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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

Приложение 5.3.1 

Цели за опазване на околната среда на зони за защита на води на повърхностни води предназначени 

за питейно-битово водоснабдяване  

 

№ 

Код на зоната за 
защита на 

повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 
Име на 

реката/язовира 
Географско описание 

на повърхностно водно 
тяло 

Категория 
на водното 

тяло 
Водосборна 
площ, km2 

Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

1 BG1DSWNV1101 BG1NV200R1101 ВИСОЧКА 
(СРЕБЪРНА) 

РВ - СД "Сребърна-
Гински" 12 бр. и РВ 

"Черна" (Църна) на р. 
Височка (Сребърна), 
Камарска, Средна и 

Куратска 

река 41,7 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

2 BG1DSWNV1102 BG1NV200R1102 без име 
било е на Искър - РВ 

"Перачката бара"; 
землище Бракьовци 

река 21,931 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

3 BG1DSWWO1108 BG1WO300R1108 ВИДБОЛ РВ "Бяла вода" на р. 
Видбол река 18,795 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

4 BG1DSWWO1212 BG1WO600R1212 СТАКЕВСКА РВ "Стакевска река" на р. 
Стакевска река 14,88 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ 

Код на зоната за 
защита на 

повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 
Име на 

реката/язовира 
Географско описание 

на повърхностно водно 
тяло 

Категория 
на водното 

тяло 
Водосборна 
площ, km2 

Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

5 BG1DSWWO1312 BG1WO600R1312 ЧУПРЕНСКА РВ "Голяма река" на р. 
Чупренска река 18,97 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

6 BG1DSWWO1412 BG1WO600R1412 КРАСТАВИЧКА РВ "Голяма река" на р. 
Краставичка река 8,677 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

7 BG1DSWWO1512 BG1WO600R1512 без име РВ "р. Горни Лом" река 6,225 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

8 BG1DSWOG1106 BG1OG600R1106 БОТУНЯ 

РВ "Крушечка бара"; РВ 
"Старата река"; РВ 
"Релкьов дол"; РВ 

"Драгиева бара"; РВ 
"Орлощица 1"; РВ 

"Орлощица 2"; р. Ботуня 
до Вършец 

река 42,809 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

9 BG1DSWOG1206 BG1OG600R1206 ЧЕРНА РВ "Чегорила"; р. Черна 
до Горно Озирово река 73,344 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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№ 

Код на зоната за 
защита на 

повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 
Име на 

реката/язовира 
Географско описание 

на повърхностно водно 
тяло 

Категория 
на водното 

тяло 
Водосборна 
площ, km2 

Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

10 BG1DSWOG016 BG1OG700L016 ЯЗ. СРЕЧЕНСКА 
БАРА язовир Среченска бара езеро 2,226 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

11 BG1DSWOG1103 BG1OG700R1103 БЪРЗИЯ 

РВ "Пръшковица"; РВ 
"Гаванищица"; РВ 
"Садина бара"; РВ 
"Ширине" на реките 
Бързия, Рибна бара, 

Голяма Садина бара и 
Малка Садина бара 

река 53,774 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

12 BG1DSWOG1203 BG1OG700R1203 БЕРКОВСКА 
РВ "Шабовица"; РВ "Бели 

ефенди"; РВ "Голяма 
река"; РВ "Къса река" 

река 46,442 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

13 BG1DSWOG1101 BG1OG789R1101 ПРЕВАЛСКА 

РВ "Лекия", РВ "Горна 
лука" - р. Превалска 

Огоста до вливане в р. 
Огоста при Белимел 

река 91,671 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

14 BG1DSWOG1201 BG1OG789R1201 ОГОСТА 
РВ "Щавляка" и РВ 

"Козарице"- р. Огоста от 
извор до Чипровци 

река 36,537 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

15 BG1DSWIS1526 BG1IS135R1526 без име 
Речно водохващане (РВ) 

Корит 1,2,3; Владо 
Тричков 

река 2,429 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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№ 

Код на зоната за 
защита на 

повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 
Име на 

реката/язовира 
Географско описание 

на повърхностно водно 
тяло 

Категория 
на водното 

тяло 
Водосборна 
площ, km2 

Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

16 BG1DSWIS1626 BG1IS135R1626 без име 
не е било зона - РВ 

"Малка река"; РВ 
"Церецелска" 

река 24,952 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

17 BG1DSWIS021 BG1IS200L021 ЯЗ. БЕБРЕШ 
яз. "Бебреш"; р. Бебреш 

от извор до язовир 
Бебреш (язовирна стена) 

река 75,685 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

18 BG1DSWIS1122 BG1IS200R1122 без име РВ "Куския дол; Липница река 5,603 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

19 BG1DSWIS1123 BG1IS200R1123 без име РВ "Говежди дол"; Своде река 8,44 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

