Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

хидроморфологично

лошо

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

2,1 14,6 83,3

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Трън-5дка населени места с над 2 000

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Трън-10

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността

Селищна канализация на гр.Трън - поток 1,2 и 3 източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
25,633

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Ерма

BG1ER100R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
2.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Трън
4.Изграждане на ПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на гр.Трът
5.Закриване на общинското
депо на гр.Трън

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добър

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добър

хидроморфологично

лошо

специфични вещества

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

473

НАТУРА
местообитания/птици

4,4 12,3 83,3

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

Преглед на
Зони за защита на
земеползваводите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
антропогенни обекти

промишлени зони

*Мина "Бели брег", с.Габер, Добив на въглища; *Мина "Станянци", с.Станянци, Добив на
въглища

гр.Драгоман23дка
гр.Годеч-40дка

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Драгоман-18

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Значими дифузни източници
на замърсяване

гр.Годеч-39

ПСОВ от
2000 до 10 област на промишлеността
000 е.ж.
Добив на въглища

ПСОВ от
2000 до
Добив на въглища
10 000
е.ж.

ГК на гр.
Мина "Бели брег"с.Габер-поток 1-БФОВ;поток
ГК на гр. Годеч 2,руднични води;поток 3, автостопанство;поток
източник на замърсяване
Драгоман поток 1,2 и
4, руднични води
3
Мина "Станянци",
с.Станянци, общ.Годечпоток 1; поток 2

СМВТ
не

Дължина, km
51,951

Код на типа

Име на реката
Нишава (Гинска)

BGTR11

Код на водното тяло
BG1NV200R001

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и изграждане на
3бр.СОЗ
2.Контрол
за спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
3.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води във
водни обекти
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на гр.Драгоман и гр.Годеч
5.Изграждане на ПСОВ от 2000 10 000 е.ж. на гр.Драгоман и
гр.Годеч
6.Закриване на общинските депа
на гр.Драгоман и гр.Годеч
7.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за водно
тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за съвместимост
9.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

(Pb и >Ni, ) лош

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

много лош

специфични вещества

(Cu) лошо

да

физико-химично

да

(>електропр.,РО4) лошо

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

много лош

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

4,0 75,3 20,8

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Брегово-26дка

не

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Брегово-100

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
16,220

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Тимок

BG1WO100R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Предотвратяване
влошаването на
екологичното и
химичното
състояние и
постигане на
умерено до 2027г.

Основни мерки

Допълнителни мерки

1.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Брегово
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Брегово
3.Закриване на общинското
депо на гр.Брегово
4.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

1.Допълнителни условия в
новоиздаващите се
разрешителните за заустване
на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти
с цел достигане на доброто
състояние на водния обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места
3.Договорни споразумения
за околна среда синхронизиране на мерките
за постигане на добро
състояние

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

лош

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

умерено

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

лошо -пресъхнала

уязвими зони

не

чувствителни зони

2,0 55,8 42,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на каучукови изделия област на промишлеността

Предприятие за производство на каучукови изделия, "Кула Ринг"
източник на замърсяване
АД, гр. Кула

СМВТ
не

Дължина, km
15,300

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Тополовец

BG1WO200R002

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4,електропроводимост) добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

866

чувствителни зони

4,2 57,3 38,5

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
104,720

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Тополовец

BG1WO200R004

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

4,2 49,8 46,1

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
13,510

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Войнишка

BG1WO300R005

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

Основни мерки

Допълнителни
мерки

1.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

3,6 59,5 36,9

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Кула -11дка населени места с над 2 000

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Кула -61; гр.Дунавци-100

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността
ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден
Произв., прераб. и консерв. на месо

ГК на гр. Кула, Община Кула източник на замърсяване
Многопрофилна болница за активно
лечение "П. Хитов", гр.Кула
Цех за месодобив и
месопреработка, гр.Дунавци,

СМВТ
не

Дължина, km
63,070

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Войнишка

BG1WO300R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Дунавци
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Кула
3.Закриване на общинското
депо на гр.Кула
4.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Дунавци и гр.Кула
5.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
6.Контрол
на задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

3,8 55,0 41,2

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Грамада - 15,7дка

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Грамада - 95

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността
Предприятие за производство на концентрирани фуражи, "Хана
Прогрес" АД, гр.Дунавци

ГК на гр.Грамада източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
78,690

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Видбол

BG1WO300R008

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Грамада
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Грамада
3.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
4.Закриване на общинското
депо на гр.Грамада
5.Определяне и изграждане на
1бр.СОЗ
6.Контрол
за спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4) добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

3,4 32,3 64,3

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Белоградчик-16,3дка населени места с над 2 000

Производство на млечни
област на промишлеността
продукти
Производство и/или рафинаране на растителни масла

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
с.Арчар,
населени места с над
гр.Белоградчик-5 общ.Димово- 2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
100

Млекопреработ-вателно
предприятие, с.Дъбравка, източник на замърсяване
общ.Белоградчик
Инсталация за производство на растителни масла и биодизел, "Екопроекти" ООД,
гр.Димово

СМВТ
не

Дължина, km
80,960

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Арчар

BG1WO400R009

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Арчар
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Белоградчик
5.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Белоградчик и с.Арчар
6.Закриване на общинското
депо на гр.Белоградчик
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

11,1 35,8 53,1

СОЗ за питейни води

не

гори и други

не

земеделски земи

не

антропогенни обекти

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
1,580

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Арчар

BG1WO400R010

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>електропроводимост) добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

3,8 58,0 38,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
38,350

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Скомля

BG1WO500R011

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

хидроморфологично

да

добро

уязвими зони

да

специфични вещества

чувствителни зони

да

добро

НАТУРА
местообитания/птици

да

физико-химично

СОЗ за питейни води

3,4 30,9 65,7 92 708

(>PO4) добро

гори и други

не

хидробиологично (БИ)

антропогенни обекти

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на взривни вещества област на промишлеността

Завод "Миджур" , "Видекс" АД, гр.София, с.Горни Лом - поток 1 и 2 източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
155,920

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Лом

BG1WO600R012

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

Основни мерки

Допълнителни мерки

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Определяне
и изграждане на 4бр.СОЗ
3.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
4.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
7.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 8.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

3,8 26,9 69,3

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
20,500

Код на типа

Име на реката
Нечинска бара

BGTR13

Код на водното тяло
BG1WO600R013

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4,елпроводимост) добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

9,9 69,9 20,0

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Обработване на метални повърхн.,
област на промишлеността
вкл. Галванизация
Производство на спирт и
алкохолни напитки
Обработване на метални
повърхн., вкл.
Галванизация
Произв., прераб. и
консерв. на месо

Предприятие за
производство на вино и "Аркус" АД, гр. Лясковец - обособено
източник на замърсяване
спиртни напитки, "Винарна
производство, гр.Лом
Поломие 1959" АД, гр.Лом
Цех за месодобив и
Предприятие за
месопреработка, производство на ел кари,
"Мити" ООД,
"Балканкар Дунав" АД,
кв.Младеново, гр.Лом
гр.Лом

СМВТ
не

Дължина, km
24,330

Код на типа
BGTR7

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Лом

BG1WO600R015

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4) добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

5,9 64,4 29,8

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Вълчедръм - 11дка населени места с над 2 000

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

не

с.Якимово-100 с.Медковец
95

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Вълчедръм - 100

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
95,970

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Цибрица

BG1WO800R016

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

Допълнителни
мерки

1.Доизграждане на
1.Допълнителни
канализационна мрежа за
условия в
населено място от 2000 - 10 000 новоиздаващите се
е.ж. на с.Медковец
разрешителните за
2.Изграждане на
заустване на
канализационна мрежа за
отпадъчни води в
населено място от 2000 - 10 000 повърхностни водни
е.ж. на с.Якимово и
обекти с цел
гр.Вълчедръм
запазване на доброто
състояние на водния
3.Закриване на общинското
депо на гр.Вълчедръм
обект
4.Изграждане на ГПСОВ от 2000 - 2.Подобряване на
10 000 е.ж. на с.Медковец,
сметосъбирането и
с.Якимово и гр.Вълчедръм
сметоизвозването в
5.Контрол на задължително
населените места
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
6.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NO3,PO4,елпроводимост) умерено

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

не

уязвими зони

6,7 84,6 8,7

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

промишлени зони

не

гори и други

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

земеделски земи

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

не

Преглед на
Зони за защита на
земеползваводите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
антропогенни обекти

област на промишлеността

Значими дифузни източници на
замърсяване

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
18,480

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Цибрица

BG1WO800R017

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4>електропр) умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

2,7 69,8 27,6

СОЗ за питейни води

не

гори и други

не

земеделски земи

промишлени зони

не

Преглед на
Зони за защита на
земеползваводите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
антропогенни обекти

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Значими дифузни източници
на замърсяване

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Община Оряхово област на промишлеността

източник на замърсяване
РДТБО на общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа

СМВТ
да

Дължина, km
3,175

Код на типа
BGTR7

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Огоста

BG1OG100R014

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичния
потенциал и
постигане на
добър,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за водно
тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите
се разрешителните
за заустване на
отпадъчни води в
повърхностни
водни обекти с цел
достигане на
доброто състояние
на водния обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването
в населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

умерено

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4 и NO3) умерено

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,3 54,8 38,8

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
23,410

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Скът

BG1OG200R008

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>PO4, електропроводимост, БПК5, ХПК и NO3) умерено

уязвими зони

не

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

7,5 78,3 14,2

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

с.Борован-спряна уксплоатация населени места с над 2 000

не

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Малорад-100 с.Борован-100

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
53,898

Код на типа
BGTR5

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бързина

BG1OG200R011

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

Допълнителни
мерки

1.Изграждане на канализационна 1.Допълнителни
мрежа за населено място от 2000 - условия в
10 000 е.ж. на с.Борован и
новоизващите се
с.Малорад 2.Изграждане на
разрешителните за
заустване на
ГПСОВ от 2000 - 10 000 е.ж. на
с.Борован и с.Малорад
отпадъчни води в
3.Контрол на задължително
повърхностни водни
изпълнение от земеделските
обекти с цел
достигане на доброто
стопани в уязвимите зони на
състояние на водния
програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване обект
на замърсяването с нитрати от
2.Подобряване на
земеделски
сметосъбирането и
4.Спазване на правила за добра
сметоизвозването в
земеделска практика с цел
населените места
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

да

добро

да

(>PO4, електропроводимост, БПК5, ХПК и NO3) умерено физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

1,2 86,1 12,6

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
11,280

Код на типа
BGTR5

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бързина

BG1OG200R020

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за водно
тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

(Pb) лошо

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

лошо

специфични вещества

(As) лошо

да

физико-химично

да

(>PO4,N-NO3,>електропр, N-NО2) лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

лошо

чувствителни зони

4 546

НАТУРА
местообитания/птици

6,9 72,0 21,1

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони
няма изградени съоръжения за пречистване на отпадъчните води, събират се във водоплътни изгребни ями и периодично се извозват в земни лагуни

гр.Бяла
общински депа на
Слатина- населени места с над 2 000
30дка
ЕЖ
гр.Бойчиновци- гр.Мизия-12дка гр.Криводол5дка
10дка

с.Галиче,
общ.Бяла
Слатина-100

с.Гложене,
гр.Бяла
населени места с над
общ.Козлодуй- Слатина-16 2 000 ЕЖ с неизградена
100
канализационна мрежа, %

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Хърлец,
с.Търнава,
с.Бутан,
с.Хайредин- с.Крушовица,
общ.Козлодуй- общ.Бяла общ.Козлодуй100
общ.Мизия-100
100
Слатина-100
100

Обработване на метални повърхн., вкл.
област на промишлеността
Галванизация
Преработка и
Производство и/или рафинаране ПСОВ - под 5 000 ПСОВ от 2000 консервиране на
на растителни масла
куб.м./ден до 10 000 е.ж.
плодове и
зеленчуци

Консервна
ГК на
фабрика, "Вега
Предприятие за производство на хидравлични
гр.Бойчиноизточник на замърсяване
Стар" ЕООД,
изделия, "Гарант" АД, гр.Бяла Слатина
вци гр.Бяла Слатина поток 1 и 2
Канализационна
система на
Цех "Mаслодо-бивен" ,
Поправителен
гр.Бойчиновци
дом,
гр.Бойчиновци

СМВТ
не

Дължина, km
222,907

Код на типа
BGTR4

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Огоста

BG1OG307R013

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното и
химичното
състояние и
постигане на добро
до 2027г.

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Бяла Слатина и
гр.Монтана
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място между 2 000
и 10 000 е.ж. на с.Гложене,
с.Галиче, с.Крушовица,
гр.Мизия, с.Хайредин, с.Бутан,
с.Търнава, с.Хърлец и
с.Селановци
5.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място между 2 000
и 10 000 е.ж. на гр.Криводол,
с.Попица, гр.Бойчиновци и
с.Лехчево
6.Изграждане
на ГПСОВ над 10 000 е.ж. в
чувствителна зона на
гр.Монтана и яла Слатина
7.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Гложене, с.Галиче,
с.Крушовица, гр.Криводол,
гр.Мизия, с.Хайдерин, с.Бутан,
с.Търнава, с.Хърлец, с.Попица,
гр.Бойчиновци, с.Лехчево и
с.Селановци (водоприемник
на с.селановци е
BG1DU001R001)
8.Закриване на общинските

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
ГК на гр.Бяла
Слатина

Автосервизи и ПСОВ от 10 000
автомивки до 100 000 е.ж.

Търговско-складов
комплекс ГК на гр.Монтана - поток 1,2
"Техномаркет",
и3
гр.Монтана

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ над 100 000 е.ж.

Производство на целулоза,
Обработване на метални повърхн., вкл.
ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността
хартия и картон

с.Селановци, гр.Бойчиновцинаселени места с над
гр.Мизия- гр.Криводол80
2 000 ЕЖ с неизградена
общ.Оряхово100
76
канализационна мрежа, %
100
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

с.Попица,
с.Лехчево,
гр.Монтана- общ.Бяла
общ.Бойчиновци6
Слатина-85
93

Предприятие за
производствоПредприятие
на хартия и за производство
Селищна на
канализация
хидравлични
на
източник на замърсяване
картон, гр.Мизия - поток 1,
с.Лехчево, общ.Бойчиновци
пунктове 1,2,3,4,5

Значими точкови
източници на
замърсяване

Автомивка,
гр.Бяла
Слатина

* Инсталация за интензивно отглеждане на птици, "Яйца и птици" АД, гр.Мизия - няма изградени съоръжения
за пречистване
на отпадъчните води, събират
промишлени
зони

6,9 72,0 21,1

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

4 546
да

НАТУРА
местообитания/птици

да

чувствителни зони

да

уязвими зони

Зони за защита на
водите

не

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната среда

Предотвратяване
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

8.Закриване на общинските
1.Контрол по изпълнението на 1.Допълнителни
депа на гр.Бяла Слатина,
гр.Криводол, гр.Мизия и
гр.Бойчиновци
9.Контрол
на задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
10.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
11.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 12.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NO3) добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

3,4 70,0 26,7

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Произв. и
добив на
област на промишлеността
суров нефт и
природен газ
Произв. и добив на суров нефт и
природен газ

"Булгаргаз"
Подземно газово хранилище,
ЕООД, район
"Булгартрансгаз" ЕАД, с.Чирен,
източник на замърсяване
Чирен - поток
общ.Враца - поток 1, 2 и 3
1, 2 и 3

СМВТ
не

Дължина, km
11,032

Код на типа
BGTR5

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Рибене

BG1OG400R009

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни води
във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NO3) добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

5,0 64,8 30,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
29,114

Код на типа
BGTR5

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Рибене

BG1OG400R019

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лош

добро

специфични вещества

уязвими зони

да

добро

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

да

добро

СОЗ за питейни води

да

хидробиологично (БИ)

гори и други

2,6 9,9 87,5 41 698

Екологично
състояние/
потенциал

добро

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Вършец - 10дка

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на синтетични багрила

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Вършец - 22

ГПСОВ на гр.Вършец, "ВиК" ООД,
източник на замърсяване
гр.Монтана
Предприятие за производство на бои и помагала за рисуване, "АРА СБХ Художник" ООД, с.Спанчевци

СМВТ
не

Дължина, km
61,160

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Ботуня

BG1OG600R006

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води
във водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж.
на гр.Вършец
3.Разширение, реконструкция и
модернизация на ГПСОВ за
отстраняване на азот и фосфор
над 10 000 е.ж. (чувствителна
зона) на гр.Вършец (с
водоприемник BG1OG600R006)
4.Закриване на общинското
депо на гр.Вършец
5.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Предприятие за производство на бои и помагала
източник
за рисуване,
на замърсяване
"АРА СБХ Художник" ООД, с.Спанче

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
9.Забрана за
издаване на разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ на
съществуващи бентове и
прагове)
10.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лош

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>Total P) умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

158

НАТУРА
местообитания/птици

гори и други

земеделски земи

промишлени зони

антропогенни обекти

9,2 32,8 58,0

СОЗ за питейни води

не

тов завод, "Холсим (България)" АД - КМУ ЖП депо;
* Депо За ПО и ОО на "Камибо" ООД гр.София - депото е за отпадъци от "Химко"
Д (сух шлам, серен шлак, отработен арбоцел и солеви атпадък), преустановена експлоатация от 2002г., извършена частична техническа
експлоатация.

