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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Приложение 3.4.1Б 

РЕГИСТЪР 

на зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми в ДРБУ 

№ 

Код на зоната за 
опазване на стопански 
ценни видове риби и 

други водни организми 

Име на зоната за 
опазване на 

стопански ценни 
видове риби и 
други водни 
организми 

Географско описание 
на зоната за опазване 

на стопански ценни 
видове риби и други 

водни организми 

Основание за 
определяне на 

зоната за опазване 
на стопански ценни 
видове риби и други 

водни организми 

Дължина на 
речните 

участъци/Площ 
на язовирите, 
определени 
като зони, 

km/км2 

Водосборна 
площ на 

повърхностното 
водно тяло, в 
което изцяло 
или частично 

попада зоната, 
km2 

Код на 
повърхностното 

водно тяло, в което 
изцяло или 

частично попада 
зоната 

ти
п 

на
 

по
въ

рх
но

ст
но

то
 

во
дн

о 
тя

ло
 

1 BG1FSW3ER100R001 ЕРМА 

р. Ерма с притоци 
Лишковица и 
Ябланица до 

държавна граница 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

25,70 436,35 BG1ER100R001 R2 

2 BG1FSWIS100R1024 ЗЛАТНА ПАНЕГА 

р. Златна Панега от 
Златна Панега до 

вливане в р. Искър 
при Червен бряг, 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

17,90 353,44 BG1IS100R1024 R8 

3 BG1FSWIS100R1124 ЗЛАТНА ПАНЕГА 
извор на р. Златна 

Панега  - от извор до 
Златна Панега 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

0,37 0,98 BG1IS100R1124 R15 

4 BG1FSWIS200R1622 Ечемишка 

РВ "Стубленска"; РВ 
"Ечемишка" - Стара 

Калница; РВ 
"Буканин дол"; РВ 
"Мечата долина"; 

Ботевград 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

9,03 23,46 BG1IS200R1622 R4 
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5 BG1FSWIS300R019 ГАБРОВНИЦА 

р. Габровница от 
извор до вливане в 

р. Искър при 
Габровница 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

11,87 99,21 BG1IS300R019 R2 

6 BG1FSWIS300R1017 БАТУЛИЙСКА 

р. Батулийска от 
извор до вливане в 

р. Искър при 
Реброво, вкл. 

притоците - Огойска 
и Елешница 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

14,59 216,63 BG1IS300R1017 R2 

7 BG1FSWIS300R1018 ИСКРЕЦКА 
р. Искрецка от извор 

до вливане в р. 
Искър при Своге 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

20,24 259,15 BG1IS300R1018 R2 

8 BG1FSWIS500R1109 ПЕРЛОВСКА 
РВ "Каменно 
здание" на р. 

Перловска 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

6,95 8,86 BG1IS500R1109 R2 

9 BG1FSWIS500R1130 ВЛАДАЙСКА 
РВ "Владайска ІІІ" 

к.1798 ; р. Владайска 
от извор до Владая 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

10,39 36,04 BG1IS500R1130 R2 
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10 BG1FSWIS700R1107 БИСТРИЦА 
ВИТОШКА 

р. Витошка Бистрица 
от  Бистрица до 

вливане в язовир 
Панчарево, без зона 

питейни РВ 
"Бистрица" на р. 

Витошка Бистрица и 
РВ "Янчовска" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

6,84 20,72 BG1IS700R1107 R2 

11 BG1FSWIS700R1206 ИСКЪР 

р. Искър след 
водохващане при 

язовир Искър до яз. 
Кокаляне (бент 

Пасарел) 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

10,16 44,11 BG1IS700R1206 R4 

12 BG1FSWIS900R1103 ЛЕВИ ИСКЪР РВ "Леви Искър" на 
р. Леви Искър 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

17,72 56,66 BG1IS900R1103 R2 

13 BG1FSWIS900R1203 ЧЕРНИ ИСКЪР 

РВ "Пряка"; РВ 
"Черни Искър"; РВ 
"Лопушница" на р. 

Черни Искър 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

12,79 79,85 BG1IS900R1203 R2 
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14 BG1FSWIS900R1503 ЧЕРНИ ИСКЪР 

р. Черни Искър без 
зона питейни РВ 

"Пряка"; РВ "Черни 
Искър"; РВ 

"Лопушница" до 
вливане на р. Бели 
Искър; вкл. приток - 

р. Лъкатица 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

9,81 100,96 BG1IS900R1503 R2 

15 BG1FSWNV200R1001 НИШАВА 
(ГИНСКА) 

р. Нишава (Гинска) 
от извор до 

държавна граница, 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

23,44 659,25 BG1NV200R1001 R2 

16 BG1FSWOG600R1106 БОТУНЯ 

РВ "Крушечка бара"; 
РВ "Старата река"; 

РВ "Релкьов дол"; РВ 
"Драгиева бара"; РВ 

"Орлощица 1"; РВ 
"Орлощица 2"; р. 

