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Приложение 2.2.2.2З 

Внасяни препарати за растителна защита (ПРЗ) върху използваната земеделска площ (ИЗП),  
във водосборната площ на поречията в ДРБУ 

 
 1. Поречие Ерма 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Ерма  436.350 1 42.29 0.0278 0.0233 0.0727 
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2. Поречие Нишава 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Нишава 722.891 3 105.14 0.0106 0.0135 0.0959 
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3. Поречие Западно от Огоста 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Западно от 
Огоста 3910.578 26 1330.57 2.5541 3.5616 8.6836 
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4. Поречие Огоста 
 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Огоста 4282.290 32 1623.71 3.0037 3.3195 10.5513 
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5. Поречие Искър 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Искър 8607.126 83 2034.21 4.9505 5.3330 11.0422 
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6. Поречие Вит 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Вит 3227.565 14 1119.15 3.4505 4.0712 6.7258 
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7. Поречие Осъм 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Осъм 2838.009 18 1213.03 3.8706 4.8935 7.8573 
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8. Поречие Янтра 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Янтра 7861.909 48 2510.34 7.3109 8.2452 17.2124 
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9. Поречие Русенскси Лом 
 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Русенски Лом 2985.355 15 1523.33 5.2704 5.4287 11.7348 
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10. Поречие Дунавски Добруджански реки 
 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Дунавски 
Добруджански 
реки  

8027.150 12 4099.13 14.9497 16.3416 33.4008 
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11. Поречие Дунав 
 
 
 

Поречие 
Площ на 

поречието, 
km2 

Общ брой 
водни 
тела в 

поречието 

Използвана 
земеделска площ 

(ИЗП) във 
водосборната площ 
на поречието, км2  

ИЗП върху която се 
внасят 

инсектициди (без 
оранжерии) във 

водосборната 
площ на 

поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
фунгициди  (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

ИЗП върху която се внасят 
хербициди (без 
оранжерии) във 

водосборната площ на 
поречието, км2 

Дунав 4330.856 4 2127.49 7.7607 8.4845 18.9664 

 
 
 

 


