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Приложение 5.3.5.2 

Цели за опазване на околната среда на водозависими защитени зони за опазване на местообитания в ДРБУ 
 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000497 Арчар FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6440 Алувиални ливади 
от съюза Cnidion 
dubii в речните 
долини 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални ливади от 
съюза Cnidion dubii в речните долини, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000497 Арчар. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       2 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1130 Aspius aspius Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Aspius aspius, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 
Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1145 Misgurnus fossilis Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Misgurnus 
fossilis, предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1149 Cobitis taenia Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis taenia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на 
Gymnocephalus schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1159 Zingel zingel Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Zingel zingel, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

1160 Zingel streber Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Zingel streber, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Eudontomyzon 
mariae, предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 
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защита 

Име на зоната за 
защита 
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BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

2522 Pelecus cultratus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Pelecus 
cultratus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на 
Gymnocephalus baloni, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000497 Арчар. 

BG0000497 Арчар XX Няма 
информация 

6158 Gobio albipinnatus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Gobio 
albipinnatus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000497 
Арчар. 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 1032 Unio crassus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       4 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 2522 Pelecus cultratus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин FV Благоприятно 4064 Theodoxus 
transversalis 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 
Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 
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BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 
Батин. 
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BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 
Батин. 
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BG0000232 Батин U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000232 Батин XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000232 Батин. 

BG0000374 Бебреш FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 
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BG0000374 Бебреш FV Благоприятно 2511 Gobio kessleri Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 
Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 
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Код на 
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BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000374 
Бебреш. 

BG0000374 Бебреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000374 Бебреш. 

BG0000231 Беленска гора FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000231 Беленска гора. 

BG0000231 Беленска гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000231 Беленска гора. 
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BG0000231 Беленска гора XX Няма 
информация 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Theodoxus 
transversalis, предмет на опазване в ЗЗ BG0000231 
Беленска гора. 

BG0000593 Билерниците FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000593 Билерниците. 

BG0000593 Билерниците FV Благоприятно 3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000593 Билерниците. 

BG0000593 Билерниците FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000593 
Билерниците. 

BG0000593 Билерниците U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000593 Билерниците. 

BG0000593 Билерниците U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000593 Билерниците. 
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BG0000593 Билерниците U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000593 Билерниците. 

BG0000593 Билерниците U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000593 Билерниците. 

BG0000593 Билерниците U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000593 Билерниците. 

BG0000180 Боблата U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000180 Боблата. 

BG0000180 Боблата U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000180 Боблата. 

BG0000180 Боблата U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000180 Боблата. 

BG0000487 Божите 
мостове 

FV Благоприятно 3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000487 Божите мостове. 

BG0000487 Божите 
мостове 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000487 Божите мостове. 
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BG0000487 Божите 
мостове 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000487 Божите мостове. 

BG0000487 Божите 
мостове 

XX Няма 
информация 

1032 Unio crassus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Unio crassus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000487 Божите мостове. 

BG0000594 Божия мост - 
Понора 

XX Няма 
информация 

1032 Unio crassus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Unio crassus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000594 Божия мост - 
Понора. 

BG0000399 Българка FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000399 
Българка. 

BG0000399 Българка FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000399 Българка. 

BG0000399 Българка FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000399 
Българка. 

BG0000399 Българка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000399 Българка. 
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BG0000399 Българка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000399 Българка. 

BG0000399 Българка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000399 Българка. 

BG0000399 Българка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000399 Българка. 

BG0000399 Българка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000399 Българка. 

BG0000399 Българка U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000399 Българка. 

BG0000399 Българка XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000399 
Българка. 

BG0001036 Български 
извор 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 Български 
извор. 
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BG0001036 Български 
извор 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 Български 
извор. 

BG0001036 Български 
извор 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001036 Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001036 Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 
Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 Български 
извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 Български 
извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001036 Български извор. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       15 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001036 Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 Български 
извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001036 Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001036 Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001036 Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 Български 
извор. 
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Код на 
зоната за 
защита 
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защита 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001036 
Български извор. 

BG0001036 Български 
извор 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001036 Български извор. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000308 
Верила. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000308 Верила. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000308 Верила. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000308 Верила. 
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Код на 
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защита 
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защита 
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BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000308 Верила. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6410 Ливади с Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ BG0000308 
Верила. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000308 
Верила. 

BG0000308 Верила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000308 Верила. 

BG0000498 Видбол FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 
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BG0000498 Видбол FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 
Видбол. 

BG0000498 Видбол FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 
Видбол. 
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BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 
Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 
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BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000498 Видбол. 

BG0000498 Видбол U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000498 Видбол. 
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BG0000618 Видима FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 
Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 
Видима. 
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BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 

BG0000618 Видима U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000618 Видима. 
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Код на 
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защита 
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защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000618 Видима U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000618 Видима. 

BG0000522 Видински парк FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000522 Видински парк FV Благоприятно 3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000522 Видински парк FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000522 
Видински парк. 

BG0000522 Видински парк U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000522 Видински парк U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 
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хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000522 Видински парк U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000522 Видински парк U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000522 Видински парк U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000522 Видински парк U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000522 Видински парк. 