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Враца - 12

ПСОВ над 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на фармацевтични продукти
Производство на
млечни продукти
Депа за битови
отпадъци

ГПСОВ на гр.Враца източник на замърсяване
РДТБО от общини
Инсталация за производство на
Мандра, кв.
Враца и Мездра антивирусни ваксини; 2. Инсталация за
инфилтрат, Бистрец, гр.Враца,
производство на антибактериални ваксини,
"Екопроект" ООД, "Млечен рай" ООД
НИПВМИБ "Ветбиофарм" ООД, гр. Враца
гр.Враца

СМВТ
не

Дължина, km
39,147

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Въртешница

BG1OG600R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по
изпълнението на условията
в издаденото комплексно
разрешително
2.Контрол на
изпълнението на условията
на разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Враца
4.Разширение,
реконструкция и
модернизация на ГПСОВ за
отстраняване на азот и
фосфор над 10 000 е.ж.
(чувствителна зона) на
гр.Враца
5.Закриване и
рекултивиране на стари
промишлени зони
6.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
8.Разрешителен режим за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производство на цимент и гипс област на промишлеността

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Значими точкови
източници на
замърсяване

Циментов завод , "Холсим
(България)" АД- КМУ
автотранспорт, КМУ ЖП депо, източник на замърсяване
КМУ при ОПС охл.води и
септична яма

* Циментов завод, "Холсим (България)" АД - КМУ ЖП депо;
* Депо За ПО и ОО
АД (сух шлам, серен шлак,промишлени
отработен арбоцел
и солеви атпадък), преуста
зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

Основни мерки

8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
9.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

много добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

5,4 57,7 37,0

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
21,088

Код на типа
BGTR5

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Ботуня

BG1OG600R018

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>Total P) умерено

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

1,4 11,4 87,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Произв., прераб. и
област на промишлеността
консерв. на месо
Добив и преработка на нерудни минерални суровини

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Предприятие за
производство на месни
източник на замърсяване
консерви, "Компас" ООД,
с.Комарево
ТМСИ - площадка за промиване на баластра, "Горстрой
2002" ООД, с.Гаганица, общ.Берковица

СМВТ
не

Дължина, km
22,843

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Златарица

BG1OG700R002

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

уязвими зони

физико-химично

чувствителни зони

да

(>Total P) умерено

НАТУРА
местообитания/птици

да

хидробиологично (БИ)

СОЗ за питейни води

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

гори и други

да

земеделски земи

3,2 6,9 89,8 79 399

антропогенни обекти

промишлени зони

а на Предприятие за добив, обработка и монтаж на скални материали "Мрамор Беркстон" АД, гр.Берковица - 2 бр.

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Берковица - 34дка

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Берковица -10

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на безалкохолни напитки

Производство на цимент и гипс

Предприятие за добив, обработка и монтаж
на скални материали, "Мрамор Беркстон" ГК на гр. Берковица, - поток 1 и 2 източник на замърсяване
АД, гр.Берковица
а за бутилиране на минерална вода, с.Бързия, общ.Берковица

СМВТ
не

Дължина, km
72,358

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бързия

BG1OG700R003

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Берковица
3.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Берковица
4.Закриване на общинското
депа на гр.Берковица
5.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
6.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

* Шламохранилища на Предприятие за добив, обработка ипромишлени
монтаж назони
скални материали "Мрамор Берксто

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на безалкохолни
област нанапитки
промишлеността

Производствено складова сграда за бутилиране на минерална вода, с.Бързия,източник
общ.Берковица
на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
8.Контрол
на промишлените зони за
производствени и опасни
отпадъци
9.Определяне и изграждане
на 3бр.СОЗ
10.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
11.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 12.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

5,3 40,3 54,4

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
43,136

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Шугавица

BG1OG700R005

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

уязвими зони

да

(As) лошо

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

да

добро

СОЗ за питейни води

да

хидробиологично (БИ)

гори и други

2,2 7,0 90,8 85 358

Екологично
състояние/
потенциал

добро

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Чипровци - 15дка

не

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Чипровци - 62

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
138,638

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Огоста

BG1OG789R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 10 000 е.ж. на гр.Чипровци
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Чипровци
3.Закриване на общинското
депо на гр.Чипровци
4.Определяне и
изграждане на 2бр.СОЗ
5.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
6.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
9.Забрана
за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 10.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

уязвими зони

да

добро

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

да

умерено - понижен О2, N-NH4

СОЗ за питейни води

не

хидробиологично (БИ)

гори и други

6,7 41,1 52,2 154 362

Екологично
състояние/
потенциал

добро

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

общински депа на

населени места с над

гр.Ябланица - гр.Луковит 2 000 ЕЖ с неизградена
10
65 канализационна мрежа, %

гр.Червен бряг - гр.Ябланица - гр.Луковит населени места с над 2 000
19,2дка
24дка
16дка
ЕЖ

Производство на цимент

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Червен бряг - 10

ПСОВ от
2000 до 10 област на промишлеността
000 е.ж.
ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ от 10 000
до 100 000 е.ж.

ГК на
Инсталация за производство на циментов клинкер, "Златна
гр.Луковит ГК на
Панега Цимент" АД, с. Златна Панега - поток 1 източник на замърсяване
поток 1, 2, 3 и гр.Ябланица
производствени; поток 2 - битови и поток 3
4
Заведение за хранене
"Козирката", работилница,
ръчно измиване на
автомобили, с.Златна
Панега, общ. Ябланица

СМВТ
не

Дължина, km
38,267

Код на типа

Име на реката
Златна Панега

BGTR11

Код на водното тяло
BG1IS100R024

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води във
водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж. на
гр.Луковит
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж. на
гр.Червен бряг
5.Доизграждане
на канализационна мрежа за
населено място между 2 000 и 10
000 е.ж. на гр.Ябланица
6.
Изграждане на ГПСОВ над 10 000
е.ж. в чувствителна зона на
гр.Червен бряг (с водоприемник
BG1IS135R026)
7. Изграждане на ГПСОВ над 10 000
е.ж. в чувствителна зона на
гр.Луковит
8.Изграждане на ГПСОВ от 2000 10 000 е.ж. на гр.Ябланица
9. Закриване на общинските депа
та гр.Червен бряг, гр.Луковит и
гр.Ябланица
10.Контрол на
задължително изпълнение от
земеделските стопани в уязвимите
зони на програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от
земеделски
11.Спазване на правила за добра

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Пералня - тепавица,
"Езерото", "Симеон
Цветков - Шопа" ЕТ,
с.Златна Панега

ЛПСОВ на
Мелница, "ТЕРРА
източник на замърсяване
2000" ООД,
гр.Червен Бряг

Значими точкови
източници на
замърсяване

Рибно стопанство, Предприятие за
"Рибена" ООД, производство на
с.Златна Панега, машини "Бета"АД,
общ.Ябланица
гр.Червен бряг

Обработване на
Производство на
Перални за пране на
Рибарници метални повърхн.,
брашно и тестени област на промишлеността
дрехи
вкл.галванизация
произведения

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната
среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

11.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски източници
12.Разрешителен режим за водно
тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка и/или
оценката за съвместимост
13.Забрана за издаване на
разрешителни за вадовземане с
цел ВЕЦ (с изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи бентове и
прагове) 14.Контрол по спазване
на условията в разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добър

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

умерено - Н.В., N-NH4, N-NO2,P, N-NO3

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

4,7 83,8 11,5

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Кнежа - 22дка населени места с над 2 000

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство и/или
рафинаране на област на промишлеността
растителни масла
ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж.

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Кнежа - 88

"Олива" АД, гр.
Кнежа - Поток 1,
източник на замърсяване
Поток 2 и Поток 3 "Ансда" ЕООД
ГК на гр. КНЕЖА, "Аспарухов вал" ЕООД - поток 1, поток 10 - сух, поток 11, поток 12 - сух, поток 2,
поток 3, поток 4, поток 5, поток 6, поток 7, поток 8 - сух, поток 9

СМВТ
не

Дължина, km
37,766

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Гостиля

BG1IS100R025

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Кнежа
3.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Кнежа
4.Закриване на общинското
депо за битови отпадъци на
гр.Кнежа
5.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници
6.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро (БПК5, N-NO4, P, P-PO4)

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,2 63,2 30,6

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
да

Дължина, km
13,452

Код на типа
BGTR7

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Искър

BG1IS100R027

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичния
потенциал и
постигане на
добър, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

1 624

чувствителни зони

1,6 5,4 88,0

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

Бирария "Ярема", с.Ковачевци, общ.Самоков източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
63,563

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Искър

BG1IS700R006

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване на
околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто екологично и
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Контрол на
задължително изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
5.Определяне и изграждане
на 2бр.СОЗ
6.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
7.Контрол по спазване на
условията в разрешителното
за водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо/много лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

353

НАТУРА
местообитания/птици

6,5 10,5 83,0

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Бистрица-100

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
12,720

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бистрица

BG1IS700R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

Допълнителни
мерки

1. Изграждане на
1.Допълнителни
канализационна мрежа за
условия в
населено място от 2000 - 10 000 новоиздаващите се
е.ж. на с.Бистрица
разрешителните за
2.Изграждане на ГПСОВ от 2000 - заустване на
10 000 е.ж. на с.Бистрица
отпадъчни води в
3.Спазване на правила за добра повърхностни водни
земеделска практика с цел
обекти с цел
опазване на водите от
запазване на доброто
замърсяване с нитрати от
състояние на водния
земеделски източници
обект
4.Разрешителен режим за водно 2.Подобряване на
тяло, съобразно
сметосъбирането и
ОВОС/екологичната оценка
сметоизвозването в
и/или оценката за съвместимост населените места
5.Определяне и изграждане на
1бр.СОЗ
6.Контрол
за спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
7.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане

гр.Своге7дка

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

да

лошо

уязвими зони

5,8 38,5 55,7 1 813 650 да

чувствителни зони

Водовзе
мане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

Екологично
състояние/
потенциал

Зони за защита на
водите

(Н.В., БПК5, N-NH4, N-NO2, Mn, N-NO3, PO4-P)умерено

гр.Искър5дка

Преглед на
земеползването, %

НАТУРА
местообитания/птици

гр.Роман4дка

а ПО и ОО на "Метизи" АД, гр.Роман, сплощ около 26 дка - шламохранилище, преустановена експлоатация 2007г., предстои техническа рекултивация.

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

с.Зверино,
общ.Искър100

гр.Мездра20дка

гр.Мездра-2

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Значими дифузни източници на
замърсяване

с.Долни
гр.Романс.Герман, гр.Нови Искър, с.Бреница-100 гр.Койнаре100
Луковит,
65
общ.Столична- общ.Столична100
няма данни
общ.Искър-100

Обработване на метални повърхн.,
област на промишлеността
вкл. галванизация
ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж.
ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж.

"Метизи" АД - ПСБФВ източник на замърсяване
ГК на гр.Мездра, "ВиК" ООД, гр.Враца
ГК на гр. Роман - Поток 1

СМВТ
не

Дължина, km
245,887

Код на типа
BGTR12

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Искър

BG1IS135R026

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
умерено до
2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води във
водни обекти
3.Доизграждане на ГПСОВ на
населени места с над 10 000 е.ж. в
чувствителна зона за
отстраняване на азот и фосфор за
гр.София
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населените места над 10 000 е.ж.
на гр.Мездра, гр.Нови Искър и
гр.Своге
5.Изграждане на
канализационна мрежа за
населените места между 2 000 и
10 000 е.ж. на с.Зверино, с.Долни
Луковит, гр.Койнаре, с.Бреница,
с.Герман, гр.Искър и с.Ставерци
6.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населените места между 2 000 и
10 000 е.ж. на гр.Роман
7.Изграждане на ГПСОВ над 10
000 е.ж. на гр.Мездра, гр.Нови
Искър и гр.Своге
8.Изграждане на ГПСОВ между 2
000 и 10 000 е.ж. на с.Зверино,
гр.Роман, с.Долни Луковит,
гр.Койнаре, с.Бреница, с.Герман,
гр.Искър и с.Ставерци
9.Определяне и изграждане на
5бр.СОЗ
10.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
11.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
издадените и
новоиздаващите
се разрешителните
за заустване на
отпадъчни води в
повърхностни
водни обекти с цел
достигане на
доброто състояние
на водния обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването
в населените места

а и консервиране
Добив и преработка на
дове и зеленчуци нерудни минерални суровини

Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Инсталация за производство на стоманени
Завод за преработка на
телове, въжета и др., изход Шламоотвал (У-к
скално-облицовъчни
Неутрализация), "Метизи"АД, гр.Роман - Поток
материали, "Хемус - М"
1; Смесен поток дъждовни и дренажни води,
АД, гр.Мездра
"Метизи" АД, гр.Роман

Обработване на метални повърхн., вкл.
Галванизация

ГК на гр.Червен
Завод "Зебра",
бряг - поток 1 и източник на замърсяване
гр.София
2

Значими точкови
източници на
замърсяване

нсервна фабрика Инсталация за производство
ина" , "ПЕЛТИНА"
на тухли, чрез изпичане в
кър - поток 1, 2, 3 рингова пещ, Стройкерамика
и 4 ООД, гр. Монтана - цех Враца

Код на водното тяло

Добив и преработка на Производство на
ПСОВ от 10 000
нерудни минерални
синтетични
област на промишлеността
до 100 000 е.ж.
суровини
багрила

гр.Своге-40

гр.Искър-100

Значими дифузни източници на
замърсяване

с.Ставерци,
общ.Долна
Митрополия-100

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

г - РМ" ЕООД, с.Кътина, Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и недейств. обекти;

* Депо за ПО и ОО на "Метизи"
промишлени
АД, гр.Роман,
зони сплощ около 26 дка - шламохранил

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от
земеделски
12.Спазване на
правила за добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници
13.Разрешителен режим за водно
тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка и/или
оценката за съвместимост
14.Закриване и рекултивиране на
Депо за ПО и ОО на "Метизи АД,
гр.Роман" 15.Закриване на
общинските депа на населените
места на гр.Мездра, гр.Искър и
гр.Своге 16.Забрана за издаване
на разрешителни за вадовземане
с цел ВЕЦ (с изключение на
руслови ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове) 17.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за водовземане

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
ЛПСОВ на
четирифамилни
жилищни сгради,
Панчарево

Добив и преработка на нерудни
минерални суровини

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ЛПСОВ на жилищен к-с
Консервна
Летище София - Лот Б1
Консервна фабрика
"Бистрица Терас",
фабрика,"Поли нова терминална сграда и
"Пелтина" , "ПЕЛТИНА"
източник на замърсяване
"Тигър" ООД, Трейдинг" ООД, с.Глава, Лот Б2 Нова пистова с-ма, ЕООД, гр. Искър - поток 1, 2, 3
гр.Костинброд
общ.Червен бряг
пътеки за регулиране

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

Преработка и
Строителство на пътища и
консервиране на
самолетни писти
плодове и зеленчуци

Преработка и консервиране
област на промишлеността
на плодове и зеленчуци

Значими дифузни източници на
замърсяване

по за шламове за ОО, с площ около 4 дка; - шлаков табан - депо за ПО, с площ около 25 дка;

Значими точкови
източници на
замърсяване

МСИ - Производствена база,
"Огнеопорни глини" АД,
с.Ореховица

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

*Находище Брези връх, "Екоинженеринг - РМ" ЕООД,
промишлени
с.Кътина, Добив
зонии обог. на мет. и уран. руди, вкл. и н

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Пречиствателна
"Техкерамик М" ООД, гр. Мездра, Предприятие за
инсталация на у-к Предприятие за производство на яйчен
произвадство на техн керамика - поток 1, битови;
"Искра", находище
меланж, "Ово Бул" ООД, гр.Искър
поток 2, производствени
Брези връх, с.Кътина

Производство на Добив и обог. на мет.
бетонови изделия за
и уран. руди, вкл. и
строителството
недейств. Обекти

Преработка на яйца и яйчни продукти

Производство на цимент и гипс

МСИ - Производствена база,
"Огнеопорни
източник наглини"
замърсяване
АД,

Значими точкови
източници на
замърсяване

Производствена база,
ТМСИ и бетонов възел,
"Инертстрой-Калето" АД,
с.Брусен, общ.Мездра

Добив и преработка на нерудни
област на промишлеността

Значими дифузни източници на
замърсяване

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

МСИ Койнаре, Производство на бетонови изделия за строителството - лагуна;

* Депо за ПО и ОО на "Елисейна" АД, с.Елисейна - депо за шламове за ОО,
промишлени
с площ около
зони
4 дка; - шлаков табан - депо за ПО, с пл

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Автосервизи и автомивки

ПСОВ над 100
000 е.ж.

Депа за битови отпадъци

Депа за битови отпадъци

Значими точкови
източници на
замърсяване

РДТБО, "Екопроект" ООД, гр.Враца от
Търговски и сервизен център,
РДТБО, "Екопроект" ООД,
общини Враца и Мездра - смесен поток:
административна сграда и складове, кв. Софийска ГПСОВ
гр.Враца - дъждовни води от
БФВ, дъж.води, миене и др., след шахта за
Враждебна, "София Франс Ауто"АД, гр.София
Клетка 1.2
хлориране

ГК на гр.Своге източник на замърсяване
поток 1 и 2

ПСОВ от 10 000
област на промишлеността
до 100 000 е.ж.

