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VІI. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите. 

 

1. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите в басейна на р. Доспат 
– Таблица VІІ.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  VІІ.5 

N 

по 

ред 

Тип 

водно 

тяло 

Описа-

ние на 

типа 

Код EU_CD 

Описание 

на 

водното 

тяло 

Оценка на  

физикохимични 

параметри 

Оценка на 

хидроморфологични 

въздействия 

Екологичен 

статус (по 

АИБИ) 

Обща оценка на 

състоянието 

Обща 

екологична  

цел 

основни мерки местоположение 

оценка на 

състоянието 

след 

прилагане 

на мярката 

допълнителни 

мерки 

краен 

ефект от 

мерките/ 

отлагане 

1 TR33 21111 BG4DO900R116 

Река 

Доспат от 

изворите 

до язовир 

Доспат. 

добро състояние добро състояние 
много добро 

състояние 
добро състояние 

поддържане 

на добро 

състояние 

ПСОВ - 5400 е.ж.  с. Сърница 
добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

2 TR33 21111 BG4DO135R118 

Река 

Доспат от 

язовир 

Доспат до 

българо-

гръцката 

граница. 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 

незадоволително 

състояние 
незадоволително 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние 

по   NO2; да 

се осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток; EQR 

0.7 – 0.8   

1. ПСОВ -9500 

е.ж.; 2.ПСОВ - 

2350 е.ж.    

1. ПСОВ - гр. 

Доспат;        2. 

ПСОВ - 

с.Барутин, общ. 

Доспат 

умерено 

състояние 

административни 

мерки за: 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток и добри 

земеделски 

практики 

умерено 

състояние, 

отлагане 

за 2021г. 

3 TR33 21111 BG4DO600R120 

Река 

Сърнена 

река с 

левия си 

приток 

Керелова 

река от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

добро състояние 
незадоволително 

състояние 
добро състояние 

незадоволително 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние - 

да се 

осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток  

ПСОВ -2200 е.ж. 
ПСОВ - с.Змейца, 

общ. Доспат 
умерено 

състояние 

административни 

мерки за 

поддържане на 

мин. екологичен 

отток 

умерено 

състояние, 

отлагане 

за 2021г. 

4 TR33 21111 BG4DO135R121 

Река 

Осинска 

от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни умерено състояние добро състояние 
умерено 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние - 

да се 

осигури 

минимално 

допустимия 

екологичен 

отток  

административни 

мерки  
  

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

5 TR33 21111 BG4DO600R122 

Река 

Жижовска 

от 

изворите 

до 

вливането 

й в река 

Доспат. 

няма данни добро състояние 
умерено 

състояние 
умерено 

състояние 

достигане 

на добро 

състояние 

по EQR 0.7 

– 0.8  

ПСОВ - 5100 е.ж.  

с. Кочан, общ. 

Сатовча ПСОВ 

ще обслужва и с. 

Ваклиново 

добро 

състояние 
  

добро 

състояние 

                  *** 

Доизграждане 

и/или 

реконструкция на 

канализация за 

отвеждане  на 

отпадъчни води в 

ПСОВ  

Мярката се прилага към всички водни тела за които е 

предвидено изграждането на ПСОВ или реконструкция, 

разширение и модернизация на съществуваща ПСОВ.  
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