BG0000190 Витата стена U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000190 Витата стена. 

BG0000190 Витата стена U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000190 Витата стена. 

BG0000190 Витата стена U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000190 Витата стена. 

BG0000113 Витоша FV Благоприятно 1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ophiogomphus cecilia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 
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BG0000113 Витоша FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000113 Витоша FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша FV Благоприятно 3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000113 Витоша FV Благоприятно 3160 Естествени 
дистрофни езера 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени дистрофни 
езера, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 
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BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4080 Субарктични 
храсталаци от Salix 
spp. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Субарктични храсталаци 
от Salix spp., предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6410 Ливади с Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 
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BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91D0 Мочурни гори Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Мочурни гори, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000113 Витоша. 

BG0000113 Витоша XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000113 Витоша XX Няма 
информация 

5265 Barbus 
plebejus/bergi 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Barbus 
plebejus/bergi, предмет на опазване в ЗЗ BG0000113 
Витоша. 

BG0000500 Войница FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 
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BG0000500 Войница FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 
Войница. 

BG0000500 Войница FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 
Войница. 

BG0000500 Войница FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 
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BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000500 Войница U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000500 Войница. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански 
Балкан. 
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BG0000166 Врачански 
Балкан 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански 
Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

FV Благоприятно 3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 
Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 
Врачански Балкан. 
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BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански 
Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1166 Triturus cristatus 
(Triturus cristatus 
cristatus) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански 
Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански Балкан. 

BG0000166 Врачански 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000166 Врачански Балкан. 
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BG0000166 Врачански 
Балкан 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000166 
Врачански Балкан. 

BG0000518 Въртопски дол FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000518 Въртопски дол. 
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BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000518 Въртопски дол. 
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BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 
Въртопски дол. 

BG0000518 Въртопски дол U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000518 
Въртопски дол. 

BG0000432 Голяма река FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 
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BG0000432 Голяма река FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000432 
Голяма река. 

BG0000432 Голяма река FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 
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BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000432 Голяма река. 

BG0000432 Голяма река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000432 Голяма река. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко 
плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 
Деветашко плато. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       37 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000615 Деветашко 
плато 

FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 
Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 
Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко 
плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко 
плато. 
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BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко 
плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 
Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко 
плато. 
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BG0000615 Деветашко 
плато 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко 
плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000615 Деветашко 
плато 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000615 Деветашко плато. 

BG0000507 Делейна FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000507 
Делейна. 

BG0000507 Делейна FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000507 
Делейна. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       40 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000507 Делейна FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000507 Делейна. 

BG0000507 Делейна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000507 Делейна. 

BG0000507 Делейна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000507 Делейна. 

BG0000507 Делейна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000507 Делейна. 

BG0000507 Делейна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000507 Делейна. 

BG0000507 Делейна U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000507 Делейна. 

BG0000322 Драгоман FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 
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BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 
Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1516 Aldrovanda 
vesiculosa 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aldrovanda vesiculosa, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 
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BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4037 Lignyoptera 
fumidaria 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lignyoptera fumidaria, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6410 Ливади с Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 
Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 
Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000322 Драгоман. 

BG0000322 Драгоман U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000322 
Драгоман. 
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BG0000282 Дряновска 
река 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 
Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 
Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 
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BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000282 Дряновска 
река 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 
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BG0000282 Дряновска 
река 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000282 Дряновска река. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000214 
Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000214 
Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски 
манастир. 
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BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски 
манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000214 Дряновски манастир. 

BG0000214 Дряновски 
манастир 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000214 Дряновски 
манастир. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       47 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000216 Емен FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен FV Благоприятно 3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       48 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000216 Емен U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0000216 Емен U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000216 Емен. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 
Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

FV Благоприятно 1193 Bombina variegata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 Етрополе - 
Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001043 Етрополе - Байлово. 
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BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 
Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001043 Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 Етрополе - 
Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 Етрополе - 
Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001043 Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001043 Етрополе - Байлово. 
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BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001043 Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001043 Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 
Етрополе - Байлово. 

BG0001043 Етрополе - 
Байлово 

XX Няма 
информация 

5265 Barbus 
plebejus/bergi 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Barbus 
plebejus/bergi, предмет на опазване в ЗЗ BG0001043 
Етрополе - Байлово. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ophiogomphus cecilia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1122 Gobio uranoscopus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1193 Bombina variegata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 
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BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 2511 Gobio kessleri Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 4046 Cordulegaster heros Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cordulegaster heros, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 6410 Ливади с Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 
Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна 
Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан. 
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BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 
Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара 
планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1163 Cottus gobio Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1166 Triturus cristatus 
(Triturus cristatus 
cristatus) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан. 
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BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001040 Западна Стара планина и 
Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 
Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 
Западна Стара планина и Предбалкан. 
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BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001040 Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0001040 Западна Стара 
планина и 
Предбалкан 

XX Няма 
информация 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Theodoxus 
transversalis, предмет на опазване в ЗЗ BG0001040 
Западна Стара планина и Предбалкан. 