Значими дифузни източници на
замърсяване

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

* Виброполигон Койнаре, МСИ Койнаре,
промишлени
Производство
зонина бетонови изделия за строителств

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Цех за производство на картофен чипс,
кв. Враждебна, "Интерснак България"
ЕООД, гр.София

Ферми за други видове животни

Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци

Търговски и сервизен център,
административна
източник
сградана
и складове,
замърсяване
кв.
Враждебна, "София Франс Ауто"АД, гр.София

Значими точкови
източници на
замърсяване

Чемерлик - животновъдна
ферма, "Чемерник" ООД, с.Бов,
общ.Своге

област на промишлеността

Значими дифузни източници на
замърсяване

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

185

чувствителни зони

0,0 0,0 100

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
12,506

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бебреш

BG1IS200R020

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване
на доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
4.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

умеренo

много лошо

специфични вещества

Cu лошо

не

физико-химично

да

(Н.В., N-NH4, N-NO3, Mn, ХПК, БПК5, Fe) лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

много лошо

чувствителни зони

6 583

НАТУРА
местообитания/птици

3,7 14,4 81,9

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

промишлени зони
Рудодобивен к-с "Елаците Мед" , добив и обогатяване на мет. и уран. руди, вкл. и недейств. обекти

с.Трудовец

гр.Етрополе- гр.Ботевградобщински депа на
50дка
36дка
населени места с над 2 000

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
гр.Правец- с.Литаково, гр.Етрополенаселени места с над
с.Врачеш, общ.Ботевград15
общ.Ботевград19
2 000 ЕЖ с неизградена
40
95
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Добив и преработка на
нерудни минерални ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж.
суровини
Автосервизи и автомивки

ГК на гр.Етрополе - поток 1 и поток 2 източник на замърсяване
ГПСОВ на гр.Правец
Търговски к-с Осиковци АМ Хемус, с.Осиковица,
общ.Правец - поток 1 и 2

Дъждовни води от
площадката на обекта,
"Каприз-2" ООД,
гр.София

СМВТ
не

Дължина, km
106,367

Код на типа

Име на реката
Малък Искър

BGTR9

Код на водното тяло
BG1IS200R022

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
3.
Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж.на гр.Етрополе
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Врачеш,
с.Литаково, гр.Правец и
с.Трудовец
5.Доизграждане на ГПСОВ в
чувствителна зона с вече
изградено механично
стъпало над 10 000 е.ж. на
Ботевград
6.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Етрополе
6.Разширение,
реконструкция и
модернизация на изградена
ГПСОВ от 2000 - 10 000 е.ж.
на гр.Правец и с.Врачеш
7.Закриване на общинските
депа в гр.Ботевград и
гр.Етрополе
8.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

ГПСОВ на гр.Ботевградпоток 1, механично
източник на замърсяване
пречистени; поток 2,
непречистени

ПСОВ от 10 000 до 100
област на промишлеността
000 е.ж.

Рудодобивен к-с "Елаците Мед",
гр.Етрополе - поток 1, 2 и 3

Добив и обог. на мет. и уран. руди,
вкл. и недейств. Обекти

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване
Общо състояние

Екологично
състояние/
потенциал

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

земеделски източници
9.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 10.Изграждане
на ГПСОВ от 2000 - 10 000
е.ж. на с.Литаково и
с.Трудовец 11.Определяне
и изграждане на 13бр.СОЗ
12.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
13.Контрол по спазване на
условията в разрешителното
за водовземане

Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

лошо

хидроморфологично

умеренo

специфични вещества

лошо Cu

не

физико-химично

да

(отделни случаи на понижен О2, високо рН) лошо

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

уязвими зони

1 636

чувствителни зони

1,9 5,2 92,9

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността
ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж.

ГК на гр. Роман, "ВиК" ООД, гр. Враца - поток 2

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
23,263

Код на типа

Име на реката
Малък Искър

BGTR13

Код на водното тяло
BG1IS200R023

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
3.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
4.Изграждане на ГПСОВ
между 2 000 и 10 000 е.ж.
на гр.Роман, заустваща в
BG1IS700R026
5.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

хидроморфологично

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

0,2 0,0 99,8

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
67,811

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Батулийска

BG1IS300R017

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
2.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост 3.Контрол
за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на
опазване на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

2,9 1,4 95,8

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 10
000 до 100 област на промишлеността
000 е.ж.
Производство на целулоза, Производство на захар
хартия и картон
и захарни изделия

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Искрец - 70

ГК на гр.
Своге, "ВиК"
ЕООД, източник на замърсяване
гр.София поток 3 и 4
ЛПСОВ на фабрика за
шоколадови изделия
"Своге", "Крафт Фуудс
България" АД
Предприятие за производство
на опаковки от хартия и
картон, "Графобал България"
АД, гр.Своге

СМВТ
не

Дължина, km
20,188

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Искрецка

BG1IS300R018

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Доизграждане на
канализационна
мрежа за населено
място от 2000 - 10 000
е.ж. на с.Искрец
2.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на
отпадъчни води във
водни обекти
3.Разрешителен
режим за водно тяло,
съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или
оценката за
съвместимост
4.Спазване на
правила за добра

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността

Селищна канализация на с. Искрец, община Своге, "ВиК"
източник на замърсяване
ЕООД, гр.София

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на
опазване на околната среда

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

правила за добра
земеделска практика
с цел опазване на
водите от
замърсяване с
нитрати от
земеделски
източници
4.Изграждане на
ГПСОВ за населено
място от 2000 - 10 000
е.ж. на с.Искрец
5.Изграждане на
ГПСОВ между 2 000 и
10 000 е.ж. на
гр.Своге, заустваща в
BG1IS700R026
6.Закриване на
общинското депо на
с.Искрец 7.Контрол

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на
опазване на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

0,5 0,0 99,5

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
19,646

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Габровска

BG1IS300R019

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Разрешителен
режим за водно тяло,
съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или
оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

много лошо

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

(NO2, N-NH4, P-PO4, Mn, ХПК, БПК5) умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

много лошо

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

7,9 46,3 45,8

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

промишлени зони
* "Огняново К" АД, ЗНХВ "Пуклина", Добив и преработка на нерудни минерални суровини

гр.Сливница32дка

гр.Костинброд- гр.Божурищеобщински депа на
81,34дка
30дка
населени места с над 2 000

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
гр.Сливница- с.Петърч,
гр.Костинбродс.Волуяк,
гр.Божурище-20
населени места с над
общ.Костин47
общ.Столична10
2 000 ЕЖ с неизградена
брод-67
100
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на
безалкохолни
напитки
Петролна база

Птицеферми

Производство на млечни
продукти

ГК на гр.Костинброд източник на замърсяване
Производствен
Складова базова за
Инсталация за
център, "Кока кола
пропан-бутан и интензивно отглеждане
Млекопреработвателно
Хеленик Ботълинг
нефтопродукти на птици, "Джиев" АД, предприятие, гр.Костинброд
Къмпани
(ЛЗТ), гр.Костинброд
гр.Костинброд
България" АД,

СМВТ
не

Дължина, km
95,415

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Блато

BG1IS400R012

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Контрол по
изпълнението на
условията в издаденото
комплексно
разрешително
2.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 10 000 е.ж. на
гр.Божужище, с.Волуяк,
с.Петърч и гр.Сливница
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10
000 е.ж. на гр.Костинброд
5.Изграждане на ГПСОВ
над 10 000 е.ж. в
чувствителна зона на
гр.Костинброд
6.Изграждане на нова
ГПСОВ от 2000 - 10 000
е.ж. на гр.Божурище,
с.Волуяк, с.Петърч и
гр.Сливница
7.Закриване на
общинските депа на
гр.Божурище,
гр.Костинброд и
гр.Сливница
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Произв. и/или рафин.
на растит. масла и
биодизел

Производствени отпадъчни
води от въглищно стопанство
ГК на
след утаител и БФВ след
гр.Божурище
пречиствателно съоръжение,
"Огняново К" АД, ЗНХВ

ГК на
гр.Сливница поток 1, 2 и 3

ПСОВ от 2000
до 10 000
е.ж.

ПСОВ от 2000
до 10 000 е.ж.

Добив и преработка на
нерудни минерални суровини

Цех за производство
Селищна
на лакови покрития,
канализация източник на замърсяване
"Емайлхим" АД,
на с.Петърч
с.Петърч

Значими точкови
източници на
замърсяване

Предприятие за
производство на
растителни масла,
гр.Костинброд - поток
1и2

Производство на ПСОВ от 2000
област на промишлеността
синтетични багрила до 10 000 е.ж.

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

* "Огняново
К"въглищно
АД, ЗНХВ "Пуклина",
Добив
и преработка
на нерудни
минерални
Производствени отпадъчни
води от
стопанство след
утаител,
Огняново
К АД, ЗНХВ
"Пуклина"суровини
- лагуна

промишлени зони

7,9 46,3 45,8

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

не
да

НАТУРА
местообитания/птици

да

чувствителни зони

не

уязвими зони

Зони за защита на
водите

не

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

(NO2, N-NH4, P-PO4, Mn, ХПК, БПК5) умерено

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

Основни мерки

съвместимост
1.Допълнителни
Предотвратяване 1.Контрол по
9.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
10.Забрана
за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на
опазване на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо/много лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

не

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

17,2 0,0 82,8

СОЗ за питейни води

не

гори и други

не

земеделски земи

промишлени зони

не

антропогенни обекти

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

ЛПСОВ на жилищна сграда, кв.Бояна източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
12,661

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Перловска

BG1IS500R009

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на
отпадъчни води във
водни обекти
2.Определяне и
изграждане на
1бр.СОЗ
3.Контрол за
спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

"Кремиков-ци" АД - хвостохранилище и сгуроотвал

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

много лош

специфични вещества

(детергенти) лошо

не

физико-химично

да

(O2, N-NH4, PO4-Р, ХПК, БПК5, Mn, N-NO2) лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

много лошо

чувствителни зони

1 200

НАТУРА
местообитания/птици

49,1 11,7 39,2

СОЗ за питейни води

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

антропогенни обекти

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

гр.София - 41

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден
ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден
ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

Жилищна сграда с
Жилищна сграда с
пречиствателно
пречиствателно съоръжение, вз. източник на замърсяване
съоръжение, м. Гърдова
"Киноцентър Іч", р-н Витоша
глава, гр.София
ЛПСОВ на "Вилно селище - Манастира", р-н
Витоша, София
Жилищна сграда с
ЛПСОВ,
кв.Драгалевци

СМВТ
не

Дължина, km
72,312

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Владайска

BG1IS500R010

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.София
2.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
5.Доизграждане на ГПСОВ
на населени места с над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона за отстраняване на
азот и фосфор за гр.София
(с водоприемник
BG1IS135R026)
6.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)
7.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ЛПСОВ на
Жилищна сграда с
ЛПСОВ на жилищен
жилищна
пречиствателно
ЛПСОВ на еднофамилни
комплекс "Водолей
източник на замърсяване
сграда, в.з.
съоръжение, вз.
къщи, кв.Драгалевци
2", кв.Драгалевци
Симеоново
Киноцентър Іч, София
север

ПСОВ - под 5
000 куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

Значими точкови
източници на
замърсяване

ЛПСОВ на
ЛПСОВ на жилищни ЛПСОВ на жилищна
жилищни сгради
сграда, м.Кръстова сграда, местн. Овча
със секции А, Б и
вада
купел, гр.София
В, кв.Драгалевци

ПСОВ - под 5 000
област на промишлеността
куб.м./ден

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени
зони
"Кремиков-ци"
АД - хвостохранилище
и сгуроотвал

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

ПСОВ - под 5 000 ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден
куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден

ЛПСОВ на триетажна жилищна сграда,
ж.к."Гърдова глава"

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден

Значими точкови
източници на
замърсяване

ЛПСОВ на сграда ЛПСОВ на
хотелски
жилищна сграда,
ЛПСОВ на к-с еднофамилни жилищни сгради
апартаменти,
в.з."Панорамен
в.з."Беловодски
път"
път"

жилищни сгради
източник на замърсяване
със секции А, Б и
В, кв.Драгалевци

ПСОВ - под 5 000
област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
ЛПСОВ на жилищна
сграда "Бяла черкваСимеоново",
вз."Симеоново север"

ПСОВ - под 5
000 куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден

ЛПСОВ на
ЛПСОВ на жилищна
жилищни
сграда с гараж,р-н източник на замърсяване
сгради, вз.
Витоша
"Бояна"

ПСОВ - под 5
000
куб.м./ден

Значими точкови
източници на
замърсяване

ЛПСОВ на
Модулна ЛПСОВ на к-с от пет двуетажни Специализирана
жилищни сгради
болница,
кв.Драгалевци

ПСОВ - под 5 000
област на промишлеността
куб.м./ден

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

Основни мерки

Производство на безалкохолни
напитки
Производс
тво на
захар и
захарни
изделия
Производство на
безалкохолни
напитки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

много лошо

специфични вещества

(детергенти и нефтопродукти) лошо

не

физико-химично

да

(О2, БПК5, ХПК, P, Mn, N-NH4, N-NO2, Н.В.) лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

много лошо

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

23,6 30,5 45,8

СОЗ за питейни води

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

антропогенни обекти

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Банкя- 79

ПСОВ - под 5
Производство на
област на промишлеността
000 куб.м./ден
фармацевтични
ПСОВ - под 5
продукти 000 куб.м./ден

ЛПСОВ на две
еднофамилни
къщи, вз. източник на замърсяване
Градоман,
Банкя
Институт по
Складова база - мелиорации и
Площадка В, механизация,
Илиенци Запад
гр. София
ЛПСОВ на предприятие за
бутилиране на минерални води
"Банкя"
Фабрика
"Кенди",
гр.Банкя
Бутилираща
компания
"Минерални води Банкя", гр.Банкя

СМВТ
не

Дължина, km
28,644

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Банкенска

BG1IS500R011

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни води
във водни обекти
2.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж.
на гр.Банкя
5.Изграждане на ГПСОВ за
населено място над 10 000 е.ж.
в чувствителна зона на гр.Банкя
6.Забрана за издаване на
разрешителни за вадовземане с
цел ВЕЦ (с изключение на
руслови ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо/много лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

3 885

НАТУРА
местообитания/птици

антропогенни обекти

4,5 0,0 95,5

СОЗ за питейни води

промишлени зони

не

гори и други

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

земеделски земи

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Владая-100

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността
ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден
Добив и преработка на нерудни минерални
суровини

Пречиствателно съоръжениеПочивна източник на замърсяване
станция"Боерица",ПП"витоша"
ПСОВ на хижа "Рудничар",
пп "Витоша"
Цех "Мрамор гранит", с.Владая

СМВТ
не

Дължина, km
12,336

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Владайска

BG1IS500R030

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
екологичната оценка и/или
оценката за съвместимост
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Владая
5.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на с.Владая
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
7.Определяне и изграждане
на 2бр.СОЗ
8.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
9.Контрол по спазване на
условията в разрешителното
за водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на
опазване на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

умерено

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

1,1 6,5 93,4

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
16,272

Код на типа

Име на реката
Стари Искър

BGTR11

Код на водното тяло
BG1IS600R013

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Разрешителен
режим за водно тяло,
съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или
оценката за
съвместимост
2.Спазване на
правила за добра
земеделска практика
с цел опазване на
водите от
замърсяване с
нитрати от
земеделски
източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на
опазване на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

умерено

умерено

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

6,5 28,6 64,9

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

не

промишлени зони

не

Мина "Чукурово" , с.Габра

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Обработване на метални
област на промишлеността
повърхн., вкл. Галванизация
Добив на въглища

Завод за инструментална
Мина "Чукурово" , с.Габра - поток 1, от РМР; поток 2,
екипировка, с.Горна Малина - източник на замърсяване
руднични води
дъждовни, поток 1, 2 и 3

СМВТ
не

Дължина, km
45,716

Код на типа

Име на реката
Макоцевска

BGTR11

Код на водното тяло
BG1IS600R015

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол за
спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
2.Разрешителен
режим за водно тяло,
съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или
оценката за
съвместимост
3.Спазване на
правила за добра
земеделска практика
с цел опазване на
водите от
замърсяване с
нитрати от
земеделски
източници
4.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на
отпадъчни води във
водни обекти

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

(олово) лошо

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

лошо

специфични вещества

( Mn, N-NH4, N-NO2) лошо

не

физико-химично

да

лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

лошо

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

12,0 43,2 44,9

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

* Депо за утайки от ПСОВ КубратовоКремиковци АД, гр.София - естествено затревено и не се експлоатира;

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

;

гр.Елин
Пелин-45

с.Елин
Пелин,
общ.Елин
Пелин-29

гр.Бухово,
населени места с над
общ.Столична- 2 000 ЕЖ с неизградена
100
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Чепинци,
с.Световрачене,
с.Нови хан,
с.Лозен,
с.Казичене,
общ.Столична- общ.Столична-100 общ.Елин Пелин- общ.Столична- общ.Столична100
70
100
100

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността
ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж.
Производство на синтетични
багрила
Строителство и строителни
съоръжения

ЛПСОВ на "Завод за багрене и
ГК и ГПСОВ на гара Елин Пелин ГК на гр. Елин Пелин - поток 1 и 2
източник на замърсяване
печат на тъкани", гр.Елин Пелин
поток 1 и 2
Цех за производство на битумни
емулсии и полимербитуми, с.Нови
хан

СМВТ
да

Дължина, km
60,030

Код на типа

Име на реката
Стари Искър

BGTR13

Код на водното тяло
BG1IS600R016

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичния
потенциал и
постигане на
добър да 2027г.
Предотвратяван
е влошаването
на химичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж.
на кв.Кремиковци (гр.София)
2.Определяне и изграждане на
1бр.СОЗ
3.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
4.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
5.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни води
във водни обекти
6.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж.
на гр.Елин Пелин
7.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на с.Елин Пелин и с.Нови
хан
8.Доизграждане
на канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на гр.Бухово, с.Казичене,
с.Лозен, с.Световрачене и
с.Чепинци
9.Изграждане
на ГПСОВ над 10 000 е.ж. в
чувствителна зона на гр.Елин
Пелин и кв.Кремиковци
(гр.София) 10.Изграждане на
ГПСОВ от 2000 - 10 000 е.ж.
гр.Бухово, с.Казичене, с.Лозен,
с.Нови хан, с.Световрачене и
с.Чепинци
11.Разширение,
реконструкция и модернизация
на ГПСОВ на населено място
между 2 000 и 10 000 е.ж. на
с.Елин Пелин
12.Спазване на
правила за добра земеделска
практика с цел опазване на

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производство на лакове и
епоксидни смоли

ПСОВ от 10 000 до 100 000
е.ж.