20 BG1DSWIS1133 BG1IS200R1133 без име РВ "Старата река 1 и 2"; 
Правец река 3,738 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

21 BG1DSWIS1222 BG1IS200R1222 без име РВ "Старата река"; 
Рашково река 4,001 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 



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

 

 
         

5 

 

  МОСВ                                                БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН"  

№ 

Код на зоната за 
защита на 

повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 
Име на 

реката/язовира 
Географско описание 

на повърхностно водно 
тяло 

Категория 
на водното 

тяло 
Водосборна 
площ, km2 

Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

22 BG1DSWIS1233 BG1IS200R1233 МАЛЪК ИСКЪР РВ "Кози дол"; РВ "Кози 
дол 1"; РВ "Кози дол 2" река 10,157 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

23 BG1DSWIS1322 BG1IS200R1322 без име РВ "Милковица"; Гурково река 7,541 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

24 BG1DSWIS1333 BG1IS200R1333 без име 
РВ "Черна река"; РВ 

"Варутка"; РВ "Вукински 
дол"; Лопян 

река 69,187 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

25 BG1DSWIS1422 BG1IS200R1422 без име 
РВ "Занога"; РВ "Репец"; 

РВ "Помашкото"; 
Литаково 

река 31,622 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

26 BG1DSWIS1433 BG1IS200R1433 без име РВ "Еловска река"; РВ 
"Чинков дол"; Брусен река 29,648 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

27 BG1DSWIS1522 BG1IS200R1522 без име РВ "Чешковица"; РВ 
"Осеница"; Врачеш река 49,069 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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№ 

Код на зоната за 
защита на 

повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 

водно тяло 
Име на 

реката/язовира 
Географско описание 

на повърхностно водно 
тяло 

Категория 
на водното 

тяло 
Водосборна 
площ, km2 

Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

28 BG1DSWIS1533 BG1IS200R1533 без име РВ "Влайковица"; река 4,887 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

29 BG1DSWIS1622 BG1IS200R1622 без име 

РВ "Стубленска"; РВ 
"Ечемишка" - Стара 

Калница; РВ "Буканин 
дол"; РВ "Мечата 

долина"; Ботевград 

река 23,46 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

30 BG1DSWIS1633 BG1IS200R1633 без име РВ "Стайков дол" река 2,728 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

31 BG1DSWIS1722 BG1IS200R1722 без име РВ "Бистрица"; река 5,707 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

32 BG1DSWIS1733 BG1IS200R1733 без име РВ "Данчов дол"; река 2,915 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

33 BG1DSWIS1833 BG1IS200R1833 без име РВ "Черешовица"; река 1,787 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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повърхностни 
води, 

предназначени 
за ПБВ 

Код на 
повърхностно 
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Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

34 BG1DSWIS1933 BG1IS200R1933 без име РВ "Драгостин"; река 7,003 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

35 BG1DSWIS1117 BG1IS300R1117 без име РВ "Кръстешка река"; 
Батулия река 38,846 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

36 BG1DSWIS1109 BG1IS500R1109 ПЕРЛОВСКА РВ "Каменно здание" на 
р. Перловска река 8,864 

Достигане на стойност по 
микробиологични 

показатели: колиформа, 
фекални колиформи и 
фекални стрептококи, 

съотвестващи на 
стандарта за качество на 

повърхностни води за 
пиене най-малко за 

категория А2 

37 BG1DSWIS1130 BG1IS500R1130 ВЛАДАЙСКА 
РВ "Владайска ІІІ" к.1798 
; р. Владайска от извор 

до Владая 
река 36,038 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

38 BG1DSWIS1115 BG1IS600R1115 без име РВ "Стръгленска"; 
Стъргел река 6,646 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

39 BG1DSWIS1116 BG1IS600R1116 без име РВ "Желява"; Желява река 15,892 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

40 BG1DSWIS1216 BG1IS600R1216 без име РВ "Света река" река 7,932 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

41 BG1DSWIS1316 BG1IS600R1316 без име РВ р. Манастирска река 17,718 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

42 BG1DSWIS005 BG1IS700L005 ЯЗ. ИСКЪР язовир Искър река 141,607 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

43 BG1DSWIS1306 BG1IS700L1306 
ЯЗ. КОКАЛЯНЕ 

(БЕНТ 
ПАСАРЕЛ) 

яз. Кокаляне (бент 
Пасарел) река 18,404 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

44 BG1DSWIS1031 BG1IS700R1031 ШИПОЧНИЦА 

не е било зона – РВ 
"Шипочница" - р. 

