 

  умерен съвместими 
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      BG1WO800R016   1 ВЕЦ;  умерен 
не са предвидени 

мерки 

    

95 BG0001017 
Кървав 
камък 

BG1ER100R001 

изградена 
корекция на 
реката с диги и 
частично 
изградена 
бетонова 
корекция, 
изградена ВЕЦ 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 6430 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

За видовете предмет на опазване в 
ЗЗ - видра (Lutra lutra); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); голям гребенест тритон 
(Triturus karelinii); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

96 BG0000313 Руй BG1ER100R001 

изградена 
корекция на 
реката с диги и 
частично 
изградена 
бетонова 
корекция, 
изградена ВЕЦ 

3 емитера; 1 
ВЕЦ; 1 бъдещ 

ВЕЦ;  
значителен съвместими 

За природни 
местообитания 6430 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ в 
ЗЗ и недопускане на разширяване 
на съществуващите;   
Предложените мерки са от 
първостепенно значение за 
следните видове, предмет на 
опазване в ЗЗ - видра (Lutra lutra); 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis);  
голям гребенест тритон (Triturus 
karelinii); черна (балканска) мряна 
(Barbus meridionalis); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium). 
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97 BG0001043 

Етропо
ле – 

Байло 
во 

BG1IS200R020 

язовирна стена 
в предното 
водно тяло 
BG1IS200L021 

  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 3260 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана на дейност в ЗЗ свързане 
с промяна на хидлогичния режим  
на водните тела. Мерките са от 
първостепенно значение на 
защитените видове в зоната - 
видра (Lutra lutra); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); маришка мряна 
(Barbus plebejus), обикновен щипок 
(Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus 
amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium). 

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

97 BG0001043 

Етропо
ле – 

Байло 
во 

BG1IS200R022 

изградени 8 
речни 
видохващания 
за ПБВ и ПР 
нужди в горното 
течение на 
реката 

  умерен съвместими     

      BG1IS600R013 
изградени 2 
язовира 

  умерен съвместими     

      BG1IS600R015 

баластриера 
между Горна и 
Долна Малина, 
бент на 
р.Макоцевска,  

  умерен съвместими     
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      BG1IS600R016 

корекция на 
речното корито, 
бент при 
с.Елешница 

  умерен съвместими     

98 BG0000117 

Котлен 
ска 

плани 
на 

BG1YN600R022 
3 бента с 
Н=0,4м. 

  незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитаниетов 
БПС. 

За защитените видове в зоната - 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон - да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС.  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

98 BG0000117 

Котлен 
ска 

плани 
на 

BG1YN600R034 
9 бента с 
височина от 
0,4м. До 1м. 

  незначителен съвместими     

99 BG0000168 
Лудого 

рие 
BG1DJ100R004     умерен 

не са предвидени 
мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За защитените видове в зоната - 
видра (Lutra lutra); червенокоремна 
бумка (Bombina 
bombina);обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
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тяхното БПС. 

      BG1DJ100R005 3 емитера;  3 емитера;  значителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DJ100R006     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DJ109R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DJ149R002     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DJ200R003     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1DU000R001     незначителен 
не са предвидени 

мерки 
    

      BG1RL900R012 

изградени 3 
бента по 1,2 м 
височина, 2 
емитера 

  значителен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

100 BG0000106 
Хърсов

ска 
река 

BG1DU000R001 2 емитера;  2 емитера;  умерен 
не са предвидени 

мерки 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За защитените видове в зоната - 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); добруджански 
тритон (Triturus dobrogicus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); ценагрион 
(Coenagrion ornatum) да не се 
допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 
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101 BG0000173 
Остро 

вче 
BG1RL200R007 

изградена 
корекция на 
реката в целия 
участък на 
водното тяло с 
диги и 
изправяне на 
речното корито, 
водовземане за 
напояване чрез 
помпа 

  умерен съвместими 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитаниетов 
БПС. 

За защитените видове в зоната - 
видра (Lutra lutra); червенокоремна 
бумка (Bombina bombina); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); обикновен 
щипок (Cobitis taenia); европейска 
горчивка (Rhodeus sericeus amarus)  
които имат негативно влияние 
върху хидрологичния режим на 
водните тела и които могат да 
влошат тяхното БПС. 