Ботуня до Вършец 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

9,51 42,81 BG1OG600R1106 R2 

17 BG1FSWOG700R1203 БЕРКОВСКА 

РВ "Шабовица"; РВ 
"Бели ефенди"; РВ 
"Голяма река"; РВ 

"Къса река" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

7,95 46,44 BG1OG700R1203 R4 
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18 BG1FSWOG789R1301 ДЪЛГОДЕЛСКА 
р. Дългоделска от 

извор до вливане в 
р. Огоста 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

29,41 252,75 BG1OG789R1301 R4 

19 BG1FSWOS890R1116 ЧЕРНИ ОСЪМ 
РВ "Миревско"; РВ 
"Черни Осъм"; РВ 

"Краевица" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

21,19 224,00 BG1OS890R1116 R2 

20 BG1FSWOS890R1216 без име м-ст "Жална", РВ 
"Въртяшка" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

4,86 21,93 BG1OS890R1216 R2 

21 BG1FSWOS890R1416 без име 
м-ст 

"Дъскорезницата", 
РВ "Зеленика" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

8,35 21,25 BG1OS890R1416 R2 

22 BG1FSWOS890R1516 без име 

Дънно водохващане 
"Къси дял"; м-ст 

"Слатина", РВ 
"Слатински дол", РВ 

"Козещица" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

14,37 43,20 BG1OS890R1516 R2 
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23 BG1FSWVT800L004 яз. Сопот язовир Сопот 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

5,35 77,02 BG1VT800L004 L12 

24 BG1FSWVT900R1001 БЕЛИ ВИТ 

р. Бели Вит до 
вливане на р. Черни 

Вит  при Тетевен, 
вкл. притоци - 

Костика, Заводна и 
Черна река, без 

зоната за защита РВ 
"Болованджика"; РВ 
"Брестнишка лъка" 

на р. Рибарица 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

5,81 320,08 BG1VT900R1001 R2 

25 BG1FSWVT900R1002 ЧЕРНИ ВИТ 

р. Черни Вит от 
извор до вливане на 

р. Бели Вит при 
Тетевен, вкл. 

притоци - Свинска и 
Косица, без зоната 

за защита РВ 
Свинска река 1 и 2 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

18,12 175,03 BG1VT900R1002 R2 
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26 BG1FSWVT900R1101 РИБАРИЦА 
РВ "Болованджика"; 

РВ "Брестнишка 
лъка" на р. Рибарица 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

6,90 30,75 BG1VT900R1101 R2 

27 BG1FSWVT900R1102 СВИНСКА 
РВ "Свинска река 1"; 
РВ "Свинска река 2" 

на р. Свинска 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

4,49 7,36 BG1VT900R1102 R2 

28 BG1FSWYN400R1001 ВИДИМА 

р. Видима от 
Априлци до вливане 

на Зла река, вкл. 
притоци - Зла река и 

Острешка 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

6,28 105,31 BG1YN400R1001 R2 

29 BG1FSWYN400R1101 ВИДИМА РВ "Пръскалска" и РВ 
"Лява Видима" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

11,95 60,27 BG1YN400R1101 R2 

30 BG1FSWYN400R1102 без име 

приток на р. Росица 
от извор до вливане 
при Валевци - м-ст 
"Лъката", РВ "Бяла" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

10,83 29,20 BG1YN400R1102 R2 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ 

Код на зоната за 
опазване на стопански 
ценни видове риби и 

други водни организми 

Име на зоната за 
опазване на 

стопански ценни 
видове риби и 
други водни 
организми 

Географско описание 
на зоната за опазване 

на стопански ценни 
видове риби и други 

водни организми 

Основание за 
определяне на 

зоната за опазване 
на стопански ценни 
видове риби и други 

водни организми 

Дължина на 
речните 

участъци/Площ 
на язовирите, 
определени 
като зони, 

km/км2 

Водосборна 
площ на 

повърхностното 
водно тяло, в 
което изцяло 
или частично 

попада зоната, 
km2 

Код на 
повърхностното 

водно тяло, в което 
изцяло или 

частично попада 
зоната 

ти
п 

на
 

по
въ

рх
но

ст
но

то
 

во
дн

о 
тя

ло
 

31 BG1FSWYN400R1202 РОСИЦА 

р. Росица от извор 
до вливане на 

приток при Валевци 
- РВ "Зелениковец"; 
м-ст "Гурлата", РВ 

"Багарещица 1"; м-ст 
"Безместност", РВ 

"Багарещица 2"; м-ст 
"Кръща", РВ 

"Росица" 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

10,54 71,50 BG1YN400R1202 R2 

32 BG1FSWYN600L019 яз. Йовковци язовир Йовковци на 
р. Веселина 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

5,75 217,29 BG1YN600L019 L2 

33 BG1FSWYN600R1021 ЗЛАТАРИШКА 

р. Златаришка от 
извор до Дърлевци, 

вкл. приток р. 
Марянска 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

28,60 290,52 BG1YN600R1021 R2 

34 BG1FSWYN600R1125 р. Бебровска р. Бебровска 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

0,00 224,37 BG1YN600R1125 R4 
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ценни видове риби и 
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зоната за опазване 
на стопански ценни 
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като зони, 
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водно тяло, в 
което изцяло 
или частично 

попада зоната, 
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Код на 
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водно тяло, в което 
изцяло или 

частично попада 
зоната 
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п 

на
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рх
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ст
но

то
 

во
дн

о 
тя

ло
 

35 BG1FSWYN800R1116 ПЛАЧКОВСКА 
ОВ "Гръбчево"-1 и 2; 
ОВ "Българка" на р. 

Плачковска 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

3,06 8,88 BG1YN800R1116 R4 

36 BG1FSWYN900L014 яз. Христо 
Смирненски 

яз. Христо 
Смирненски 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

0,98 53,46 BG1YN900L014 L2 

37 BG1FSWYN900R1115 КОЗЛЯТА 
РВ "Козята"; ОВ 
"Малуша" на р. 

Козлята 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

8,45 34,54 BG1YN900R1115 R2 

38 BG1FSWYN900R1215 ЯНТРА 
РВ "Янтра"; ОВ 

"Сапатовец" на р. 
Янтра 

Заповед № РД 09-
152/09.03.2015г. 
на министъра на 
земеделието и 

храните 

8,52 33,37 BG1YN900R1215 R2 

39 BG1FSWDU000R001 ДУНАВ река Дунав от Ново 
село до Силистра 

Закона за 
рибарството и 
аквакултурите 

681,82 4211,65 BG1DU000R001 R6 

 