BG0000280 Златаришка 
река 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка 
река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка река. 
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BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка 
река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка 
река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000280 Златаришка река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка 
река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка 
река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка река. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000280 Златаришка река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 Златаришка 
река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000280 
Златаришка река. 

BG0000280 Златаришка 
река 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000280 Златаришка река. 

BG0000336 Златия FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 
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BG0000336 Златия FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 
Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 
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BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000336 Златия U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000336 Златия. 

BG0000570 Изворово - 
Краище 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000570 Изворово - Краище. 

BG0000570 Изворово - 
Краище 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000570 Изворово - Краище. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - 
Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски 
пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 
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BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

FV Благоприятно 3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001042 
Искърски пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски 
пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски 
пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 
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BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски 
пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - 
Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001042 
Искърски пролом - Ржана. 

BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 
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BG0001042 Искърски 
пролом - 
Ржана 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001042 Искърски пролом - Ржана. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 1145 Misgurnus fossilis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 2522 Pelecus cultratus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 
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BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 6158 Gobio albipinnatus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 
Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 
Калимок - Бръшлен. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 
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BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

5291 Chalcalburnus 
chalcoides 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Chalcalburnus chalcoides, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - 
Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6440 Алувиални ливади 
от съюза Cnidion 
dubii в речните 
долини 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални ливади от 
съюза Cnidion dubii в речните долини, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 
Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 
Калимок - Бръшлен. 
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BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000377 Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 
Калимок - Бръшлен. 

BG0000377 Калимок - 
Бръшлен 

XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000377 
Калимок - Бръшлен. 

BG0000335 Карабоаз FV Благоприятно 1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ophiogomphus cecilia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз FV Благоприятно 1130 Aspius aspius Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 
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BG0000335 Карабоаз FV Благоприятно 91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 
Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз FV Благоприятно 92D0 Южни крайречни 
галерии и 
храсталаци (Nerio-
Tamaricetea и 
Securinegion 
tinctoriae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Южни крайречни 
галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и 
Securinegion tinctoriae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 
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BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 
Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 
Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 
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BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 
Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 Карабоаз. 
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BG0000335 Карабоаз U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

92A0 Крайречни галерии 
от Salix alba и 
Populus alba 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни галерии от 
Salix alba и Populus alba, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000335 Карабоаз. 

BG0000335 Карабоаз XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000335 
Карабоаз. 

BG0000569 Кардам U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000569 Кардам. 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       71 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 
Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 
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BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001014 Карлуково. 

BG0001014 Карлуково U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001014 Карлуково. 
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BG0000117 Котленска 
планина 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска 
планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска 
планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 
Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 
Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска планина. 
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BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 
Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска 
планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1163 Cottus gobio Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000117 Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска 
планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска планина. 

BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

5265 Barbus 
plebejus/bergi 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus plebejus/bergi, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000117 Котленска 
планина. 
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BG0000117 Котленска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000117 Котленска планина. 

BG0001017 Кървав камък FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001017 
Кървав камък. 

BG0001017 Кървав камък FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001017 Кървав камък. 

BG0001017 Кървав камък FV Благоприятно 6410 Ливади с Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ BG0001017 
Кървав камък. 

BG0001017 Кървав камък FV Благоприятно 7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0001017 Кървав камък. 

BG0001017 Кървав камък U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001017 Кървав камък. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       76 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0001017 Кървав камък U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001017 Кървав камък. 

BG0001017 Кървав камък U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001017 
Кървав камък. 

BG0001017 Кървав камък U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001017 Кървав камък. 

BG0000165 Лозенска 
планина 

FV Благоприятно 1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000165 Лозенска планина. 

BG0000165 Лозенска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000165 Лозенска 
планина. 

BG0000165 Лозенска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000165 Лозенска планина. 
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BG0000165 Лозенска 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000165 
Лозенска планина. 

BG0000165 Лозенска 
планина 

XX Няма 
информация 

1060 Lycaena dispar Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lycaena 
dispar, предмет на опазване в ЗЗ BG0000165 Лозенска 
планина. 

BG0000165 Лозенска 
планина 

XX Няма 
информация 

4045 Coenagrion ornatum Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Coenagrion 
ornatum, предмет на опазване в ЗЗ BG0000165 
Лозенска планина. 

BG0000608 Ломовете FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 
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BG0000608 Ломовете FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1016 Vertigo moulinsiana Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Vertigo moulinsiana, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 
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BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 Ломовете. 

BG0000608 Ломовете U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000608 
Ломовете. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       80 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000608 Ломовете U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000608 Ломовете. 

BG0000168 Лудогорие FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. 

BG0000168 Лудогорие FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. 

BG0000168 Лудогорие FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. 

BG0000168 Лудогорие U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000168 Лудогорие. 

BG0000168 Лудогорие U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. 

BG0000168 Лудогорие U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       81 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000168 Лудогорие U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. 

BG0000171 Лудогорие - 
Боблата 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000171 Лудогорие - Боблата. 

BG0000171 Лудогорие - 
Боблата 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000171 Лудогорие - Боблата. 