Пречиствателна инсталация "Чора" на
Сеславско рудно поле, с.Бухово

Добив и обог. на мет. и уран. руди, вкл. и
недейств. Обекти

Значими точкови
източници на
замърсяване

Охлаждаши води (смесен поток
"Кремиковци" АД, гр.София охлаждащи и дъждовни води),
поток2
"Лакпром" АД София

ЛПСОВ
ГК и ГПСОВ
на голф
на гара
игрище,
Елинс.Равно
Пелин източник на замърсяване
поле

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

не

в. обекти;

Код на водното тяло

**Сеславско
Депо за утайки
рудноот
поле,
ПСОВ КубратовоКремиковци
с.Бухово, Добив иАД,
обог.
гр.София
на мет.- иестествено
уран. руди,
затревено
вкл. и недейств.
и не се експлоатира;
обекти;

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони * Депо за утайки от ПСОВ Кубр

12,0 43,2 44,9

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

не
да

НАТУРА
местообитания/птици

да

чувствителни зони

не

уязвими зони

Зони за защита на
водите

да

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

практика с цел опазване на
1.Допълнителни
Предотвратяван 1.Доизграждане на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници 13.Разрешителен
режим за водно тяло,
съобразно ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост 14.Забрана за
издаване на разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ на
съществуващи бентове и
прагове)

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добър

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо/много лошо

умерено

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

лошо

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

уязвими зони

не

чувствителни зони

0,3 3,5 96,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
22,640

Код на типа

Име на реката
Шипочница

BGTR9

Код на водното тяло
BG1IS700R031

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
2.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо/много лошо

умерено

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

НАТУРА
местообитания/птици

1 354

СОЗ за питейни води

3,8 18,5 77,6

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Самоков-55дка населени места с над 2 000

гр.Самоков,
к.к.Боровец Яйцето-50

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Самоков-2

ПСОВ от 10
ПСОВ от 10 000 до
ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден 000 до 100 000
област на промишлеността
100 000 е.ж.
е.ж.
Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци

ГПСОВ
гр.Самоков,
ГПСОВ на
дренажни води от източник на замърсяване
гр.Самоков
водопонизителна
система
Зона за отдих, с.Белчин,
поток 1, ЛПСОВ; поток 2,
условно чисти
Фабрика за производство на бланширани,
полуизпържени, дълбоко замръзени
картофи, с.Белчин

СМВТ
не

Дължина, km
61,941

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Палакария

BG1IS789R004

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на к.к.Боровец Яйцето, гр.Самоков
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Самоков
3.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
4.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
5.Закриване на общинското
депо на гр.Самоков
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 7.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

471

чувствителни зони

0,0 0,0 100

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
7,538

Код на типа
BGTR15

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бели Искър

BG1IS900R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Забрана за издаване на
разрешителни за вадовземане с
цел ВЕЦ (с изключение на
руслови ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)
4.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

5 316

чувствителни зони

0,8 2,4 96,8

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ - под 5 000
област на промишлеността
куб.м./ден
ПСОВ - под 5
000
куб.м./ден
ПСОВ от 2000 ПСОВ - под 5
ПСОВ - под 5
ПСОВ - под 5
до 10 000 е.ж. 000 куб.м./ден 000 куб.м./ден 000 куб.м./ден
Ремонт на
трансформатори/подст
анции

ПСОВ Пречиствателн
Семеен хотел
ЛПСОВ на хотел
ЛПСОВ на спортно "Песъко", к.к. о съоръжение
с ЛПСОВ,
"Олимп",
рекреационен център, източник на замърсяване
"Боровец", на вила "Бор",
с.Говедарци,
к.к.Боровец
кк"Боровец"
общ.Самоков
с.Говедарци
общ.Самоков
Трафопост, станция и
ПСОВ "Яйцето,
експериментална база,
"к.к. "Боровец"
к.к."Боровец"

СМВТ
не

Дължина, km
92,872

Код на типа

Име на реката
Черни Искър

BGTR15

Код на водното тяло
BG1IS900R003

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и
изграждане на 3бр.СОЗ
2.Контрол за спазването
на охранителнят режим в
границите на СОЗ
3.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
4.Разрешителен режим
за водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
5.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)
6.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

хидроморфологично

да

много лошо

уязвими зони

да

специфични вещества

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

не

хидробиологично (БИ)

СОЗ за питейни води

земеделски земи

гори и други

не

добро

гр.Гулянци-19,8дка
гр.Д.Митрополия-13дка

5,7 77,2 17,1

Екологично
състояние/
потенциал

добро

гр.Д.Митрополия-100
гр.Гулянци-100

не

Преглед на
Зони за защита на
земеползваводите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Значими дифузни източници
на замърсяване

гр.Тръстеник-100

ПСОВ над 100 000 е.ж. област на промишлеността

ГПСОВ на гр.Плевен - с.Божурица общ.Долна Митрополия източник на замърсяване

СМВТ
да

Дължина, km
33,930

Код на типа
BGTR7

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Вит

BG1VT100R009

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
добрия
екологичен
потенциал и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Разширение,
реконструкция и
модернизация за
отстраняване на азот и
фосфор (чувствителна зона
)на изградена ГПСОВ над 10
000 е.ж. на гр.Плевен
3.Закриване на общинските
депа на гр.Гулянци, гр.Долна
Митрополия
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Горна
Митрополия, гр.Гулянци,
гр.Долна Митрополия,
с.Милковица, гр.Тръстеник
5.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на с.Горна
Митрополия, гр.Гулянци,
гр.Долна Митрополия,
с.Милковица, гр.Тръстеник
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

с.Г.Митрополия-100

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

Преглед на
Зони за защита на
земеползваводите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Значими дифузни източници
на замърсяване

с.Милковица-100

област на промишлеността

източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
9.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

много лошо

специфични вещества

няма данни

да

физико-химично

да

лошо/съществени отклонение по всички показатели/

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

лошо

чувствителни зони

1 010

НАТУРА
местообитания/птици

гори и други

земеделски земи

10,9 57,5 31,5

СОЗ за питейни води

не

антропогенни обекти

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Плевен-170дка населени места с над 2 000

с.Буковлък-100

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Плевен-19

Добив и преработка на нерудни минерални суровини област на промишлеността

Инсталация за изработване на каменинови изделия - поток 1 (дъждовни) източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
26,340

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Тученица

BG1VT200R008

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Доизграждане
на канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Плевен
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Буковлък
4.Закриване на общинското
депо на гр.Плевен
5.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
6.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

съвместимост
8.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Буковлък 9.Забрана за
издаване на разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 10.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро>NH4

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

386

НАТУРА
местообитания/птици

4,6 64,1 31,3

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

*"Нова Плама" АД, Производство на рафинирани нефтопродукти - депо (преустановена експлоатация преди 2005г.) и лагуни;

ЕЖ

общински депа на

гр.Д.Дъбник-29дка населени места с над 2 000

населени места с над

с.Крушовица2 000 ЕЖ с неизградена
100 канализационна мрежа, %

с.Ясен-100
гр.Д.Дъбник-100

с.Г.Дъбник-100 с.Садовец-100

Преработка на тютюн
Произв., прераб. и
консерв. на месо
Сфинеферми

Производство на рафинирани
област на промишлеността
нефтопродукти

ЗПОЕТ, с.Ясен на
"ПЛЕВЕН-БТ" АД
Кланица с колбасарски
цех, с.Ясен

"Нова Плама" АД, гр. Плевен източник на замърсяване
шлюз 1 и ПСОВ - шлюз 2

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

Инсталация за интензивно
отглеждане на свине, "Агро
2006" ЕООД, с.Дисевица

СМВТ
не

Дължина, km
124,580

Код на типа
BGTR2

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Вит

BG1VT307R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни води
във водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Дерманци
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Горни Дъбник,
гр.Долни Дъбник,
с.Крушовица, с.Садовец и
с.Ясен
5.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на с.Горни
Дъбник, с.Дерманци,
гр.Долни Дъбник,
с.Крушовица, с.Садовец и
с.Ясен
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

промишлени на
зони
*"Нова Плама" АД, Производство
рафинирани нефтопродукти - депо (пр

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на спирт и
област на промишлеността
алкохолни напитки
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Дерманци - 70

Цех за бутилиране на оцет
източник на замърсяване
"Веда", гр.Долни Дъбник
Цех за консервиране зеленчуци, с.Бохот, общ.Плевен

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
9.Закриване на общинското
депо на гр.Долни Дъбник
10.Контрол на
промишлените зони с
опасни и производствени
отпадъци 11.Забрана за
издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 12.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро>NH4

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

2,9 25,3 71,8

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

общински депа на

промишлени зони

гр.Угърчин - 80

гр.Угърчин - 12дка населени места с над 2 000

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността

ГК на гр. Угърчин източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
86,900

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Каменка

BG1VT600R006

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 10 000 е.ж. на гр.Угърчин
3.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Угърчин
4.Закриване на
общинското депо на
гр.Угърчин
5.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
6.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване
на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски
източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост 8.Забрана

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Значими точкови
източници на
замърсяване

източник на замърсяване

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната
среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

Основни мерки

съвместимост 8.Забрана
за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

да

добро

уязвими зони

да

физико-химично

чувствителни зони

да

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

хидробиологично (БИ)

СОЗ за питейни води

2,9 9,8 87,3 67 518

Екологично
състояние/
потенциал

добро

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

общински депа на

промишлени зони

гр.Тетевен - 84
с.Галата-100

гр.Тетевен - 30дка населени места с над 2 000

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Дървопреработ Производство
Произв., прераб. и консерв. ПСОВ от 10 000 ване и произв. на електронни и Автосервизи
област на промишлеността
на месо до 100 000 е.ж. на ПДЧ, фурнир
електрически и автомивки
и др.
изделия
ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

"Елпром ЕМС"
"Авто елит"
АД, гр. София ООД, източник на замърсяване
площадка
гр.Тетевен
гр.Тетевен
"Хармония ТМ" АД,
гр.Тетевен
ЛПСОВ на ПК
Кланица с цех за месодобив Канализацион
"Рибарица",
и месопреработка, ен колектор ІІ,
с.Рибарица,
гр.Тетевен
гр.Тетевен
общ.Тетевен

СМВТ
не

Дължина, km
116,150

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Вит

BG1VT789R005

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Тетевен
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Галата
4.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Тетевен
5.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на с.Галата
6.Закриване на общинското
депо на гр.Тетевен
7.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
8.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
9.Разрешителен режим за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производств
о на млечни
продукти

Рибни басейни,
гр.Тетевен

Рибарници

Предприятие за
производство на Маслобойна на
шперплат и слоеста
гр.Тетевен
дървесина, с.Черни Вит

Дървопреработване и
произв. на ПДЧ,
фурнир и др.

Производство
и/или
рафинаране на
растителни
масла

ЛПСОВ от Страноприемница,
с. Малък Извор, общ. източник на замърсяване
Ябланица

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мандра,
с.Лесидрен
общ.Угърчин

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

9.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
10.Забрана
за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 11.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

мн.добро

уязвими зони

377

чувствителни зони

4,3 10,5 85,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на млечни продукти област на промишлеността

Мандра в с.Старо село, общ.Троян източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
11,950

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Калник

BG1VT800R003

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
5.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ на
съществуващи бентове и
прагове)
6.Контрол по спазване на
условията в разрешителното
за водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

много добро

хидроморфологично

не

добро

уязвими зони

да

специфични вещества

чувствителни зони

да

добро

НАТУРА
местообитания/птици

да

физико-химично

СОЗ за питейни води

1,7 0,2 98,1 28 769

добро

гори и други

не

хидробиологично (БИ)

антропогенни обекти

не

Екологично
състояние/
потенциал

мн.добро

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

ЛПСОВ на Хотел "Рибарица"
източник на замърсяване
с.Рибарица общ.Тетевен
ЛПСОВ на Хотелски к-с "Св. Екатерина" с.Рибарица общ.Тетевен

СМВТ
не

Дължина, km
38,880

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бели Вит

BG1VT900R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и изграждане
на 2бр.СОЗ
2.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
3.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни води
във водни обекти
4.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
5.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
6.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)
7.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

много добро

хидроморфологично

не

добро

да

специфични вещества

уязвими зони

да

добро

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

0,3 0,3 99,4 46 718

добро

СОЗ за питейни води

не

хидробиологично (БИ)

гори и други

не

Екологично
състояние/
потенциал

мн.добро

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
30,460

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Черни Вит

BG1VT900R002

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и изграждане на
2бр.СОЗ
2.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
3.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
5.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ на
съществуващи бентове и
прагове)
6.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NH4,PO4, и NO2) умерено

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

НАТУРА
местообитания/птици

300

СОЗ за питейни води

5,6 71,3 23,1

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Левски - 24дка

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Произв.,
Производство на
прераб. и
целулоза, хартия и област на промишлеността
консерв. на
картон
месо
Произв., прераб. и
консерв. на месо

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

гр.Левски - 10

Кланица
Завод за
"Венеция", многослоен картон
източник на замърсяване
с.Малчика,
с.Черковица,
общ.Левски
общ.Никопол
Кланница,
с.Аспарухово
общ.Левски

СМВТ
да

Дължина, km
65,910

Код на типа
BGTR7

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Осъм

BG1OS130R015

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичния
потенциал и
постигане на
добър,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Левски
3.Закриване на общинското
депо на гр.Левски
4.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Производство на млечни продукти област на промишлеността

ЛПСОВ на Млекопреработвателно предприятие в с.Трънчовица общ.Левски източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
7.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж.в чувствителна зона
на гр.Левски с водоприемник
BG1OS700R011 8.Забрана за
издаване на разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)
9.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

хидроморфологично

много лошо

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

(>NH4,PO4) добро

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

5,8 77,1 17,2

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
19,340

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мечка

BG1OS200R014

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ на
съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

осигуряват функционирането на екосист. лошо/>NH4,PO4/

да

физико-химично

да

(>NH4,PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

5,1 81,6 13,4

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

с.Обнова-100

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Производство на брашно и тестени
област на промишлеността
произведения
Производство и/или рафинаране на растителни масла

Предприятие за производство на слънчогледово масло, Модулна мелница за пшенично брашно,
източник на замърсяване
с.Обнова
с.Обнова общ.Левски

СМВТ
не

Дължина, km
17,130

Код на типа

Име на реката
Пордимска бара

BGTR8

Код на водното тяло
BG1OS300R012

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. На с.Обнова
3.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж.
4.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NH4,PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

гори и други

земеделски земи

промишлени зони

антропогенни обекти

12,1 75,1 12,8

СОЗ за питейни води

не

*Инсталация за интензивно отглеждане на птици, гр.Славяново,"Галус
Къмпани" ООД

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гр.Славяново-100

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
7,070

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Тръстенишка бара

BG1OS300R013

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. На с.Обнова
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж.
3.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
4.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
5.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 6.Контрол
по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NO3,PO4) умерено

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

4,1 63,6 32,3

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Добив и преработка на нерудни минерални суровини област на промишлеността

Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
35,450

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Ломя

BG1OS400R010

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
5.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

да

неосигуряват функционирането на екосист. лошо/>NO3,PO4/

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

(>NO3,PO4) умерено

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

6,1 84,0 9,8

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
13,110

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Градешница

BG1OS500R009

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NH4,PO4) добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

9,9 72,2 18,0

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

неизолирани депа на

гр.Пордим-13дка населени места с над 2 000

не

гр.Пордим-100

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
23,070

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бара

BG1OS600R005

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Пордим
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. На
гр.Пордим
3.Закриване на общинското
депо на гр.Пордим
4.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NH4,PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,8 81,6 11,6

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността

ГК на гр.Левски - поток 3 източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
6,240

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бара

BG1OS600R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

;

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

лошо

специфични вещества

добро

уязвими зони

физико-химично

чувствителни зони

да

(>NH4,NO2,PO4) лошо

НАТУРА
местообитания/птици

да

хидробиологично (БИ)

СОЗ за питейни води

да

Екологично
състояние/
потенциал

лошо

гори и други

да

земеделски земи

5,9 26,2 68,0 142 572

антропогенни обекти

промишлени зони

*Предприятие за високоякостни чугуни "Осъм", "ОСЪМ" АД -депо (преустановена експлоатация 2009г.).

