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РАЗДЕЛ 5 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА НА ЦЕЛИТЕ ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Раздел V на Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски 
район (2016 - 2021г.) е разработен в съответствие с изискванията на Директива 
2000/60/ЕС, транспонирани в Глава X, Раздел VI, чл. 157, ал. 1, т.6 и чл. 159 ал.2 т.2 от 
Закона за водите и съдържа списък на целите за опазване на околната среда за 
повърхностните и подземни водни тела и зоните за защита на водите, включително 
случаите по чл. 156в - 156е и свързаната с това информация, както и оценка на степента 
на изпълнение на целите за опазване на околната среда и обяснение за причините за 
неизпълнение на непостигнатите цели. 

След извършения преглед на въздействието от човешките дейности и 
разполагайки с актуалната оценка на състоянието на водните тела в ЗБР на база на 
наличната информация, се преминава към следващия етап – актуализация на 
поставените екологични цели за тях в съответствие с чл.4 на РДВ. При този процес се 
разглеждат всички водни тела - както тези, които изискват защита от влошаване, така и 
водните тела, които се нуждаят от възстановяване на доброто състояние и необходим 
период от време за постигането му.  

Настоящият раздел поставя целите за състоянието на водните тела, които 
Планът се стреми да постигне. С тях се определя дългосрочната визия за точно 
определени участъци  от водната среда. Веднъж одобрени от Министерски съвет, те са 
законово обвързани. Всички обществени органи трябва да ги имат предвид при вземане 
на решения, които биха могли да повлияят на качеството на водната среда. 
Определянето на подходящи цели за състоянието на водните обекти и мерките, които 
са необходими за постигането им, са в основата на процеса за планирането на 
управлението на речните басейни. 

Актуализацията на целите в настоящия ПУРБ се извършва в съответствие с     
четири типа основни екологични цели според РДВ по отношение на екологично 
състояние, екологичен потенциал, химично и количествено състояние, но не всички те 
са приложими за всички водни тела. Отчита се и обстоятелството, че РДВ позволява и 
поставянето на алтернативни цели за някои условия/ситуации.  

Основните  цели за повърхностните, подземните води и зоните са защита в 
териториалния обхват на ЗБР за втория планов период са насочени към: 

� предотвратяване на влошаването на състоянието, като от ключово 
значение е  липса на влошаването на много доброто състояние на онези 
повърхностни и подземни водни тела, оценени с високо качество на 
водите;  
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� възстановяване на доброто състояние, като за повърхностни води целите 
са за подобряване на водите, където е необходимо, със стремеж към 
постигане на най-малко добър екологичен статус, а за подземните води, 
целта  е за възстановяване на доброто състояние, значителна промяна и 
устойчиво намаляване на тенденциите за качеството; 

� намаляване на химичното замърсяване - прогресивно намаляване на 
замърсяването на повърхностните води с приоритетни вещества и 
прекратяване или преустановяване на емисиите, заустванията и загубите 
на приоритетно опасни вещества; 

� постигане на целите за зоните за защита, свързани с водите - поддържане 
или възстановяване на по-високите стандарти за качество на водите в тях, 
като от изключителна важност е гарантирането, че тези  зони са 
защитени, а където е необходимо, и подобрени. 

Естеството на целите е разгледано поотделно за повърхностните и за подземните 
водни тела, предвид техните специфични особености. Въпреки различията за всички 
водни тела  са приложени следните стъпки: 

� за всяка от приложимите цели, основното изискване е да се постигне като 
цяло „добро състояние”. Възстановяването на доброто състояние трябва 
да бъде постигнато, където е технически осъществимо, екологично 
устойчиво и не изисква прекомерни разходи; 

� извършване на оценка дали конкретното водно тяло ще може да постигне 
своите цели до 2015, до 2021 или до 2027г. или трябва да бъде даден по-
дълъг срок. Резултатът от прилагане на мерки при някои води отнема 
повече време от други за достигане на целта им, поради по - бавни 
естествени процеси/развитие, причинено от местни условия (например 
съществуването на високи нива на фосфор в почвата, почвени 
характеристики и хидрогеоложки условия); 

� Преценяване на необходимостта от залагане на допълнителни цели, в 
случаите, когато по силата на нормативен акт някои водни тела изискват 
по-голяма защита (вкл. зони, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване; чувствителни и нитратно уязвими зони; зони за защита 
на местообитания и видове).  