BG0000171 Лудогорие - 
Боблата 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000171 Лудогорие - 
Боблата. 

BG0000171 Лудогорие - 
Боблата 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000171 Лудогорие - Боблата. 

BG0000171 Лудогорие - 
Боблата 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000171 Лудогорие - 
Боблата. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - Сребърна. 
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BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 3130 Олиготрофни до 
мезотрофни стоящи 
води с растителност 
от Littorelletea 
uniflorae и/или 
Isoeto-Nanojuncetea 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Олиготрофни до 
мезотрофни стоящи води с растителност от 
Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 
Лудогорие - Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна. 
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BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 
Лудогорие - Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000169 Лудогорие - Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000169 Лудогорие - Сребърна. 

BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна. 
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BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000169 Лудогорие - 
Сребърна. 

BG0000624 Любаш FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000624 
Любаш. 

BG0000624 Любаш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000624 Любаш. 

BG0000521 Макреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000521 Макреш. 

BG0000521 Макреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000521 Макреш. 

BG0000521 Макреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000521 Макреш. 

BG0000521 Макреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000521 Макреш. 
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BG0000521 Макреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000521 Макреш. 

BG0000521 Макреш U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000521 Макреш. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 
Мартен - Ряхово. 
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BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 
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BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000529 Мартен - Ряхово. 

BG0000529 Мартен - 
Ряхово 

XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 
Мартен - Ряхово. 
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BG0000616 Микре FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 
Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 
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BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 
Микре. 

BG0000616 Микре U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000616 Микре. 
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BG0000616 Микре U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000616 Микре. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско 
блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско 
блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско 
блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско блато. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       91 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско 
блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско 
блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 
Моминбродско блато. 

BG0000519 Моминбродско 
блато 

XX Няма 
информация 

1355 Lutra lutra Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lutra lutra, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000519 Моминбродско 
блато. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000247 Никополско 
плато 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

FV Благоприятно 1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 
Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

FV Благоприятно 4064 Theodoxus 
transversalis 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 
Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско плато. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000247 Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 Никополско 
плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000247 Никополско плато. 

BG0000247 Никополско 
плато 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000247 
Никополско плато. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1032 Unio crassus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Unio crassus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново село. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1130 Aspius aspius Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Aspius aspius, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 
Ново село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1145 Misgurnus fossilis Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Misgurnus 
fossilis, предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново 
село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1149 Cobitis taenia Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis taenia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на 
Gymnocephalus schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000631 Ново село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1159 Zingel zingel Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Zingel zingel, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

1160 Zingel streber Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Zingel streber, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново село. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Eudontomyzon 
mariae, предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново 
село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

2522 Pelecus cultratus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Pelecus 
cultratus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново 
село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 Ново 
село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на 
Gymnocephalus baloni, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000631 Ново село. 

BG0000631 Ново село XX Няма 
информация 

4125 Alosa immaculata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Alosa 
immaculata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000631 
Ново село. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

FV Благоприятно 1032 Unio crassus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - 
Караман дол. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 
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състоянието 
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хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - 
Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

FV Благоприятно 4064 Theodoxus 
transversalis 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - 
Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - 
Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова 
- Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1428 Marsilea quadrifolia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Marsilea quadrifolia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова - 
Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 
Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 
Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 
Обнова - Караман дол. 
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Код на 
зоната за 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000239 Обнова - Караман дол. 

BG0000239 Обнова - 
Караман дол 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000239 Обнова 
- Караман дол. 

BG0000524 Оризището FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000524 
Оризището. 

BG0000524 Оризището FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000524 
Оризището. 

BG0000524 Оризището U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000524 Оризището. 
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BG0000524 Оризището U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000524 Оризището. 

BG0000524 Оризището U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000524 Оризището. 

BG0000524 Оризището U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000524 Оризището. 

BG0000524 Оризището U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000524 Оризището. 

BG0000524 Оризището XX Няма 
информация 

1355 Lutra lutra Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lutra lutra, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000524 Оризището. 

BG0000182 Орсоя FV Благоприятно 1145 Misgurnus fossilis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 
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BG0000182 Орсоя FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 
Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 
Орсоя. 
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BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 
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BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 
Орсоя. 

BG0000182 Орсоя U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000182 Орсоя. 
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BG0000182 Орсоя U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000182 Орсоя XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000182 Орсоя. 

BG0000334 Остров FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров FV Благоприятно 3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 
Остров. 

BG0000334 Остров FV Благоприятно 3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 
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BG0000334 Остров FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров FV Благоприятно 91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 
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Код на 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 
Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 
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Код на 
зоната за 
защита 
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защита 

Код на 
състоянието 
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BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 Остров. 

BG0000334 Остров XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000334 
Остров. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       108 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 
Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 
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BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000532 Остров Близнаци. 
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BG0000532 Остров 
Близнаци 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000532 Остров Близнаци. 

BG0000532 Остров 
Близнаци 

XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000532 Остров 
Близнаци. 