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Ловеч - 38дка

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

гр.Ловеч - 10

ПСОВ от 10 000 Автосервизи и Произв., прераб. и
област на промишлеността
до 100 000 е.ж.
автомивки консерв. на месо
ПСОВ от
ПСОВ от 10
10 000 до
Птицеферми 000 до 100
100 000
000 е.ж.
е.ж.
Производство на
безалкохолни
напитки

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

Производств
о на млечни
продукти

"Колбасарски цех Автомивка,
2 тона", с.Калейца източник на замърсяване
гр.Ловеч
общ.Троян
ГК на
гр.Ловеч,поток
1, 2, 3, 4 и 5
Гъскокланица и ГПСОВ на
птицеферма, гр.Троян - ГПСОВ на
с.Йоглав, механично гр.Ловеч
общ.Ловеч
стъпало
Мандра,
Завод за натурални
с.Горан,
сокове "Куинс"
общ.Ловеч с.Казачево общ.Ловеч

СМВТ
не

Дължина, km
118,810

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Осъм

BG1OS700R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на добро
до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Доизграждане на нова
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Ловеч
4.Закриване на общинското
депо на гр.Ловеч
5. Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж.в чувствителна
зона на гр.Ловеч
6.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 9.Контрол
за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
10.Забрана за издаване на

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производства на
ел. машини, уреди

Обработване на Обработване на метални
метални повърхн.,
повърхн., вкл.
вкл. Галванизация
Галванизация

Предприятие за
производство на Предприятие за
ресторантски порцелан и високоякостни източник на замърсяване
чугуни "Осъм"
сувенири "Развитие" АД
с.Калейца общ.Троян

Производство на порцелан

Производство на
област на промишлеността
чугун и стомана

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

*Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Трояинвест" ООД, с.Баховица - лагуни;

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Значими точкови
източници на
замърсяване

Цех 140 ПСХЗОВ на Предприятие
ПСХЗПОВ на СД ПСМ
Метолопресов цех
за производство на
"Борима", с.Борима,
на "ЕЛМА" АД
мотокари и велосипеди
общ.Троян
гр.Троян
"Балкан"

промишлени
зони
*Предприятие
за високоякостни чугуни "Осъм"

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

10.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)
11.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

не

хидробиологично (БИ)

не

(>NO3,PO4) умерено

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

4,8 70,5 24,7

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
13,420

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Берница

BG1OS700R002

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на добро,
запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NO3,PO4) умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

6,4 81,9 11,7

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

с.Александрово-100

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
4,250

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Берница

BG1OS700R004

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 10 000 е.ж. на
с.Александрово
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Александрово с
водоприемник
BG1OS700R011
3.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
4.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
5.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Добив и преработка на
нерудни минерални
суровини

Добив и преработка на нерудни
минерални суровини

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(>NH4,NO2,PO4) умерено

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

7,1 53,8 39,1

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

неизолирани депа на

промишлени зони

гр.Летница - 25

гр.Летница - 53дка населени места с над 2 000

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ от 2000 ПСОВ от 10 000
област на промишлеността
до 10 000 е.ж. до 100 000 е.ж.

ГК на ГК на гр.Левски източник на замърсяване
гр.Летница
поток 1 и 2
Инсталация за изработване на
керамични продукти - тухли,
МСИ, "Керамика 98" ООД, гр.Летница
с.Александрово,
общ.Ловеч
Тухларна,
с.Александрово,
обл.Ловеч

СМВТ
да

Дължина, km
47,550

Код на типа
BGTR2

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Осъм

BG1OS700R011

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
добрия
екологичен
потенциал и
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Летница
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Летница
3.Закриване
на общинското депо на
гр.Летница
4.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
5.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

хидроморфологично

лошо

не

специфични вещества

уязвими зони

да

добро

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

да

добро

СОЗ за питейни води

4,0 2,8 93,2 91 105

хидробиологично (БИ)

гори и други

не

Екологично
състояние/
потенциал

мн.добро

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

с.Орешак - 76
гр.Троян - 19

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Дървопреработване и про-во на
област на промишлеността
ПДЧ, фурнир и др.
ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден
ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден
ПСОВ - под 5 000 ПСОВ - под 5 Перални за пране
куб.м./ден 000 куб.м./ден
на дрехи

Пералня "Свежест
ЛПСОВ на
ЛПСОВ на "Хотелски Дървопреработващо предприятие,
- пране и
ЛПСОВ на Хотел
"Хотел Фея",
к-с Веника палас", с.Черни Осъм - дъждовни води и източник на замърсяване
хим.чистене", гр. "Балкан", с.Чифлик
с.Чифлик
с.Чифлик
поток 1
Троян
ЛПСОВ на хотел
"Дива", с.Чифлик,
общ.Троян

СМВТ
не

Дължина, km
80,080

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Осъм

BG1OS890R016

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и изграждане
на 9бр.СОЗ 2.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. kа гр.Троян
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Орешак
5.Изграждане наГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Орешак
6.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти 7.Контрол на
задължително изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
8.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
9.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Преработка и консервиране
на плодове и зеленчуци

ЛПСОВ от "Хотелски
ЛПСОВ на хотел
комплекс за селски
"Дива",източник
с.Чифлик,на замърсяване
туризъм" с.Балканец,
общ.Троян

ПСОВ - под 5 000
куб.м./ден

ПСОВ - под 5 000
област на промишлеността

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Значими точкови
източници на
замърсяване

Предприятие за
производство на плодови
концентр и сокове в гр.Троян Поток: кв. Дудевска, - 1, 2 и
ПСБФОВ - 3

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

съвместимост
10.Доизграждане на ГПСОВ
на гр.Троян в чувствителна
зона с водоприемник
BG1OS700R001 11.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)
12.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

умерен

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

добро (>>електр. PO4)

713

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

6,2 61,0 32,8

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
да

Дължина, km
20,760

Код на типа
BGTR7

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Янтра

BG1YN130R029

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичния
потенциал и
постигане на
добър, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост
4.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

лошо (>РО4,NO3)

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

6,3 76,8 16,9

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

не

промишлени зони

не

Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Биляна" ООД, с.Българско Сливово - лагуна

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Свинеферми област на промишлеността

Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Биляна" ООД, с.Българско Сливово източник на замърсяване

СМВТ
да

Дължина, km
46,020

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Студена

BG1YN200R028

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичния
потенциал и
постигане на
добър до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
4.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
5.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

умерено (>електр,Р)

да

хидробиологично (БИ)

не

умерено

уязвими зони

732

чувствителни зони

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

НАТУРА
местообитания/птици

6,7 60,3 33,0

Екологично
състояние/
потенциал

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти

ЕЖ

неизолирани депа на

промишлени зони

нтензивно отглеждане на птици в с.Поликраище: Сиконко Агротехник АД, "Сиконко Агрия" АД, "Консорциум Агробизнес"
АД, "Хайпро България" ООД - лагуни

гр.Бяла-23
с.Ценово-100

с.Ценово-20дка гр.Бяла-25дка населени места с над 2 000

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Обработване на
метални
област на промишлеността
повърхн., вкл.
галванизация
Производство на
текстил и Машиностроителни предприятия
ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж.
трикотаж

Значими дифузни източници
на замърсяване

с.Драганово,
общ.Горна
Оряховица-100

"Аркус" АД,
гр.Лясковец, източник на замърсяване
поток 1 и 2
"Фешко Фешън
сървиз "Модул" АД - ІІ ра производствена
ГК на гр.Бяла - поток 1, 2, 3 и 4
компания" ООД,
площадка,гр.Бяла - Поток 1 и 2
гр.Бяла

СМВТ
да

Дължина, km
96,400

Код на типа
BGTR4

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Янтра

BG1YN307R027

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичния
потенциал и
постигане на
добър, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Бяла
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Драганово и
с.Ценово 5.Изграждане
на ГПСОВ над 10 000 е.ж. в
чувствителна зона на
гр.Бяла
6.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Драганово и с.Ценово
7.Закриване на общинските
депа на гр.Бяла и с.Ценово
8.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски 9.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производство на спирт и
алкохолни напитки

Инсталация за
РПСОВ на
производство на гр.Г.Оряховица,
метилови естери, Д.Оряховица и
с.Козаревиц
гр.Лясковец
Производство
и/или рафин. На
растит. Масла и
биодизел

ПСОВ над 100
000 е.ж.

Значими точкови
източници на
замърсяване

Цех за производство на вина,
с.Ценово

Маслена фабрика, с.Козаревец, общ.Лясковец източник на замърсяване

Произв. и/или рафин. на растит. масла и
област на промишлеността
биодизел

Значими дифузни източници
на замърсяване

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена
неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

ции за интензивно отглеждане на птици
Инсталация
в с.Поликраище:
за отглеждане
Сиконко
на свине,
Агротехник
"ГеранАД,
99" "Сиконко
ООД, гр.Лясковец;
Агрия" АД,
Инсталации
"Консорциум
за интензивно
Агробизнес"отглеждане на птици в с.Поликраище: Сиконко Аг
промишлени зони

Преглед на
земеползването, %

6,7 60,3 33,0

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

732
да

НАТУРА
местообитания/птици

да

чувствителни зони

да

уязвими зони

Зони за защита на
водите

не

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

добро

специфични вещества
хидроморфологично

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

1.Контрол
изпълнението 1.Допълнителни
тяло,посъобразно
Предотвратяване водно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 11.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добър

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

лошо (>РО4,NO3)

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

7,0 75,3 17,7

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

неизолирани депа на

гр.Полски Тръмбеш - 10дка населени места с над 2 000

не

гр.Полски Тръмбеш - 14

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
30,740

Код на типа
BGTR8

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Елийска

BG1YN300R026

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на добро
до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Полски Тръмбеш
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на гр.Полски
Тръмбеш
3.Закриване на общинското
депо на гр.Полски Тръмбеш
4.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

не

добро

уязвими зони

да

физико-химично

чувствителни зони

да

добро

НАТУРА
местообитания/птици

да

хидробиологично (БИ)

СОЗ за питейни води

4,3 0,2 95,5 97 691

Екологично
състояние/
потенциал

мн.добро

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

гр.Априлци-7дка

промишлени зони

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Априлци-100

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността
Перални за пране на дрехи
Производство на PVC продукти

ЛПСОВ на семеен хотел с
източник на замърсяване
ресторант "Сватовете"
Пералня, кв.Зла река,
гр.Априлци
Предприятие за производство на пластмасови изделия, гр.Априлци

СМВТ
не

Дължина, km
48,550

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Видима

BG1YN400R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни води
във водни обекти
2.
Изграждане
наканализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Априлци
3.Изграждане наГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Априлци
4.Закриване на общинското
депо на гр.Априлци
5.Определяне и изграждане
на 1бр.СОЗ 6.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 9.Забрана за
издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 10.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

не

добро

уязвими зони

да

хидроморфологично

чувствителни зони

да

добро

НАТУРА
местообитания/птици

да

специфични вещества

СОЗ за питейни води

2,9 0,7 96,4 12 141

добро

гори и други

не

физико-химично

антропогенни обекти

не

добро

промишлени зони

не

хидробиологично (БИ)

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

Екологично
състояние/
потенциал

мн.добро

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
40,310

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Росица

BG1YN400R002

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
2.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници 3.Разрешителен
режим за водно тяло,
съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови
ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)
5.Контрол по спазване на
условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро (>NH4)

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

мн.лошо

НАТУРА
местообитания/птици

536

СОЗ за питейни води

8,6 28,1 63,3

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

неизолирани депа на

промишлени зони

гр.Севлиево - 5

гр.Севлиево - 10дка населени места с над 2 000

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на PVC продукти
Обработване на метални повърхн., вкл.
галванизация

ЛПСОВ на "Хамбергер България"
ГК на гр.Севлиево - Поток 1, 2, 3, 4 и 5 източник на замърсяване
ЕООД
ПСБФОВ на "Идеал - Стандарт
България" АД, гр.Севлиево, поток 1 и 2

СМВТ
не

Дължина, km
68,400

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Росица

BG1YN400R003

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Севлиево
4.
Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Севлиево
5.Закриване на общинското
депо на гр.Севлиево
6.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
9.Контрол по спазване на
условията в разрешителното
за водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

добро (>ХПК)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

5,2 20,6 74,2

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
11,640

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Крапец

BG1YN400R004

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

добро (>РО4)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

3,0 39,2 57,8

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
18,260

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Крапец

BG1YN400R006

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

умерено

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

умерено (>О2,РО4)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

4,1 43,2 52,6

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
18,440

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Магър

BG1YN400R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

да

умерено

уязвими зони

да

хидроморфологично

чувствителни зони

да

мн.лошо

НАТУРА
местообитания/птици

не

специфични вещества

СОЗ за питейни води

4,2 20,6 75,2 29 014

добро

гори и други

не

физико-химично

антропогенни обекти

не

добро

промишлени зони

не

хидробиологично (БИ)

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
19,290

Код на типа
BGTR2

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Росица

BG1YN400R008

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на
екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Контрол по спазване на
условията в разрешителното
за водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

добро

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

4,1 48,9 47,0

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
40,320

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Негованка

BG1YN400R010

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана за издаване на
разрешителни за вадовземане
с цел ВЕЦ (с изключение на
руслови ВЕЦ на съществуващи
бентове и прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

умерено

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

не

добро

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

5,8 57,2 37,0

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
31,800

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бохот

BG1YN400R011

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

умерено

специфични вещества

уязвими зони

да

добро

чувствителни зони

да

физико-химично

НАТУРА
местообитания/птици

да

добро

СОЗ за питейни води

не

хидробиологично (БИ)

гори и други

7,2 63,1 29,6 22 454

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Сухиндол-19дка
гр.Павликени-20дка

гр. Бяла Черква-100
с.Ресен-100

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на млечни продукти

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ГК на гр.Сухиндол източник на замърсяване
ЛПСОВ на Предприятие за преработка
на сурово мляко, гр. Бяла Черква
ТМСИ в с.Крушето,
общ.Г.Оряховица

СМВТ
не

Дължина, km
71,670

Код на типа
BGTR2

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Росица

BG1YN400R012

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Доизграждане
наканализационна мрежа
за населено място над 10
000 е.ж. на гр.Павликени
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Сухиндол
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Поликраище,
с.Ресен и гр.Бяла черква
5.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Павликени
6.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Поликраище, с.Ресен,
гр.Сухиндол и гр.Бяла
черква
7.Закриване на
общинските депа на
гр.Сухиндол и гр.Павликени
8.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

гр.Поликраище-100
гр.Сухиндол-50
гр.Павликени-4

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Произв. и/или рафин. на растит. масла и биодизел област на промишлеността

Цех за производство на олио, с.Никюп, общ.В.Търново източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
9.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 11.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн. лоша

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

213

чувствителни зони

3,7 22,7 73,7

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Обработване на метални повърхн., вкл. Галванизация област на промишлеността
Обработване на
метални повърхн., вкл.
Галванизация
"Софарма"
АААД, София

ПСБФОВ на Производствена площадка, с.Градница, поток 2 източник на замърсяване
Фармацевтичен
ПСПОВ на
завод,
Производствена
площадка
площадка, с. Градница,
Врабево
поток 1

СМВТ
не

Дължина, km
61,190

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Видима

BG1YN400R031

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
3.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
4.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
5.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
6.Определяне и изграждане на
2бр.СОЗ
7.Контрол за
спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
8.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

не

добро

да

физико-химично

да

добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

1,2 2,9 95,8

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
31,580

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Веселина

BG1YN600R018

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

да

добро

да

физико-химично

да

добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

4,5 29,9 65,5

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
28,320

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Веселина

BG1YN600R020

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

3 998

СОЗ за питейни води

3,3 7,7 89,0

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

неизолирани депа на

промишлени зони

гр.Елена - 36

гр.Елена - 10дка населени места с над 2 000

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Производство на млечни продукти област на промишлеността

ЛПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
53,000

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Златаришка

BG1YN600R021

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
5.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 10 000 е.ж на гр.Елена
6.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Елена
7.Закриване
на общинското депо на
гр.Елена
8.Контрол
по спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

не

добро

да

физико-химично

да

добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

1,4 8,4 90,2

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
22,430

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Лефеджа

BG1YN600R022

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Забрана
за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

лошо

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

8,8 35,4 55,8

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

гр.Омуртаг - 10

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство на млечни продукти

ГК на гр.Омуртаг - Поток 1(207), Поток
Предприятие за преработка на
2(206), Поток 3(205), Поток 4(204), Поток източник на замърсяване
мляко, гр.Омуртаг
5(203), Поток 6(202) и Поток 7(201)
РДТБО на Община Омуртаг, Котел и Върбица

СМВТ
не

Дължина, km
21,230

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Биюкдере

BG1YN600R023

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Доизграждане на нова
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Омуртаг
2.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Омуртаг
3.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
4.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
5.Контрол на
задължително изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми
от мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
6.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 8.Забрана за
издаване на разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

гр.Стражица-10дка

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро (>РО4)

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

5,8 28,4 65,8

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

неизолирани депа на

промишлени зони

гр.Златарица - 85
с.Джулюница - 80

гр.Златарица - 3дка населени места с над 2 000

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността

ГК на гр.Стражица източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
141,520

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Джулюница

BG1YN600R025

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на добро,
запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж на с.Джулюница и
гр.Златарица
3.Доизграждане на ГПСОВ с
вече изградено механично
стъпало над 10 000 е.ж в
чувствителна зона на
гр.Стражица
4.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Джулюница и гр.Златарица
5.Закриване на общинските
депа на гр.Златарица и
гр.Стражица
6.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
7.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
8.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

3,7 17,1 79,2

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Произв., прераб. и консерв. на месо област на промишлеността

Предприятие за месодобив и месопреработка на птиче месо,
източник на замърсяване
с.Кесарево, общ.Стражица

СМВТ
не

Дължина, km
75,770

Код на типа
BGTR13

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Лефеджа

BG1YN600R034

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води
във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за водно
тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

20,9 29,9 49,2

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

Сгуроотвал и сатурачни полета на "Захарни заводи" АД.