Шипочница от извор до 
Ново село при границата 
на СОЗ на язовир Искър 

река 48,44 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

45 BG1DSWIS1106 BG1IS700R1106 без име РВ "Железница"; 
Железница река 8,9 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

46 BG1DSWIS1107 BG1IS700R1107 БИСТРИЦА 
ВИТОШКА 

РВ "Бистрица" на р. 
Витошка Бистрица и РВ 
"Янчовска"; Бистрица 

река 20,716 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

47 BG1DSWIS002 BG1IS900L002 ЯЗ. БЕЛИ 
ИСКЪР язовир Бели Искър река 27,135 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

48 BG1DSWIS1103 BG1IS900R1103 ЛЕВИ ИСКЪР РВ "Леви Искър" на р. 
Леви Искър река 56,663 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

49 BG1DSWIS1203 BG1IS900R1203 ЧЕРНИ ИСКЪР 
РВ "Пряка"; РВ "Черни 

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

река 79,847 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

50 BG1DSWIS1303 BG1IS900R1303 БИСТРИЦА 
МУСАЛЕНСКА 

РВ "Мусаленска 
Бистрица"; Боровец река 17,483 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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Цел за опазване на 
околната среда до 2015г. 

51 BG1DSWIS1403 BG1IS900R1403 БЕЛИ ИСКЪР 

РВ "Бели Искър"; РВ 
"Прека река"; РВ 

"Дерково дере"; Бели 
Искър 

река 63,408 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

52 BG1DSWVT1101 BG1VT900R1101 РИБАРИЦА 
РВ "Болованджика"; РВ 
"Брестнишка лъка" на р. 

Рибарица 
река 30,75 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

53 BG1DSWVT1102 BG1VT900R1102 СВИНСКА 
РВ "Свинска река 1"; РВ 
"Свинска река 2" на р. 

Свинска 
река 7,361 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

54 BG1DSWOS1101 BG1OS700R1101 СУХА ОРВ "Сухата река" река 17,202 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

55 BG1DSWOS1116 BG1OS890R1116 ЧЕРНИ ОСЪМ 
РВ "Миревско"; РВ 
"Черни Осъм"; РВ 

"Краевица" 
река 224,002 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

56 BG1DSWOS1216 BG1OS890R1216 без име м-ст "Жална", РВ 
"Въртяшка" река 21,932 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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57 BG1DSWOS1316 BG1OS890R1316 без име м-ст "Кончетата", ОРВ 
"Стъргонска" река 11,472 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

58 BG1DSWOS1416 BG1OS890R1416 без име м-ст "Дъскорезницата", 
РВ "Зеленика" река 21,253 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

59 BG1DSWOS1516 BG1OS890R1516 без име 

Дънно водохващане 
"Къси дял"; м-ст 
"Слатина", РВ 

"Слатински дол", РВ 
"Козещица" 

река 43,198 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

60 BG1DSWOS1716 BG1OS890R1716 без име ОРВ "Нанковото" река 2,729 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

61 BG1DSWYN1101 BG1YN400R1101 ВИДИМА РВ "Пръскалска" и РВ 
"Лява Видима" река 60,27 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

62 BG1DSWYN1102 BG1YN400R1102 без име 

приток на р. Росица от 
извор до вливане при 

Валевци - м-ст "Лъката", 
РВ "Бяла" 

река 29,201 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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63 BG1DSWYN1131 BG1YN400R1131 без име м-ст "Слатински дол", РВ 
"Слатински дол" река 5,814 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

64 BG1DSWYN1202 BG1YN400R1202 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" 

река 71,498 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

65 BG1DSWYN1231 BG1YN400R1231 без име м-ст "Баева ливада", РВ 
"Баещица" река 2,561 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

66 BG1DSWYN1331 BG1YN400R1331 без име м-ст "Душеви колиби", РВ 
"Елощица" река 2,982 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

67 BG1DSWYN019 BG1YN600L019 ЯЗ. ЙОВКОВЦИ язовир Йовковци на р. 
Веселина река 217,29 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 
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68 BG1DSWYN024 BG1YN600L024 ЯЗ. ЯСТРЕБИНО язовир Ястребино на р. 
Биюкдере река 225,597 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

69 BG1DSWYN1116 BG1YN800R1116 ПЛАЧКОВСКА 
ОВ "Гръбчево"-1 и 2; ОВ 

"Българка" на р. 
Плачковска 

река 8,883 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

70 BG1DSWYN014 BG1YN900L014 ЯЗ. ХРИСТО 
СМИРНЕНСКИ 

язовир Христо 
Смирненски; СД "Янтра" 

с 5 бр. РВ и РВ 
"Левичарка" на р. 

Паничарка 

река 53,464 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

71 BG1DSWYN1115 BG1YN900R1115 КОЗЛЯТА РВ "Козята"; ОВ 
"Малуша" на р. Козлята река 34,54 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

72 BG1DSWYN1215 BG1YN900R1215 ЯНТРА РВ "Янтра"; ОВ 
"Сапатовец" на р. Янтра река 33,365 

Поддържане и 
предотвратяване 

влошаване състоянието на 
повърхностните води за 

пиене 

 