      BG1RL900R008 

от ВТ 
BG1RL900L009 
яз.Бели Лом и 5 
баража с 
височина 3м 

1 емитер;  значителен съвместими     

      BG1RL900R010 
от ВТ 
BG1RL900L011    
яз.Ломцие 

  умерен съвместими     

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

101 BG0000173 
Остро 

вче 
BG1RL900R012 

изградени 3 
бента по 1,2 м 
височина, 2 
емитера 

  умерен съвместими     

102 BG0000211 

Твър 
дишка 
плани 

на 

BG1YN600R018 
от ВТ 
BG1YN600L019 
яз.Йовковци 

  умерен съвместими 

В стандартния НАТУРА 
2000 формуляр на 
защитената зона няма 
природни 
местообитания - 
предмет на опазване, 
които да са свързани с 
водните тела  

За защитените видове в зоната - 
видра (Lutra lutra); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); распер 
(Aspius aspius); маришка мряна 
(Barbus plebejus), ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium), 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
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се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1YN600R021 
изграден бент и 
2 прага 
Н=0,3,Н=0,4м 

  незначителен съвместими     

      BG1YN600R022 
9 бента с 
височина от 
0,4м. До 1м. 

  умерен съвместими     

      BG1YN600R025 

изградени 2 
бента с 
височина от 0,5 
до 0,7м. И 14 
прага с 
височина от 0,3 
до 1м. 

  умерен съвместими     

      BG1YN600R034 
9 бента с 
височина от 
0,4м. До 1м. 

  умерен 
не са предвидени 

мерки 
    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

103 BG0001493 

Центра
лен 

Балкан 
- буфер 

BG1IS200R022 

изградени 8 
речни 
видохващания 
за ПБВ и ПР 
нужди в горното 
течение на 
реката 

2 емитера;  значителен съвместими 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитаниетов 
БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ; 
намаляване на риболовната преса 
в районите с доказани популации 
на главоч, чрез забрана на 
риболово в определени участъци; 
За  защитените видове в зоната - 
видра (Lutra lutra); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis);  голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); главоч (Cottus gobio); 
балканска кротушка (Gobio 
kessleri); балканска кротушка 
(Gobio uranoscopus); балкански 
щипок (Sabanejewia aurata); ручеен 
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рак (Austropotamobius torrentium), 
бисерна мида (Unio crassus) да не 
се допускат дейности, които имат 
негативно влияние върху 
хидрологичния режим на водните 
тела и които могат да влошат 
тяхното БПС. 

      BG1OS700R001 

1 баластриера; 
ВЕЦ при 
гр.Ловеч и 
с.Лешница, 2 
емитера;корекци
я на речното 
корито в 
регулацията на 
гр.Ловеч и 
гр.Троян, 3 
бента с 
височина от 2 до 
5м. И праг с 
височина 2,5м  

  умерен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

103 BG0001493 

Центра
лен 

Балкан 
- буфер 

BG1OS890R016 

водовземане за 
ВЕЦ-2бр.,ПБВ-
10, промишлени 
нужди -8 за 
риборазвъждане 
- 1 бр. И 1 за 
напояване, 
корекция на 
речното корито 
в регулацията 
на гр.Троян и 
с.Чифлик, 
изградени 18 
бента с 
височина от 0,5 
до 3,5м. И праг  

3 емитера; 1 
ВЕЦ;  

значителен съвместими 
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      BG1VT789R005 

изградени 2 
ВЕЦ, 
водовземане за 
ПР и охлаждане 
- 4, 
риборазвъждане 
4, 2 бр. Прагове 
с височина 2., 
11бр.бента с 
височина от 0,6 
до 4 м. 

6 емитера; 1 
ВЕЦ; 

значителен съвместими 

    

      BG1VT800R003 

язовирна стена 
в ВТ надоло по 
течението 
BG1VT800L004  
на яз.Сопот  

  умерен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

103 BG0001493 

Центра
лен 

Балкан 
- буфер 

BG1VT900R001 

изградени 3 
ВЕЦ, 2 
бр.водовземане 
за ПБВ и 
водовземане за 
риборазвъждане
, 4 бента за 
ВЕЦ, 2 бента за 
ПБВ и 2 за 
риборазвъждане 

5 емитера; 2 
ВЕЦ; 

значителен съвместими 
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      BG1VT900R002 

изградени 3 
ВЕЦ, 
водовземане за 
охлаждане,  4 
бента за ВЕЦ, 
водовземане с 
бент за 
охлаждане 3 със 
рибен проход и 
1 без   

2 ВЕЦ; значителен съвместими 

    

      BG1YN400R001 
2 ВЕЦ;  3 прага с 
височина от 0,3 
до 0,6 

1 ВЕЦ; значителен 
не са предвидени 

мерки 

    

      BG1YN400R002 
изградени 9 
водохващания 
за ПБВ, ВЕЦ  

2 емитера; 2 
ВЕЦ; 

значителен съвместими 

    