неизолирани депа на

гр.Велико Търновонаселени места с над 2 000
119дка
ЕЖ
гр.Горна Оряховица-150дка

с.Самоводене, общ.Велико Търново-100

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

гр.Велико Търново19

Производство на захар област на промишлеността
ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж.

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

с.Първомайци, общ.Горна
Оряховица-100

"Захарни заводи" АД - поток 1и 2 източник на замърсяване
ГПСОВ на гр.В.Търново

СМВТ
не

Дължина, km
35,370

Код на типа
BGTR2

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Янтра

BG1YN700R017

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
3.Доизграждане
наканализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Велико Търново
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж на с.Първомайци и
с.Самоводене
5.Разширение,
реконструкция и
модернизация за
отстраняване на азот и
фосфор на изградена ГПСОВ
над 10 000 е.ж в чувствителна
зона на гр.Велико Търново
6.Изграждане наГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Първомайци и
с.Самоводене
7.Закриване на общинските

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

да

хидроморфологично

да

специфични вещества

да

физико-химично

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

20,9 29,9 49,2

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

ПСОВ област
от 10 000
100 000 е.ж.
на до
промишлеността
Дървопреработване и произв. на ПДЧ, фурнир и др.

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
с.Самоводене, общ.Велико Търново-100
канализационна мрежа
или частично изградена

"Захарни заводи" АД - поток 1и 2 източник на замърсяване
Производствена площадка, поток 1 и 2

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

общинските
1.Контрол пона
изпълнението
Предотвратяван 7.Закриване
депа на гр.Велико Търново и
гр.Горна Оряховица трол на
изпълнението на условията
на разрешителното за
заустване на отпадъчни води
във водни обекти
8.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
9.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
11.Закриване и
рекултивиране на на стари
промишлени зони
12.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро>електр,РО4

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

НАТУРА
местообитания/птици

643

СОЗ за питейни води

6,2 10,7 83,1

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

неизолирани депа на

гр.Дряновонаселени места с над 2 000
18дка
ЕЖ
гр.Трявна16,78дка

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

гр.Плачковц
и,
гр.Дряновогр.Трявна-29
общ.Трявна43
92

Произв., прераб. и ПСОВ от 10 000 до
ПСОВ от 2000 до 10 000 е.ж. област на промишлеността
консерв. на месо
100 000 е.ж.
Обработване на Производств
Преработка на яйца
метални повърхн., о на млечни
и яйчни продукти
вкл.галванизация
продукти

ГК на гр.Трявна - ГК на гр. Дряново, поток 1, 2
източник на замърсяване
поток 1, 2 и 3
и3
Кланица и цех за
месопреработка,
с.Соколово
общ.Дряново
ПСБФОВ на "ВСК
ЛПСОВ на Завод за
Мандра
КЕНТАВЪР-ИЗ
преработка на яйца
с.Соколово
ДИНАМИКА" ЕООД,
и яйчни продукти
общ.Дряново
гр.Дряново, поток 2
гр.Дебелец

СМВТ
не

Дължина, km
67,950

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Дряновска

BG1YN800R016

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и изграждане
на 3бр.СОЗ
2.Контрол
за спазването на охранителнят
режим в границите на СОЗ
3.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Дряново и гр.Трявна
5.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж на гр.Плачковци
6.Изграждане на ГПСОВ над 10
000 е.ж. в чувствителна зона
на гр.Дряново и гр.Трявна
7.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж на
гр.Плачковци
8.Закриване на общинските
депа на гр.Дряново и
гр.Трявна
9.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
10.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
11.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Обработване на метални повърхн., вкл.
област на промишлеността
Галванизация

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Значими точкови
източници на
замърсяване

ПСПОВ на "ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА"
източник на замърсяване
ЕООД гр. Дряново, поток 1

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
12.Забрана
за издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове) 13.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро>електр,РО4

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

2,1 12,4 85,5

гори и други

не

земеделски земи

антропогенни обекти

ЕЖ

неизолирани депа на

промишлени зони

гр.Килифа-рево - 83 гр.Дебелец-100

не населени места с над 2 000

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Производство на взривни вещества област на промишлеността

Произв.обект за комплектоване на боеприпаси и ремонт на въоръжение, с. Станчов хан и с.
източник на замърсяване
Белица

СМВТ
не

Дължина, km
79,050

Код на типа
BGTR9

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Белица

BG1YN800R033

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Доизграждане
на канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж на гр.Килифарево
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж на гр.Дебелец и
гр.Килифарево
4.
Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. гр.Дебелец
(с водоприемник
BG1YN800R016) и
гр.Килифарево
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 7.Забрана за
издаване на разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

не

добро

да

физико-химично

да

хидробиологично (БИ)

да

добро>електр.

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

0,0 0,9 99,1

уязвими зони

не

чувствителни зони

антропогенни обекти

не

НАТУРА
местообитания/птици

промишлени зони

не

СОЗ за питейни води

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

гори и други

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

не

земеделски земи

област на промишлеността

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
10,980

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Паничарка

BG1YN900R013

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване на
околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто екологично
и доброто химично
състояние до 2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
4.Определяне и изграждане
на 1бр.СОЗ
5.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
6.Забрана за издаване на
разрешителни за
вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

лош

специфични вещества

добро

физико-химично

уязвими зони

да

лошо>електр,РО4

чувствителни зони

да

хидробиологично (БИ)

НАТУРА
местообитания/птици

да

Екологично
състояние/
потенциал

лошо

СОЗ за питейни води

да

земеделски земи

8,2 15,2 76,6 303 572

антропогенни обекти

промишлени зони

гори и други

не

* Депо за ПО на "Топлофикация Габрово" ЕАД - сгуроотвал, предстои преустановяване на експлоатацията

гр.Габрово- 15

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Бетонови възли област на промишлеността
Бетонови
възли
ПСОВ над 100
000 е.ж.
Термични
електроцентрали
Производст
во на ПСОВ над
взривни 100 000 е.ж.
вещества

Бетонов и варов възел, кв.Бойката,
източник на замърсяване
гр.Габрово
Горивна инсталация за
ГК на
Бетонов
Завод за ГПСОВ на
производство на топло- и
гр.Габрово център,
взривни гр.Габрово електрическа енергия - Поток 3, 4, 5, 6 гр.Габрово,
материали
Поток 8
поток 1, 2 и 3
и 7 кв.Тончевци

СМВТ
не

Дължина, km
77,170

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Янтра

BG1YN900R015

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване на
околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
умерено до 2021г.

1.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
2.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Габрово
4.Разширение,
реконструкция и
модернизация за
отстраняване на азот и
фосфор на изградена ГПСОВ
над 10 000 е.ж в
чувствителна зона на
гр.Габрово
5.Закриване и рекултивиране
на стари промишлени зони
6.Определяне и изграждане
на 1бр.СОЗ
7.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
8.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
9.Спазване на правила за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производство на
млечни продукти

Завод за произв. на пластмасови
източник на замърсяване
тръби, поток 1, 2 и 3; площадка №2

Производство на PVC продукти област на промишлеността

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

Значими точкови
източници на
замърсяване

ЛПСОВ на Мандра
с.Гостилица
общ.Дряново

зони
* Депо за ПОпромишлени
на "Топлофикация
Габрово" ЕАД - сгуроотвал, пр

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

9.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 11.Забрана за
издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)
12.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

мн.лошо

добро

специфични вещества

добро

не

физико-химично

да

добро>електр.

да

хидробиологично (БИ)

да

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

853

чувствителни зони

5,0 3,6 91,4

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

неизолирани депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

населени места с над
2 000 ЕЖ без
канализационна мрежа
или частично изградена

ПСОВ над 100 000 е.ж. област на промишлеността

ГК на гр. Габрово - Поток 1 и 2 източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
19,400

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Козлята

BG1YN900R032

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Определяне и изграждане
на 2бр.СОЗ
2.Контрол за спазването на
охранителнят режим в
границите на СОЗ
3.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
4.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 7.Забрана за
издаване на разрешителни
за вадовземане с цел ВЕЦ (с
изключение на руслови ВЕЦ
на съществуващи бентове и
прагове)
8.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

много лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(N-NO3, P-PO4) лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

много лошо

чувствителни зони

4 050

НАТУРА
местообитания/птици

антропогенни обекти

8,4 51,5 40,1

СОЗ за питейни води

промишлени зони

не

гори и други

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

земеделски земи

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Щръклево-100

ПСОВ над 100
област на промишлеността
000 е.ж.
Корабостроител Обработване
Обработване на
ници и
на метални Преработка и консервиране Преработка и консервиране на
метални повърхн.,
кораборемонтн повърхн., вкл.
на плодове и зеленчуци
плодове и зеленчуци
вкл. Галванизация
и заводи Галванизация

Предприятие за Предприятие за производство,
ПСХЗОВ на
ГК на гр.Русе производство, преработка и преработка и консервиране на
"Жити" АД,
Поток 1, 2, 3, 4, източник на замърсяване
консервиране на гъби - цех
гъби - площадка
гр.Русе
5и6
"консервен", Поток 1 и 2 "Гъбопроизводство", с.Красен
ПСХЗОВ на
ПСХЗОВ на метални
"Русенска
тръби и
корабостроител
металообработване
ница", гр.Русе

СМВТ
да

Дължина, km
107,890

Код на типа

Име на реката
Русенски Лом

BGTR2

Код на водното тяло
BG1RL120R013

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичния
потенциал и
постигане на
добър до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Русе с
водоприемник DU001R001
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Щръклево
4.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Щръклево
5.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
6.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост 8.Контрол по
спазване на условията в
разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,1 48,3 45,6

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
6,640

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Каяджик

BG1RL200R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

6,5 55,7 37,9

СОЗ за питейни води

не

гори и други

не

земеделски земи

промишлени зони

не

антропогенни обекти

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на млечни продукти област на промишлеността

Млекопреработвателно предприятие, с.Камен - поток 1 и 2 източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
62,020

Код на типа

Име на реката
Баниски Лом

BGTR11

Код на водното тяло
BG1RL200R003

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

умерно

хидроморфологично

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(N-NO3 и P-PO4) умерено

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

9,9 58,5 31,5

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
7,580

Код на типа

Име на реката
Ялма (Сеяческа)

BGTR11

Код на водното тяло
BG1RL200R005

Значими точкови
източници на
замърсяване

Общо състояние

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичното
състояние и
постигане на
добро,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

много лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(съществени отклонение-oxig, N-NO4 N-NO3, N-NO2и P-PO4 ) умерено

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

6,0 52,2 41,8

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Борово10дка
гр.Опака-23,89дка
гр.Попово- гр.Две могили30дка
15дка

гр.Две могили100

гр.Опака-60

гр.Борово-65

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Попово-49

ПСОВ от 2000 до 10
област на промишлеността
000 е.ж.
ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж.
Производство на текстил и трикотаж

ГК на гр.Опака източник на замърсяване
ГК на гр.Попово - Поток 1 - Пункт ТП 1, Пункт ТП
Предприятие за производство и търговия с готови 10, Пункт ТП 11, Пункт ТП 12, Пункт ТП 13, Пункт
облекла, "Спорт" АД, гр. Попово ТП 2, Пункт ТП 3, Пункт ТП 4, Пункт ТП 5, Пункт ТП
6, Пункт ТП 7, Пункт ТП 8, Пункт ТП 9

СМВТ
да

Дължина, km
128,810

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Черни Лом

BG1RL200R007

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяван
е влошаването
на екологичния
потенциал и
постигане на
добър,
запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
2.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Попово
4.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Попово
5.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Борово и
гр.Опака
6.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж на гр.Две могили
7.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Борово, гр.Опака и гр.Две
могили
8.Закриване на общинските
депа на гр.Борово, гр.Опака,
гр.Попово и гр.Две могили
9.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство
на текстил и трикотаж
област на промишлеността

Производство на електронни и електрически
изделия

Предприятие за производство и търговия с готови
източник на замърсяване

Производство на електроапартура - поток 1 и 2

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
10.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
11.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

умерено

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(N-NO3 и P-PO4) умерено

не

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,0 38,6 55,4

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ от 10 000 до
област на промишлеността
100 000 е.ж.
Машиностроителни предприятия

ГК на гр. Попово Предпрятие за производство на промишлена арматура за
Поток 2 - преливник източник на замърсяване
парни инсталации и водопроводни системи, гр.Попово
на яз."Каваците"

СМВТ
не

Дължина, km
57,580

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Черни Лом

BG1RL200R014

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. в чувствителна
зона на гр.Попово с
водоприемник RL200R007
3.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
4.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

умерено

хидроморфологично

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(N-NO3 и P-PO4) умерено

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,8 55,9 37,4

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

ПСОВ - под 5 000 куб.м./ден област на промишлеността

Спортно-възстановителен център, с. Островче източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
14,350

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бели Лом

BG1RL900R008

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване на
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(N-NO3 и P-PO4) умерено

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

7,2 58,3 34,5

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

не

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
13,520

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Малки Лом

BG1RL900R010

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро, запазване
и подобряване
на доброто
химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
2.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
3.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

лошо

лошо

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

( съществени отклонение N-NO4 N-NO3, N-NO2и P-PO4 ) лошо

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

473

НАТУРА
местообитания/птици

5,5 53,1 41,4

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

15дка

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

с.Стражец-100
с.Езерче-100

Производство на млечни продукти

ПСОВ - под 5
000 куб.м./ден

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

гр.Цар Калоян
- 100
с.Раковски-100 гр.Разград-40 с.Гецово-100

Производство на
спирт и
област на промишлеността
алкохолни
напитки
Добив и преработка на
Машиностроител
нерудни минерални
ни предприятия
суровини

лекопреработвателно предприятие,
гр.Цар Калоян

Производство на ПСОВ от 10
фармацевтични 000 до 100
продукти
000 е.ж.