BG0002018 Остров Вардим FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 
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BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 
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BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 
Остров Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров 
Вардим. 

BG0002018 Остров Вардим U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0002018 Остров Вардим. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0002018 Остров Вардим XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0002018 Остров 
Вардим. 

BG0000552 Остров Кутово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000552 Остров Кутово. 

BG0000552 Остров Кутово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000552 Остров Кутово. 

BG0000552 Остров Кутово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000552 Остров Кутово. 

BG0000552 Остров Кутово U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000552 Остров Кутово. 

BG0000534 Остров Чайка FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 
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състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 
Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000534 Остров Чайка. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000534 Остров Чайка U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 
Остров Чайка. 

BG0000534 Остров Чайка XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000534 Остров 
Чайка. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

FV Благоприятно 1032 Unio crassus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

FV Благоприятно 4125 Alosa immaculata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 
Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 
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Код на 
зоната за 
защита 
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защита 
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Код на 
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хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 
Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 Острови 
Козлодуй. 
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Код на 
зоната за 
защита 
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защита 
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вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000533 Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 
Острови Козлодуй. 

BG0000533 Острови 
Козлодуй 

XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000533 
Острови Козлодуй. 

BG0000173 Островче FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000173 Островче. 

BG0000173 Островче U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000173 Островче. 

BG0000173 Островче U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000173 Островче. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 
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състояние на 
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Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000173 Островче U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000173 Островче. 

BG0000173 Островче U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000173 Островче. 

BG0000173 Островче U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000173 Островче. 

BG0000173 Островче U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000173 
Островче. 

BG0000173 Островче U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000173 Островче. 

BG0000173 Островче XX Няма 
информация 

1355 Lutra lutra Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lutra lutra, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000173 Островче. 
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BG0000396 Персина FV Благоприятно 1032 Unio crassus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина FV Благоприятно 1130 Aspius aspius Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина FV Благоприятно 4064 Theodoxus 
transversalis 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 
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BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 
Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 
Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 
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BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 
Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 
Персина. 
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BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6440 Алувиални ливади 
от съюза Cnidion 
dubii в речните 
долини 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални ливади от 
съюза Cnidion dubii в речните долини, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 
Персина. 

BG0000396 Персина U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000396 Персина. 

BG0000396 Персина XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000396 
Персина. 
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BG0001307 Плана FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана FV Благоприятно 4046 Cordulegaster heros Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cordulegaster heros, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 
Плана. 

BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 
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BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001307 Плана. 

BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6410 Ливади с Molinia на 
карбонатни, 
торфени или 
глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae), предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 
Плана. 

BG0001307 Плана U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 
Плана. 

BG0001307 Плана U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001307 Плана. 
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Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 
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състоянието 
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състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0001307 Плана XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0001307 
Плана. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

FV Благоприятно 1159 Zingel zingel Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 
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Код на 
зоната за 
защита 
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защита 
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състоянието 
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състояние на 
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Код на 
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хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 
Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 Пожарево - 
Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 
Пожарево - Гарван. 
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Код на 
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защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000530 Пожарево - Гарван. 

BG0000530 Пожарево - 
Гарван 

XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000530 
Пожарево - Гарван. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 
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BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1166 Triturus cristatus 
(Triturus cristatus 
cristatus) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 
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BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 
Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - 
Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

92A0 Крайречни галерии 
от Salix alba и 
Populus alba 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни галерии от 
Salix alba и Populus alba, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0000517 Портитовци - 
Владимирово 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000517 Портитовци - Владимирово. 

BG0001037 Пъстрина FV Благоприятно 1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Ophiogomphus cecilia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 
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BG0001037 Пъстрина FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 
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BG0001037 Пъстрина U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1166 Triturus cristatus 
(Triturus cristatus 
cristatus) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001037 Пъстрина. 

BG0001037 Пъстрина U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001037 Пъстрина. 

BG0000339 Раброво FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000339 Раброво. 

BG0000339 Раброво FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000339 
Раброво. 
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BG0000339 Раброво FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000339 Раброво. 

BG0000339 Раброво U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000339 Раброво. 

BG0000339 Раброво U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1166 Triturus cristatus 
(Triturus cristatus 
cristatus) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000339 Раброво. 

BG0000339 Раброво U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000339 Раброво. 

BG0000339 Раброво U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000339 Раброво. 

BG0000339 Раброво U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000339 Раброво. 

BG0000314 Ребро U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000314 Ребро. 
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BG0000314 Ребро U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000314 Ребро. 

BG0000281 Река Белица FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река 
Белица. 

BG0000281 Река Белица FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река 
Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 
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BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 
Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 
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BG0000281 Река Белица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000281 Река Белица. 

BG0000281 Река Белица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000281 Река Белица. 

BG0000181 Река Вит FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 
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BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река 
Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 
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BG0000181 Река Вит U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 
Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 
Река Вит. 

BG0000181 Река Вит U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000181 Река Вит. 
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BG0000181 Река Вит U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000181 Река 
Вит. 

BG0000613 Река Искър FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 
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BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река 
Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 
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BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 
Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 
Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река Искър. 
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BG0000613 Река Искър U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000613 Река Искър. 