      BG1YN400R003 

от ВТ 
BG1YN400L009 
яз.Александър 
Стамболийски 

  умерен съвместими 

    

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

103 BG0001493 

Центра
лен 

Балкан 
- буфер 

BG1YN400R031 

изградени 3 
прага с 
височина от 0,3 
до 0,5  

  незначителен 
не са предвидени 

мерки 

    

      BG1YN800R016 

8 емитера, 
изградени 9 
бента с 
височина от 0,6 
до 3м. И праг с 
Н=0,6 

8 емитера;  умерен съвместими 
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      BG1YN900R013 

от ВТ 
BG1YN900L014 
яз.Христо 
Смирненски 

  умерен съвместими 

    

      BG1YN900R015 
водовземане за 
ПБВ и 6 ВЕЦ 

  умерен съвместими 

    

      BG1YN900R032 

3 ВЕЦ; 
водовземане за 
ПБВ и  ВЕЦ, 
2бента и праг 

  значителен 
не са предвидени 

мерки 

  
 
 
 
 
 

  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

104 BG0000308 Верила BG1IS700R004 

изградена 
корекция на 
реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга 

  незначителен съвместими 

За природно 
местообитание 91E0* 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитаниетов 
БПС. 

За защитените видове в зоната - 
жълтокоремна бумка (Bombina 
variegata); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); голям 
гребенест тритон (Triturus karelinii); 
ручеен рак (Austropotamobius 
torrentium) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 
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105 BG0000624 Любаш BG1ER100R001 

изградена 
корекция на 
реката с диги и 
частично 
изградена 
бетонова 
корекция, 
изградена ВЕЦ 

  незначителен съвместими 

За природно 
местообитание 92А0 
смекчаващите мерки са 
недопускане на нови 
негативни промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитаниетов 
БПС. 

В стандартния НАТУРА 2000 
формуляр на защитената зона, не 
са посочени, като предмет на 
опазване природни местообитания, 
които да са свързани с водните 
тела.  

№ КОД  ИМЕ 
Водно тяло 

(код) 
Съществуващи 
натоварвания 

Съществуващи 
натоварвания 
само за частта 
на ВТ, което е в 

защитената 
зона 

Кумулативен 
ефект от 

съществуващи
те въздействия 

в зоната по 
водно тяло  

Съвместимост 
на мерките с 
предмета и 
целите за 

опазване на 
защитените зони 

по Директива 
92/43/ЕЕС за 
хабитатите 

Смекчаващи мерки за 
намаляване на 

въздействието върху 
природни 

местообитания  
предмет на опазване 
на зоните, които са 

свързани с конкретни  
водни тела 

Мерки за намаляване на 
негативното въздействие върху  

видовете  включени в 
Приложение 2 на Директива 

92/43/ЕЕС за хабитатите 

106 BG0000617 
Река 

Палака
рия 

BG1IS700R004 

изградена 
корекция на 
реката и 
обработваеми 
земи по двата 
бряга 

1 емитер;  умерен съвместими 

За природни 
местообитания 6430 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
БПС. 

Забрана за изграждане на ВЕЦ- 
ове; баражи и други 
хидротехнически съоръжения, 
създаващи фрагментираност н 
аводното тяло. Предложените 
мерки са от съществено значение 
за защитените водве в зоната - 
видра (Lutra lutra); жълтокоремна 
бумка (Bombina variegata); 
обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis); голям гребенест 
тритон (Triturus karelinii); черна 
(балканска) мряна (Barbus 
meridionalis); балканска кротушка 
(Gobio kessleri); балканска 
кротушка (Gobio uranoscopus); 
европейска горчивка (Rhodeus 
sericeus amarus); балкански щипок 
(Sabanejewia aurata); ручеен рак 
(Austropotamobius torrentium).  
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107 BG0000552 
Остров 
Кутово 

      незначителен 
не са предвидени 

мерки 

За природни 
местообитания 3270, 
3150, 6430, 6510 и 
91E0* смекчаващите 
мерки са недопускане 
на нови негативни 
промени в 
хидрологичните 
особености на водните 
тела (ВЕЦ, 
баластриери,  
хидромелиораци 
свързани с нови 
водовземания, 
отводнявания и др.) и 
мерки по поддържане 
на местообитанията в 
ПС. 

З защитените видове в зоната - 
червенокоремна бумка (Bombina 
bombina); обикновена блатна 
костенурка (Emys orbicularis); 
добруджански тритон (Triturus 
dobrogicus) да не се допускат 
дейности, които имат негативно 
влияние върху хидрологичния 
режим на водните тела и които 
могат да влошат тяхното БПС. 

 