Инсталация за
Развлекателен кПредприятие за
производство на
с, местн.
ГПСОВ
преработка на
източник на замърсяване
лекарства и
Курнаците,
гр.Разград
царевични
антибиотици Разград
продукти
охлаждащи
Вагонен Хвостохранилище в
ремонтен завод,
район Ветово
с.Желязковец

СМВТ
не

Дължина, km
202,960

Код на типа
BGTR11

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Бели Лом

BG1RL900R012

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

Допълнителни
мерки

1.Контрол на изпълнението на 1.Допълнителни
условията на разрешителното условия в издадените
за заустване на отпадъчни води и новоиздаващите се
във водни обекти
разрешителните за
2.Доизграждане на
заустване на
канализационна мрежа за
отпадъчни води в
населено място над 10 000 е.ж. повърхностни водни
на гр.Разград
обекти с цел
3.Разширение, реконструкция и достигане на доброто
модернизация за отстраняване състояние на водния
на азот и фосфор на изградена обект
ГПСОВ над 10 000 е.ж в
2.Подобряване на
чувствителна зона на гр.Разград сметосъбирането и
4.Изграждане на
сметоизвозването в
канализационна мрежа за
населените места
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Гецово, с.Езерче,
с.Раковски, с.Стражец и гр.Цар
Калоян
5.Изграждане на ГПСОВ от 2000 10 000 е.ж. на с.Гецово,
с.Езерче, с.Раковски, с.Стражец
и гр.Цар Калоян
6.Закриване на общинското
депо на гр.Разград
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
8.Контрол на
задължително изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми от
мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
9.Спазване на правила за добра

Производство на млечни
областпродукти
на промишлеността

Млекопреработвателно предприятие,
източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване
Общо състояние

Екологично
състояние/
потенциал

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

9.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

( N-NO3 и P-PO4)умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

5,4 71,8 22,8

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не

*Инсталация за интензивно отглеждане на птици, "Пилко" ЕООД в с.Киченица;

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Производство на млечни
област на промишлеността
продукти
Производство на млечни продукти

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Дянково-100

Мандра, с.Липник,
източник на замърсяване
общ.Разград
Млекопреработвателно предприятие, с.Киченица

СМВТ
не

Дължина, km
5,948

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

без име

BG1DJ100R004

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на добро
до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

Допълнителни
мерки

1.Контрол на изпълнението на 1.Допълнителни
условията на разрешителното условия в издадените
за заустване на отпадъчни води и новоизващите се
във водни обекти
разрешителните за
2.Контрол по изпълнението на заустване на
условията в издаденото
отпадъчни води в
повърхностни водни
комплексно разрешително
обекти с цел
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
достигане на доброто
населено място от 2000 - 10 000 състояние на водния
е.ж. на с.Дянково
обект
4.Изграждане на ГПСОВ от 2000 - 2.Подобряване на
10 000 е.ж. на с.Дянково
сметосъбирането и
5.Контрол на задължително
сметоизвозването в
изпълнение от земеделските
населените места
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
6.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

(N-NO3 и P-PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

5,6 59,6 34,8

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

е гр.Сеново, "Каолин" АД, Добив и преработка на нерудни минерални суровини - в експлоатация с площ 171 дка; *Инсталация за
интензивно отглеждане на птици, с.Брестовене, "Галисман" АД, с.Енево

ЕЖ

общински депа на

населени места с над 2 000
гр.Кубрат-12дка гр.Ветово-10дка

канализационна мрежа, %

населени места с над

с.Брестовене-100 гр.Ветово-100 2 000 ЕЖ с неизградена

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Глоджевос.Тетово-100 с.Смирненски-100гр.Кубрат-75
100

Производство на млечни продукти област на промишлеността
Производство на млечни продукти
Добив и преработка на нерудни минерални суровини

ЛПСОВ на предприятие за преработка на
източник на замърсяване
мляко - Мандра Ветово
Млекопреработвателно предприятие,
с.Брестовене
Хвостохранилище гр.Сеново

СМВТ
не

Дължина, km
12,138

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Топчийска

BG1DJ100R005

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол по изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Кубрат
4.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Беловец,
с.Острово, с.Брестовене,
с.Смирненски, с.Тетово,
гр.Глоджево и гр.Ветово
5.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Беловец, с.Брестовене,
с.Смирненски, с.Тетово,
гр.Глоджево и гр.Ветово
6.Доизграждане на ГПСОВ с
вече изградено механично
стъпало над 10 000 е.ж. на
гр.Кубрат с водоприемник
BG1DJ149R002
7.Закриване на общинските
депа на гр.Кубрат и гр.Ветово
8.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

*Хвостохранилище гр.Сеново, "Каолин" АД, Добив и преработка на нерудни минерални суровини - в

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

населени места с над
с.Острово2 000 ЕЖ с неизградена
100 канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

с.Беловец-100

Добив и преработка на
нерудни
минерални суровини
област
на промишлеността

източник на замърсяване

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
9.Спазване
на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост
11.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на с.Острово
с водоприемник
BG1DJ200R003

Допълнителни
мерки

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

( N-NO3 и P-PO4) умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

умерено

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

8,5 71,2 20,3

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

Преглед на
Зони за защита на
земеползваводите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
антропогенни обекти

промишлени зони
вине, "Свинекомплекс Николово" АД - лагуна;
*Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Самуил" АД,
тензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Юделник" ООД, с.Юделник - лагуна;
*Инсталация за интензивно отглеждане на свине,
ръшлен - лагуна;
*Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Голямо Враново - инвест" АД, с.Г.Враново - лагуна;
тици, кв. Средна кула, Русе, "Бисер Олива - 98" ;
*Инсталация за интензивно отглеждане на птици, площадка с.Червена вода,Бисер

ЕЖ

общински депа на

гр.Сливо поле-9дка населени места с над 2 000

населени места с над
гр.Мартен 2 000 ЕЖ с неизградена
90 канализационна мрежа, %

гр.Русе-7
с.Николово-100
с.Нова Черна100

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци

Значими дифузни източници
на замърсяване

с.Ряхово-100

Птицеферми област на промишлеността

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци , с.Юпер

Производство на млечни продукти

Инсталация за
интензивно
Млекопреработвателно предприятие, с.Юпер, общ.Кубрат отглеждане на източник на замърсяване
птици,
с.Червена вода

СМВТ
не

Дължина, km
7,795

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

без име

BG1DJ100R006

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на добро
до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води във
водни обекти
2.Контрол
по изпълнението на условията в
издаденото комплексно
разрешително
3.Закриване на общинското депо
на гр.Сливо поле
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на гр.Мартен
5.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на с.Николово, с.Нова
Черна, с.Ряхово и гр.Сливо поле
6.Изграждане на ГПСОВ от 2000 10 000 е.ж. на с.Нова Черна,
с.Николово, и гр.Сливо поле
7.Изграждане на ГПСОВ от 2000 10 000 е.ж. на гр.Мартен,
с.Ряхово и гр.Сливо поле с
водоприемник BG1DU001R001
8.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и предотвратяване
на замърсяването с нитрати от

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Преработка и консервиране на
област
плодове
на промишлеността
и зеленчуци

Значими дифузни източници
на замърсяване

гр.Сливо поле-100

Значими точкови
източници на
замърсяване

Предприятие за преработка на плодовеизточник
и зеленчуци
на замърсяване
, с.Юпер

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

*Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Николово" АД - лагуна;
*Инсталация за интензивно отглеждане н
с.Бръшлен;
*Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Юделник" ООД, с.Юделник - лагуна;
*Инсталаци
промишлени зони
"Свинекомплекс Бръшлен" АД, с.Бръшлен - лагуна;
*Инсталация за интензивно отглеждане на свине, "Свинекомплекс Голямо Вран
*Инсталация за интензивно отглеждане на птици, кв. Средна кула, Русе, "Бисер Олива - 98" ;
*Инсталация за интензивно отглеждане на п

земеделски земи
гори и други

Преглед на
земеползването, %

антропогенни обекти

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

земеделски
9.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
10.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за съвместимост
11.Изграждане на ГПСОВ над 10
000 е.ж. в чувствителна зона на
гр.Русе с водоприемник
DU001R001 (мярка заложена
също и в водно тяло
BG1RL120R013)

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

не

(N-NO3 и P-PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

уязвими зони

не

чувствителни зони

6,4 60,1 33,5

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

антропогенни обекти

не

гори и други

промишлени зони

не

земеделски земи

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преработка и
консервиране на Машиностроителни Производство на млечни
област на промишлеността
плодове и
предприятия
продукти
зеленчуци
Производство на млечни
продукти
Производство на
млечни продукти

Мандра в гр.Исперих източник на замърсяване
Предпр. за
Машинострои-телно
преработка и конс.
Млекопрера-ботва телно
и металообработна плодове и
предприятие, с.Лъвино
ващо предприятие
зеленчуци гр.
гр.Исперих и пункт 2
Исперих
Млекопреработвателно предприятие,
с.Владимировци

СМВТ
не

Дължина, km
43,289

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Сенкьовица

BG1DJ109R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Контрол на задължително
изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
3.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
4.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

добро

специфични вещества

добро

да

физико-химично

не

(N-NO3 и P-PO4) добро

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

чувствителни зони

не

НАТУРА
местообитания/птици

5,9 58,2 35,9

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

Инсталация за интензивно отглеждане
на свине, "Агротайм" ООД

ЕЖ

общински депа на

гр.Исперих - 15дка населени места с над 2 000

гр.Тутракан 14дка

гр.Исперих - 89

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Тутракан 11

ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж. област на промишлеността
Производство
на млечни
продукти
Обработване на ПСОВ от 10 Производство на
Машиностроителни
метални повърхн., 000 до 100
млечни
предприятия
вкл. Галванизация
000 е.ж.
продукти

ГПСОВ на гр.Исперих източник на замърсяване
Мандра
с.Белица,
общ.Тутракан
МлекопреработМашиностроително
ва телно
предприятие,"Дина
предприятие,
мика" АД, гр.Кубрат
с.Самуил
ГПСОВ на
гр.Кубрат
Предприятие за
производство на
електроинсталаци
онни изделия,
гр.Кубрат

СМВТ
не

Дължина, km
139,331

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Царацар

BG1DJ149R002

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната
среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
доброто химично
състояние до
2015г.

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във
водни обекти
2.Контрол по изпълнението
на условията в издаденото
комплексно разрешително
3.Доизграждане на ГПСОВ с
вече изградено механично
стъпало над 10 000 е.ж.
гр.Исперих
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж. на гр.Исперих и
гр.Тутракан
5.Изграждане на ГПСОВ над
10 000 е.ж. с водоприемник
BG1DU001R001 за
гр.Тутракан
6.Закриване на общинските
депа на гр.Исперих и
гр.Тутракан
7.Контрол на задължително
изпълнение от земеделските
стопани в уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
8.Спазване на правила за
добра земеделска практика
с цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Значими точкови
източници на
замърсяване

Производство на мебели и
изделия от дървесина източник на замърсяване
гр.Кубрат

Дървопреработване и
произв. на ПДЧ, фурнир и област на промишлеността
др.

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за опазване
на околната
среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

замърсяване с нитрати от
земеделски източници
9.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

добро

умерено

специфични вещества

добро

да

физико-химично

да

( N-NO3 и P-PO4) умерено

уязвими зони

да

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

добро

НАТУРА
местообитания/птици

не

СОЗ за питейни води

3,8 41,9 54,3

гори и други

антропогенни обекти

не

земеделски земи

промишлени зони

ЕЖ

общински депа на

гр.Завет-5дка населени места с над 2 000

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Завет-100 с.Ясеновец-100

Производство на млечни продукти област на промишлеността

Мандра, с.Ясеновец източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
38,003

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Чаирлек

BG1DJ200R003

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда

Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 10 000 е.ж. на с.Ясеновец и
гр.Завет
2.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на
с.Ясеновец и гр.Завет
3.Закриване на
общинското депо на
гр.Завет
4.Контрол на
задължително изпълнение
от земеделските стопани в
уязвимите зони на
програми от мерки за
ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати
от земеделски
5.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
6.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост 7.Контрол
на изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

умерено

да

хидроморфологично

не

специфични вещества

да

физико-химично

уязвими зони

не

хидробиологично (БИ)

чувствителни зони

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

НАТУРА местообитания/птици

гори и други

земеделски земи

5,6 65,1 29,4

Екологично
състояние/
потенциал

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

не

антропогенни обекти

промишлени зони

места с над 2 000 ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %
с.Ясенково гр.Каолиново- с.Климент,
с.Жегларци, с.Бенковски с.Вълнари,
с.Тодор
с.Пристое,
населени места с над 2 000
общ.Тервел,
общ.Никола
Икономово,
,
100
общ.Каоли общ.КаолиновоЕЖ с неизградена
100
общ.Добрич- Козлево-100 общ.Каолиново-100 общ.Венецново-100
100
канализационна мрежа, %
100
100
гр.Тервел- гр.Каолиновообщински депа на населени
25дка
13дка

Производство на млечни
продукти
ГПСОВ над 10000 е.ж.

Добив на строителни
област на промишлеността
материали

източник на замърсяване

Каолин АД
Мандра
ГПСОВ на гр.Тервел

СМВТ
не

Дължина, km
34,359

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Хърсовска

BG1DJ100R008

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното
за заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж.. на гр.Тервел
3.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Орляк,
с.Зърнево, с.Безмер,
с.Браничево, с.Жегларци,
с.Бенковски, с.Вълнари,
с.Тодор Икономово,
с.Ясенково, гр.Каолиново,
с.Климент и с.Пристое
4.Изграждане на ГПСОВ от
2000 - 10 000 е.ж. на с.Орляк,
с.Зърнево, с.Безмер,
с.Браничево, с.Жегларци,
с.Бенковски, с.Вълнари,
с.Тодор Икономово,
с.Ясенково, гр.Каолиново,
с.Климент и с.Пристое
5.Закриване на общинските
депа на гр.Тервел и
гр.Каолиново
6.Спазване на правила за
добра земеделска практика с
цел опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

област на промишлеността

населени места с над 2 000
ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

общински депа на населени
места с над 2 000 ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

с.Орляк,
с.Зърнево, гр.Тервел- с.Безмер, с.Браничево
общ.Тервел- общ.Тервел63
общ.Тервел,
100
100
100
общ.Каолин
ово-100

Значими точкови
източници на
замърсяване

източник на замърсяване

Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.
НАТУРА местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони

Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води

хидробиологично (БИ)

специфични вещества

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично

хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

съвместимост

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

умерено

да

хидроморфологично

не

специфични вещества

уязвими зони

да

физико-химично

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

НАТУРА
местообитания/птици

гори и други

земеделски земи

5,3 77,9 16,8

СОЗ за питейни води

не

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на

с.Крушари,
населени места с над 2 000
общ.Крушари-15дка
ЕЖ
гр.Вълчи дол-38,2дка

гр.Вълчи
дол-48

с.Крушари,
общ.Крушари-95

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.

с.Зимница, общ.Крушари-100

газопреносна станция област на промишлеността

Булгартрансгаз източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
106,486

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Суха

BG1DJ345R009

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2021г.
Запазване и
подобряване на
доброто химично
състояние

1.Контрол на изпълнението
на условията на
разрешителното за заустване
на отпадъчни води във водни
обекти
2.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на с.Зимница
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10
000 е.ж. на гр.Вълчи дол и
с.Крушари 4.Изграждане на
ГПСОВ от 2000 - 10 000 е.ж.
на с.Зимница, гр.Вълчи дол и
с.Крушари
5.Закриване на общинските
депа на гр.Вълчи дол и
с.Крушари 6.Спазване на
правила за добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
7.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

добро

да

хидроморфологично

не

специфични вещества

уязвими зони

да

физико-химично

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

НАТУРА
местообитания/птици

5,9 73,0 21,0

СОЗ за питейни води

не

гори и други

не

земеделски земи

не

антропогенни обекти

промишлени зони

не

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

област на промишлеността

не

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
3
хил. м
за 2008г.
населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

източник на замърсяване

СМВТ
не

Дължина, km
38,757

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Суха

BG1DJ900R011

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за опазване
на околната среда
Основни мерки

Запазване и
подобряване на
доброто
екологично и
химично
състояние до
2015г.

1.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
2.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в
новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
запазване на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване
на околната среда

добро

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

много лошо

да

хидроморфологично

не

специфични вещества

уязвими зони

да

физико-химично

чувствителни зони

не

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

НАТУРА
местообитания/птици

10,3 80,8 8,9

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

не
Яйца и птици - Зора АД - площадка 1 и площадка 2 - лагуни

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

депо област на промишлеността
ГПСОВ над 100000 е.ж.

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзе
мане от
водното
тяло,
хил. м3
за 2008г.

гр.Добрич-3

РДБО на гр.Добрич източник на замърсяване
ГПСОВ на гр.Добрич

СМВТ
не

Дължина, km
55,301

Код на типа
BGTR10

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Добричка

BG1DJ200R013

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.
Запазване и
подобряване на
доброто
химично
състояние

1.Контрол на
изпълнението на
условията на
разрешителното за
заустване на отпадъчни
води във водни обекти
2.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000
е.ж.. на гр.Добрич
3.Контрол по
изпълнението на
условията в издаденото
комплексно разрешително
4.Спазване на правила за
добра земеделска
практика с цел опазване на
водите от замърсяване с
нитрати от земеделски
източници
5.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната
оценка и/или оценката за
съвместимост

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоизващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места

Общо състояние

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

лошо

екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

умерено

специфични вещества

умерено

хидроморфологично

физико-химично

да

умерено

да

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

да

Екологично
състояние/
потенциал

няма данни

чувствителни зони

6,7 64,7 28,6 5 259 799 не

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

промишлени зони

*Инсталация за интензивно отглеждане на птици, площадка Козлодуй, "Яйца и птици"
АД, гр.Мизия (площадка гр.Козлодуй) - няма изградени съоръжения за пречистване
на отпадъчните води, събират се във водоплътни изгребни ями и периодично се
извозват в земни лагуни;
отвал на"ТЕЦ Свилоза" АД, гр. Свищов - в
експлоатация;

гр.Белене10,00дка
гр.Видин24,00дка
гр.Главиница5,00дка
гр.Козлодуй- гр.Дулово15,00дка
10,00дка
гр.Лом29,00дка

с.Брест,
общ.Гулянци100
гр.Главиница- с.Гиген,
гр.Видин-2
80
общ.Гулянци100

общински депа на
гр.Алфатарнаселени места с над 2 000
3,00дка
ЕЖ

Преглед на
Значими дифузни източници
Зони за защита на
земеползвана замърсяване
водите
нето, %
Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.