BG0000613 Река Искър U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000613 Река 
Искър. 

BG0000503 Река Лом FV Благоприятно 1122 Gobio uranoscopus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом FV Благоприятно 2511 Gobio kessleri Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 
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BG0000503 Река Лом FV Благоприятно 3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 
Река Лом. 

BG0000503 Река Лом FV Благоприятно 6158 Gobio albipinnatus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река 
Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 
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BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река 
Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 
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BG0000503 Река Лом U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000503 Река Лом. 

BG0000503 Река Лом U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000503 Река Лом. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 
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BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 2533 Cobitis elongata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 
Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000614 Река Огоста. 
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BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река 
Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 
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BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 
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BG0000614 Река Огоста U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000614 Река Огоста. 

BG0000617 Река 
Палакария 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река 
Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 
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BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000617 Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 
Река Палакария. 

BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000617 Река 
Палакария. 
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BG0000617 Река 
Палакария 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000617 Река Палакария. 

BG0000609 Река Росица FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 
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BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 
Река Росица. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       156 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000609 Река Росица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000609 Река Росица. 

BG0000609 Река Росица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000609 Река 
Росица. 

BG0000609 Река Росица XX Няма 
информация 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на 
Austropotamobius torrentium, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000609 Река Росица. 

BG0000508 Река Скът FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       157 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000508 Река Скът U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река 
Скът. 

BG0000508 Река Скът U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000508 Река Скът. 
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BG0000508 Река Скът U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000508 Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 
Река Скът. 

BG0000508 Река Скът U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000508 Река 
Скът. 

BG0000610 Река Янтра FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       159 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000610 Река Янтра FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 
Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река 
Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 
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BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река 
Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 
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BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 
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BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 
Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река Янтра. 

BG0000610 Река Янтра U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000610 Река Янтра. 
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BG0000610 Река Янтра U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 Река 
Янтра. 

BG0000495 Рила FV Благоприятно 1163 Cottus gobio Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила FV Благоприятно 3160 Естествени 
дистрофни езера 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени дистрофни 
езера, предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 
Рила. 

BG0000495 Рила FV Благоприятно 7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила FV Благоприятно 91D0 Мочурни гори Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Мочурни гори, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 
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BG0000495 Рила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3130 Олиготрофни до 
мезотрофни стоящи 
води с растителност 
от Littorelletea 
uniflorae и/или 
Isoeto-Nanojuncetea 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Олиготрофни до 
мезотрофни стоящи води с растителност от 
Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4046 Cordulegaster heros Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cordulegaster heros, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 
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BG0000495 Рила XX Няма 
информация 

1060 Lycaena dispar Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lycaena 
dispar, предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 Рила. 

BG0000495 Рила XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000495 
Рила. 

BG0000313 Руй FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000313 Руй. 
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BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000313 
Руй. 

BG0000313 Руй U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000313 Руй. 

BG0000313 Руй XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000313 
Руй. 

BG0000576 Свищовска 
гора 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000576 Свищовска гора. 

BG0000576 Свищовска 
гора 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000576 Свищовска гора. 
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BG0000576 Свищовска 
гора 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000576 Свищовска гора. 

BG0000576 Свищовска 
гора 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000576 Свищовска гора. 

BG0000576 Свищовска 
гора 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000576 Свищовска гора. 

BG0000576 Свищовска 
гора 

XX Няма 
информация 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Theodoxus 
transversalis, предмет на опазване в ЗЗ BG0000576 
Свищовска гора. 

BG0000263 Скалско FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 
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BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000263 
Скалско. 

BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 

BG0000263 Скалско XX Няма 
информация 

1355 Lutra lutra Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lutra lutra, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000263 Скалско. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 
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BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1145 Misgurnus fossilis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1159 Zingel zingel Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1160 Zingel streber Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1188 Bombina bombina Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 2484 Eudontomyzon 
mariae 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 
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BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 4056 Anisus vorticulus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Anisus vorticulus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 4127 Alosa tanaica Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa tanaica, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 6158 Gobio albipinnatus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 
Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 
Сребърна. 
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BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2011 Umbra krameri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Umbra krameri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2522 Pelecus cultratus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 
Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4125 Alosa immaculata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 Сребърна. 
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BG0000241 Сребърна U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000241 Сребърна. 

BG0000241 Сребърна U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 
Сребърна. 

BG0000241 Сребърна XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000241 
Сребърна. 

BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 
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BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 4046 Cordulegaster heros Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cordulegaster heros, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 
Средна гора. 

BG0001389 Средна гора FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна 
гора. 

BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 
Средна гора. 

BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001389 Средна гора. 
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BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0001389 Средна гора. 

BG0001389 Средна гора U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001389 Средна гора. 

BG0000279 Стара река FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 
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BG0000279 Стара река FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 
Стара река. 

BG0000279 Стара река FV Благоприятно 7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 
Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 
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BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1163 Cottus gobio Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000279 Стара река. 

BG0000279 Стара река U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000279 Стара река. 

BG0000233 Студена река FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 



ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. 