ПСОВ - под 5 ПСОВ - под
Добив и
преработка 000 куб.м./ден
5 000
куб.м./ден област на промишлеността
на нерудни
минерални
суровини
гр.Белене-10 с.Айдемир, гр.Алфатарнаселени места с над
общ.Силистра70
2 000 ЕЖ с неизградена
38
канализационна мрежа, %
Производств ПСОВ от 10 Производств Производство
о на батерии 000 до 100 о на спирт и
на млечни
алкохолни
продукти
000 е.ж.
напитки

Винарска
Цех за
ГК на
Пресевно- Пристанищен Пристанище
комплекс, н комплекс,
гр.Белене изба, с. Ново производство
промивна
източник на замърсяване
село,
на кисело
инсталация, гр.Лом - поток гр.Лом 2
поток 1
обл.Видин мляко, гр. Лом
гр. Видин
Предприятие
за
производств
о на батерии

СМВТ
да

Дължина, km
650,650

Код на типа
BGTR6

Име на реката

Значими точкови
източници на
замърсяване

Дунав

BG1DU000R001

Код на водното тяло

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.7

Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

Предотвратяване
влошаването на
екологичния
потенциал и
постигане на
добър до 2021г.
Предотвратяване
влошаването на
химичното
състояние и
постигане на
добро до 2027г.

1.Контрол на изпълнението на
условията на разрешителното за
заустване на отпадъчни води във
водни обекти
2.Контрол по
изпълнението на условията в
издаденото комплексно
разрешително
3.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място над 10 000 е.ж
на гр.Белене, гр.Видин,
гр.Дулово, гр.Козлодуй, гр.Лом,
гр.Свищов и гр.Силистра
4.Доизграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на гр.Алфатар, с.Айдемир,
гр.Главница, с.Калипетрово и
гр.Оряхово
5.Изграждане на
канализационна мрежа за
населено място от 2000 - 10 000
е.ж. на с.Брест, с.Гиген (с
водоприемник BG1IS100R027),
гр.Никопол, с.Овча Могила,
с.Ореш, с.Остров, с.Пиргово и
с.Черник
6.Доизграждане на ГПСОВ с вече
изградено механично стъпало
над 10 000 е.ж в чувствителна
зона на гр.Дулово
7.Изграждане на ГПСОВ над 10
000 е.ж. в чувствителна зона на
гр.Белене, гр.Видин,
гр.Козлодуй, гр.Лом, гр.Свищов

Допълнителни
мерки

1.Допълнителни
условия в издадените
и новоиздаващите се
разрешителните за
заустване на
отпадъчни води в
повърхностни водни
обекти с цел
достигане на доброто
състояние на водния
обект
2.Подобряване на
сметосъбирането и
сметоизвозването в
населените места
3.Договорни
споразумения за
околна среда синхронизиране на
мерките за постигане
на добро състояние
4.Изпълнение на
мерките, съгласно
Приложение 7.1.4

Общо състояние
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

хидроморфологично

специфични вещества

физико-химично

Екологично
състояние/
потенциал

хидробиологично (БИ)

уязвими зони

чувствителни зони

НАТУРА
местообитания/птици

СОЗ за питейни води

гори и други

земеделски земи

антропогенни обекти

* Сгуроотвал на"ТЕЦ Свилоза" АД, гр. Свищов - в
промишлени зони
експлоатация;
* Депо за производствени, строителни и опасни отпадъци
на"Свилоза" АД, гр. Свищов - действащо;
на "ТЕЦ Видахим" АД, гр. Видин;

общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

гр.Никопол-8,00дка
гр.Оряхово13,00дка

гр.Дулово-53
гр.Оряхово- с.Ореш, с.Овча Могила, гр.Никопол- гр.Лом- с.Калипетрово- гр.Козлодуй39
100
51
40
общ.Свищо общ.Свищов70
100
в-100

гр.Свищов22,00дка

Петролна база
ПСОВ над ПСОВ ПСОВ над 100 ПСОВ над
100 000 над 100
000 е.ж.
100 000 е.ж.
е.ж.
000 е.ж.
ПСОВ над ПСОВ над ПСОВ над 100
000 е.ж.
100 000 е.ж. 100 000 е.ж.

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %

област на промишлеността

източник на замърсяване

ГК на гр. ГК на гр. Русе - ГК на гр.
поток 2
Русе Русе - поток
1
поток 3
ГК на гр.
Русе поток 4

Петролна база с.
Сомовит,
общ.Никопол

Преглед на
Зони за защита на
Значими дифузни източници
земеползваводите
на замърсяване
нето, %
Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.

ГК на гр. ГК на гр. Русе ГК на гр.
Русе - поток Русе - поток
поток 5
7
6

СМВТ

Дължина, km

Код на типа

Име на реката

Код на водното тяло

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда
Цели за
опазване на
околната среда
Основни мерки

гр.Козлодуй, гр.Лом, гр.Свищов
и гр.Силистра 8.Изграждане на
ГПСОВ от 2000 - 10 000 е.ж. на
гр.Алфатар, с.Айдемир,
гр.Главница, с.Калипетрово,
Оряхово , с.Брест, с.Гиген,
гр.Никопол, с.Овча Могила,
с.Ореш, с.Остров, с.Пиргово и
с.Черник
9.Изграждане на
ГПСОВ над 10 000 е.ж. в
чувствителна зона на гр.Русе с
водоприемник DU001R001
(мярка заложена в
BG1RL120R013)
10.Закриване на общинските
депа на гр.Алфатар, гр.Белене,
гр.Видин, гр.Главница,
гр.Дулово, гр.Козлодуй, гр.Лом,
гр.Никопол, гр.Оряхово и
гр.Свищов
11.Почивстване на стари
замърсявания с производствени
и опасни отпадъци
12.Контрол на промишлените
зони с производствени и опасни
отпадъци
13.Контрол на
задължително изпълнение от
земеделските стопани в
уязвимите зони на програми от
мерки за ограничаване и
предотвратяване на
замърсяването с нитрати от
земеделски
14.Спазване на правила за добра
земеделска практика с цел
опазване на водите от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници
15.Разрешителен режим за

Допълнителни
мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Горивна инсталация Горивна инсталация
ГК на гр. Русе
Горивна
Горивна инсталация за
- поток 8
инсталация за
за топлинна
за производство на производство на енергия - поток
източник на замърсяване
топлинна
мощност - поток 1
енергия - поток 2,
1, гр. Русе
мощност - поток 2
гр.Русе

ПСОВ от
Термични
2000 до електроцентрали
10 000
е.ж.

Термични
електроцентрали

Термични електроцентрали

ПСОВ над 100
000 е.ж.
област на промишлеността

гр.Силистра-1

гр.Свищов-2

с.Пиргово, общ.Иваново-100

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

л на"ТЕЦ Видахим" АД, гр.
Видин - в експлоатация;

с.Черник,
общ.Дулово-100

Термични
електроцентрали

Значими точкови
източници на
замърсяване

ГК на
гр.Оряхо
во

с.Остров,
населени места с над
общ.Оряхово- 2 000 ЕЖ с неизградена
100
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

*Сгуроотвал на "Топлофикация Русе" АД - в експлоатация;

зони
* Депо за ПО на "ТЕЦ Видахим" АД, гр.промишлени
Видин;

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

15.Разрешителен режим за
водно тяло, съобразно
ОВОС/екологичната оценка
и/или оценката за съвместимост
16.Контрол по спазване на
условията в разрешителното за
водовземане 17.Забранява се
планиране и изграждане на
съоръжения за пренасочване на
водното течение, както и такива,
които мога да повлияят на
водния режим на влажите зони
на територията на природен
парк Персина, защитена
местност Калимок-Бръшлен и
поддържан резерват Сребърна
18.Забранява се ограничаване на
притока на вода към вторичните
канали около островите, както и
вътрешните канали на островите
(затоните) 19.Възстановяване на
естествени заливни гори по
българските Дунавски острови
съгласно лесоустройствени
проекти на ДЛ Лом, ДЛ Оряхово
и ДЛ Свищов

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Значими точкови
източници на
замърсяване

Проектир. и
Предприятие за
ТМСИ на
Месокомбина
ГК на
Кланичен цех с.
Проектир. и
Ряхово,
произв. на
произв. на
производство на Производствен
т, гр.Русе
гр.Козлодуй
източник на замърсяване
общ.Сливо
отрезни
отрезни
гипс-фазерни
а база, гр.
поле, обл. Русе металореж. маш., металореж. маш., плоскости, гр.Видин
Видин
поток 2
поток 1
Добив и
Произв.,
ПСОВ от 10
Произв.,
Машиностроителн Машиностроителн Производство на
прераб. и
и предприятия
и предприятия
цимент и гипс
преработка на
прераб. и
000 до 100
консерв. на
нерудни
консерв. на
000 е.ж. област на промишлеността
месо
минерални
месо
суровини

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

* Сгуроотвал на"ТЕЦ Видахим" АД, гр.
промишлени зони
Видин - в експлоатация;
антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

ПСОВ от 10 ПСОВ от 10
000 до 100 000 до 100
000 е.ж.
000 е.ж.

ПСОВ от
10 000
до 100
000 е.ж.

ПСОВ от Дървопреработ
10 000 ване и произв.
до 100 на ПДЧ, фурнир
и др.
000 е.ж.

Произв.,
прераб. и
консерв. на
месо

Производство на
спирт и алкохолни
област на промишлеността
напитки

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

Добив и
преработка на
нерудни
минерални
суровини

Значими точкови
източници на
замърсяване

ГК на
ГК на
Производствена ГК на
ГК на
Производство Месодобивно и Производство и
база,
гр.Тутра гр.Тутра
месопреработва търговия с вино и
гр.Силистра - гр.Силистр
на
а - поток 1
поток 2
гр.Козлодуй
кан кан - дървесновлакне що предприятие високо алкохолни източник на замърсяване
напитки
поток 2 поток 1 сти плоскости
с. Морава

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Производство
на цимент и
гипс

ГК на гр.Силистра - поток 4

ГК на гр.Силистра - поток
3

Значими точкови
източници на
замърсяване

Предприятие Производствена Производствена
за добив и
база гр.Видин, база гр.Видин,
поток 1
преработка на поток 2 - при
гипс - поток 1
високи води

източник на замърсяване

Производство Производство на
на млечни
млечни продукти
ПСОВ от 10 000 до 100 000
област на промишлеността
ПСОВ от 10 000 до 100 000 е.ж.
продукти
е.ж.

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
ГК на
гр.Видин,
поток 1

Производство
на цимент и
област на промишлеността
гипс

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

Производст Производств Производств
Произв.,
во на
о на
о на
прераб.
и ПСОВ от 10 ПСОВ от 10
ПСОВ от 10 000
000 до 100 000 до 100
млечни
целулоза,
целулоза,
до 100 000 е.ж. консерв.
000 е.ж.
000 е.ж.
продукти
на месо
хартия и
хартия и
картон
картон

Предприятие
за добив и
преработка на източник на замърсяване
гипс - поток 2

Значими точкови
източници на
замърсяване

Мандра, "Свилоза" АД, "Свилоза" АД,
Производс
ГК на
с.Чернолик, гр. Свищов, гр. Свищов, ГК на гр.Свищов - твена база
гр.Видин,
общ.Дулово поток 2. 2 - ТЗ поток 2. 1 - ТЗ
поток 1
поток 2
2
1

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Производствено
база гр.Видин поток 1

Петролна ГПСОВ на Предприятие за
Атомна
Атомна
база с. гр.Дулово преработка на електроцентра електроцентрала
зеленчуци, с.
ла, гр.Козлодуй , гр.Козлодуй - източник на замърсяване
Пиргово,
ТК 1
обл. Русе
Полк. Ламбриново
- ТК 2

Значими точкови
източници на
замърсяване

Производствена
база гр.Видин поток 2

Термични
Добив и преработка Добив и преработка Петролна ПСОВ от
Преработка и
Термични
на нерудни
на нерудни
база 2000 до 10 консервиране на електроцентра електроцентрал
област на промишлеността
минерални
минерални
000 е.ж.
плодове и
ли
и
суровини
зеленчуци
суровини

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

Термични
електроцентрали

Предприятие за
производство на
бетонови изделия и
метални конструкции,
поток 2
Производство на
бетонови изделия за
строителството

Предприятие за
производство на
бетонови изделия и
метални конструкции,
поток 1
Производство на
бетонови изделия за
строителството

Предприятие Производство на
за
захар, меласа и
производство др.хранителни източник на замърсяване
на пиво
продукти

Значими точкови
източници на
замърсяване

Горивна инсталация
за производство на
топлинна енергия ТЗ №4

Производство Производство на
на бира и
захар
област на промишлеността
малц

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ

ПСОВ от
10 000 до
100 000
е.ж.

Термични
електроцентрали

Термични
електроцентрали

Термични
електроцентрали

Термични
електроцентрали

Значими точкови
източници на
замърсяване

ГК на
Горивна инсталация Горивна инсталация Горивна инсталация Горивна инсталация за Горивна инсталация
производство на
за производство на
гр.Свищов за производство на за производство на за производство на
- поток 2 топлинна енергия - топлинна енергия - топлинна енергия - топлинна енергия -ТЗ топлинна енергия - източник на замърсяване
ТЗ №1
ТЗ №3б
ТЗ №3а
№6, поток 1.3.
ТЗ №5
Термични
електроцентрали
област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
ГК на
ГК на
гр.Свищо гр.Свищов в - поток поток 3 източник на замърсяване
4

Значими точкови
източници на
замърсяване

ГК на
Атомна
Атомна
Атомна
Атомна
ГК на
ГК на
гр.Лом електроцентра електроцентра електроцентра електроцентра гр.Свищов - гр.Свищов
ла, гр.
ла, гр.
ла, гр.
ла, гр.
поток 6
- поток 5
Козлодуй Козлодуй Козлодуй Козлодуй поток 4
поток 3
поток 2
поток 1
ПСОВ от
Термични
Термични
Термични
Термични
ПСОВ от 10 ПСОВ от
10 000 електроцентра електроцентра електроцентра електроцентра 000 до 100 10 000 до
до 100
ли
ли
ли
ли
000 е.ж.
100 000
е.ж.
000 е.ж.

ПСОВ от ПСОВ от 10
10 000 до 000 до 100
100 000 000 е.ж. област на промишлеността
е.ж.

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Значими точкови
източници на
замърсяване

Предприятие за
Товарно - Пристанищен Пристанищен Пристанищен Пристанищен
Предприятие за
преработка и
разтоварна за к-с Русе к-с "Русе к-с "Русе к-с "Русе - производство на бентон
източник на замърсяване
консервиране
на
износ на стоки Запад - поток
Запад" Запад" Запад" и бетонови изделия,
плодове и зеленчуци, с.
- поток 1
4
поток 3
поток 2
поток 1
гр.Силистра
Ряхово
Преработка и
ПСОВ - под 5 Строителство Строителство Строителство Строителство
Производство на
000
на пътища и на пътища и на пътища и на пътища и
консервиране на
бетонови
изделия за
куб.м./ден
самолетни
самолетни
самолетни
самолетни
плодове и зеленчуци област на промишлеността
строителството
писти
писти
писти
писти

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Значими точкови
източници на
замърсяване

Производство Сгуроотвал на Сгуроотвал на Инсталация за
Предприятие за
Пристанищ Товарно и търговия с ТЕЦ "Свилоза", "Топлофикация производство производство на високо ен к-с Русе - разтоварна за
биогорива,
гр.Свищов
Русе" АД
на биодизел,
алкохолни напитки,
Изток - износ на стоки източник на замърсяване
гр.Алфатар
гр.Русе
с.Професор Иширково
поток 1
- поток 2
Произв. и/или Сгуроотвали, Сгуроотвали, Произв. и/или Производство на спирт и ПСОВ - под ПСОВ - под 5
рафин. на
хвостохранили хвостохранили
рафин. на
алкохолни напитки
5 000
000
растит. масла и
ща и др.
ща и др.
растит. масла и
куб.м./ден куб.м./ден област на промишлеността
биодизел
подобни депа подобни депа
биодизел

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

Код на водното тяло
Име на реката
Код на типа
Дължина, km
СМВТ
Месопреработватл Млекопреработвате
но предприятие, с. лно предприятие, с.
източник на замърсяване
Йорданово,
Страцимир,
общ.Силистра
общ.Силистра
Произв., прераб. и
консерв. на месо

Значими точкови
източници на
замърсяване

Маслодобивна "Сомат" "Сомат"
фабрика,
АД,
АД,
с.Покрайна,
клон
клон
общ. Видин Видин - Видин поток 2 поток 1
Произв. и/или Автосер Автосер
рафин. на
визи и визи и
растит. масла и автомив автомив
биодизел
ки
ки

Производство на
млечни продукти
област на промишлеността

Преглед на
Значими дифузни източници
земеползвана замърсяване
нето, %

населени места с над
2 000 ЕЖ с неизградена
канализационна мрежа, %
общински депа на
населени места с над 2 000
ЕЖ

промишлени зони

антропогенни обекти
земеделски земи
гори и други

Водовзем
ане от
водното
тяло, хил.
м3 за
2008г.
Зони за защита на
водите

СОЗ за питейни води
НАТУРА
местообитания/птици
чувствителни зони
уязвими зони
хидробиологично (БИ)

Екологично
състояние/
потенциал

физико-химично
специфични вещества
хидроморфологично
екологично
състояние/потенциал
химично състояние
(приоритетни вещества)

Общо състояние

Цели за
опазване на
околната среда
Допълнителни
мерки

Мерки за постигане на целите на опазване на
околната среда

Основни мерки