    

                                                         МОСВ                                                        Басейнова дирекция „Дунавски район"                                                                       177 

 

Код на 
зоната за 
защита 

Име на зоната за 
защита 

Код на 
състоянието 

Природнозащитно 
състояние на 

водозависимия вид 

Код на 
вида/ 

хабитата 
Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000233 Студена река FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1340 Континентални 
солени ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Континентални солени 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена 
река. 
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BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 Студена река. 

BG0000233 Студена река U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000233 
Студена река. 

BG0000240 Студенец FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 
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BG0000240 Студенец FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 
Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 
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BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 
Студенец. 

BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 
Студенец. 
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BG0000240 Студенец U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000240 Студенец. 

BG0000240 Студенец U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 
Студенец. 

BG0000240 Студенец U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000240 
Студенец. 

BG0000240 Студенец U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000240 Студенец. 

BG0000107 Суха река FV Благоприятно 1016 Vertigo moulinsiana Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Vertigo moulinsiana, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 
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BG0000107 Суха река FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1014 Vertigo angustior Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Vertigo angustior, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3140 Твърди 
олиготрофни до 
мезотрофни води с 
бентосни формации 
от Chara 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Твърди олиготрофни до 
мезотрофни води с бентосни формации от Chara, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 Суха река. 

BG0000107 Суха река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000107 Суха река. 
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BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 1122 Gobio uranoscopus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка 
планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка 
планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка 
планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 4046 Cordulegaster heros Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cordulegaster heros, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка 
планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 
Твърдишка планина. 
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BG0000211 Твърдишка 
планина 

FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000211 Твърдишка планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 
Твърдишка планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка 
планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1163 Cottus gobio Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000211 Твърдишка планина. 
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BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка 
планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000211 Твърдишка планина. 

BG0000211 Твърдишка 
планина 

XX Няма 
информация 

5265 Barbus 
plebejus/bergi 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Barbus 
plebejus/bergi, предмет на опазване в ЗЗ BG0000211 
Твърдишка планина. 

BG0000525 Тимок FV Благоприятно 3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 
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BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 
Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000525 Тимок. 
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BG0000525 Тимок U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91F0 Крайречни смесени 
гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior 
или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки 
(Ulmenion minoris) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Крайречни смесени гори 
от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 
minoris), предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000525 Тимок U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000525 Тимок. 

BG0000213 Търновски 
височини 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 
Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски височини. 
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BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 
Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000213 Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски 
височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски 
височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски 
височини. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000213 Търновски 
височини 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000213 Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

1122 Gobio uranoscopus Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Gobio 
uranoscopus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 
Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Rhodeus 
sericeus amarus, предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 
Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

1138 Barbus meridionalis Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Barbus 
meridionalis, предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 
Търновски височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

1146 Sabanejewia aurata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Sabanejewia 
aurata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 
Търновски височини. 
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Име на вида/хабитата Цел за опазване на вида/хабитата 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

1149 Cobitis taenia Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis taenia, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски 
височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

1355 Lutra lutra Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Lutra lutra, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски 
височини. 

BG0000213 Търновски 
височини 

XX Няма 
информация 

2511 Gobio kessleri Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Gobio kessleri, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000213 Търновски 
височини. 

BG0000106 Хърсовска река FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000106 Хърсовска река. 

BG0000106 Хърсовска река FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000106 Хърсовска река. 

BG0000106 Хърсовска река FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 Хърсовска река. 

BG0000106 Хърсовска река FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 
Хърсовска река. 
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BG0000106 Хърсовска река FV Благоприятно 6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 
Хърсовска река. 

BG0000106 Хърсовска река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 Хърсовска река. 

BG0000106 Хърсовска река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000106 Хърсовска река. 

BG0000106 Хърсовска река U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 Хърсовска река. 

BG0000340 Цар Петрово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000340 Цар Петрово. 

BG0000340 Цар Петрово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000340 Цар Петрово. 

BG0000340 Цар Петрово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1166 Triturus cristatus 
(Triturus cristatus 
cristatus) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus cristatus (Triturus 
cristatus cristatus), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000340 Цар Петрово. 

BG0000340 Цар Петрово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000340 Цар Петрово. 
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BG0000340 Цар Петрово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000340 Цар Петрово. 

BG0000340 Цар Петрово U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000340 Цар Петрово. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000494 
Централен Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000494 Централен Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000494 
Централен Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000494 Централен 
Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1163 Cottus gobio Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000494 Централен Балкан. 
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BG0000494 Централен 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000494 Централен Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000494 Централен 
Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000494 Централен Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000494 Централен Балкан. 

BG0000494 Централен 
Балкан 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

7140 Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Преходни блата и 
плаващи подвижни торфища, предмет на опазване в 
ЗЗ BG0000494 Централен Балкан. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 1060 Lycaena dispar Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lycaena dispar, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен Балкан - 
буфер. 
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BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 1093 Austropotamobius 
torrentium 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 
Централен Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен 
Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен 
Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001493 Централен Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 4045 Coenagrion ornatum Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Coenagrion ornatum, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен 
Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 
Централен Балкан - буфер. 
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BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001493 Централен Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен 
Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1163 Cottus gobio Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cottus gobio, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0001493 Централен Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001493 Централен Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен 
Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен Балкан - 
буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0001493 Централен Балкан - 
буфер. 
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BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6510 Низинни сенокосни 
ливади 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Низинни сенокосни 
ливади, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 
Централен Балкан - буфер. 

BG0001493 Централен 
Балкан - буфер 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0001493 Централен Балкан - буфер. 

BG0000509 Цибрица FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица FV Благоприятно 1138 Barbus meridionalis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица FV Благоприятно 1146 Sabanejewia aurata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица FV Благоприятно 1149 Cobitis taenia Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица FV Благоприятно 1220 Emys orbicularis Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 
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BG0000509 Цибрица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2511 Gobio kessleri Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio kessleri, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000509 Цибрица. 

BG0000509 Цибрица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000509 Цибрица. 
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BG0000509 Цибрица U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000509 Цибрица. 

BG0000199 Цибър FV Благоприятно 1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър FV Благоприятно 2522 Pelecus cultratus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Pelecus cultratus, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър FV Благоприятно 4125 Alosa immaculata Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Alosa immaculata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1130 Aspius aspius Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Aspius aspius, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 
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BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1146 Sabanejewia aurata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Sabanejewia aurata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1157 Gymnocephalus 
schraetzer 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus 
schraetzer, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 
Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1159 Zingel zingel Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel zingel, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1160 Zingel streber Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Zingel streber, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1993 Triturus dobrogicus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus dobrogicus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 
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BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2484 Eudontomyzon 
mariae 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Eudontomyzon mariae, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2555 Gymnocephalus 
baloni 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gymnocephalus baloni, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 
Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3270 Реки с кални 
брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и Bidention p.p., предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

6158 Gobio albipinnatus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio albipinnatus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 
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BG0000199 Цибър U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1530 Панонски солени 
степи и солени 
блата 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Панонски солени степи и 
солени блата, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 
Цибър. 

BG0000199 Цибър U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 
Цибър. 

BG0000199 Цибър U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000199 Цибър. 

BG0000199 Цибър XX Няма 
информация 

2533 Cobitis elongata Постигане/Запазване на стойностите на параметрите 
свързани с води за постигане на БПС на Cobitis 
elongata, предмет на опазване в ЗЗ BG0000199 Цибър. 

BG0000523 Шишенци FV Благоприятно 1032 Unio crassus Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 

BG0000523 Шишенци FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 
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BG0000523 Шишенци FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000523 
Шишенци. 

BG0000523 Шишенци FV Благоприятно 91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000523 Шишенци. 

BG0000523 Шишенци U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 

BG0000523 Шишенци U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 

BG0000523 Шишенци U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 

BG0000523 Шишенци U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 

BG0000523 Шишенци U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000523 Шишенци. 
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BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1355 Lutra lutra Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 
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BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3150 Естествени 
еутрофни езера с 
растителност от 
типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 
Язовир Горни Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

3260 Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-
Batrachion 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Равнинни или планински 
реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion, предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 

BG0000611 Язовир Горни 
Дъбник 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000611 Язовир Горни Дъбник. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

FV Благоприятно 1355 Lutra lutra Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Lutra lutra, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир Стамболийски. 
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BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

FV Благоприятно 6430 Хидрофилни 
съобщества от 
високи треви в 
равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

Запазване на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Хидрофилни съобщества 
от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс, предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 
Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1032 Unio crassus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Unio crassus, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1093 Austropotamobius 
torrentium 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Austropotamobius 
torrentium, предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 
Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Rhodeus sericeus amarus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1138 Barbus meridionalis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Barbus meridionalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1145 Misgurnus fossilis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Misgurnus fossilis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 
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BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1149 Cobitis taenia Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis taenia, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1171 Triturus karelinii 
(Triturus cristatus 
karelinii) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Triturus karelinii (Triturus 
cristatus karelinii), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000275 Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1188 Bombina bombina Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina bombina, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1193 Bombina variegata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Bombina variegata, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

1220 Emys orbicularis Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Emys orbicularis, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

2533 Cobitis elongata Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Cobitis elongata, предмет 
на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

4064 Theodoxus 
transversalis 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Theodoxus transversalis, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 
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BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U1 Неблагоприятно – 
Незадоволително 
състояние 

7220 Извори с твърда 
вода с туфести 
формации 
(Cratoneurion) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Извори с твърда вода с 
туфести формации (Cratoneurion), предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

1122 Gobio uranoscopus Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Gobio uranoscopus, 
предмет на опазване в ЗЗ BG0000275 Язовир 
Стамболийски. 

BG0000275 Язовир 
Стамболийски 

U2 Неблагоприятно – 
Лошо състояние 

91E0 Алувиални гори с 
Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion 
albae) 

Постигане на стойностите на параметрите свързани с 
води за постигане на БПС на Алувиални гори с Alnus 
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), предмет на опазване в ЗЗ 
BG0000275 Язовир Стамболийски. 

 
 
 