Цялостният процес на определяне на цели за състоянието на водните тела е 
посочен в диаграмата по-долу: 
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Диаграма № 5.1 Процес на определяне на цели за състоянието на водните тела 
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5.1. Актуализация на целите за опазване на околната среда на 
повърхностните водни тела 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на повърхностните 
водни тела се извършва съгласно  чл. 156а, ал.1, т.1 и ал. 3 и чл. 156б - чл.156г от 
Закона за водите и национално утвърден подход.  

Целите за опазване на околната среда за всички 183 повърхностни водни тела в 
ЗБР в настоящия ПУРБ за периода 2016 - 2021г. се актуализират  в съответствие с: 

� извършена актуализация на типологията на повърхностните водни тела 
(Раздел І); 

� обособяване на нови 63 броя повърхностни водни тела, предназначени за 
питейно - битово водоснабдяване. В резултат е увеличен общия брой на 
повърхностните водни тела в ЗБР на 183 и са променени техните граници 
(Раздел І); 

� актуализиран преглед на значимия натиск на база на съгласуван и 
национално приет подход и актуализирана оценка на риска на всички 183 
повърхностни водни тела в ЗБР (Раздел ІІ); 

� актуализиран Регистър на зони за защита на водите в ЗБР (Раздел ІІІ); 
� актуализирана оценка на състоянието на всички повърхностни водни тела 

в ЗБР на основата на нова национална класификационна типово 
специфична система (Раздел ІV); 

� извършен преглед и актуализация на силно модифицираните водни тела 
(СМВТ) в ЗБР в съответствие с изискванията на чл. 156б, ал.2 от Закона 
за водите; 

� преразглеждане на целите за опазване на околната среда и сроковете за 
тяхното постигане, в случаите, когато е налице: 

• невъзможност за подобряване на екологичното състояние на водното 
тяло поради технически затруднения, икономически причини или 
естествени условия – удължаване на срокове за постигане на 
поставените цели; 

• налице са въздействия, които не са могли да бъдат избегнати поради 
характера на човешката дейност или на замърсяването, но не настъпва 
по-нататъшно влошаване в състоянието на водите в засегнатото водно 
тяло – поставяне на по-малко строги цели. 
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5.1.1. Определяне на целите за опазване на околната среда на 
повърхностните водни тела 

Съгласно РДВ “ Добро състояние на повърхностните води”  означава 
състоянието, постигнато от повърхностния воден обект, когато и неговото екологично, 
и неговото химично състояние са поне „добри”. 

Главната цел за повърхностните водни тела в ЗБР е възстановяване  и запазване 
на доброто им състояние.  

Възстановяването на доброто състояние трябва да бъде постигнато до 2015, 
където е технически осъществимо, екологично устойчиво и не изисква прекомерни 
разходи. В отделни случаи,  прилагането на мерките за някои повърхностни водни тела  
отнема повече време от други за достигане на целта им, поради по - бавни естествени 
процеси или развитие, причинено от местни условия (например съществуването на 
високи нива на фосфор в почвата, почвени характеристики и хидрогеоложки условия). 
За тези тела се поставят цели, за следващия планов период, като се отчита при какви 
обстоятелства тези цели са достижими и кои са пречките дадено тяло да не достигне 
добро състояние.  

Целите за всяко повърхностно водно тяло в ЗБР се определят  в зависимост от 
следните фактори : 

� категория на водното тяло  - „река” или „езеро”; 
� принадлежност или не към определените СМВТ; 
� определяне на водното тяло като ЗЗВ или наличие на ЗЗВ в неговия 

водосбор или част от него; 
� актуалната оценка на състоянието/потенциала по всички компоненти на 

екологичното и химично състояние. 
� актуална оценка на състоянието на определените ЗЗВ. 

5.1.1.1. Определяне на цели за опазване на околната 
среда на повърхностните водни тела за екологично състояние 

„Екологично състояние” е израз за качеството на структурата и функциони-
рането на водните екосистеми, които са свързани с повърхностни води.  

“Добро екологично състояние” е състоянието на повърхностен воден обект, 
класифициран така в съответствие с Приложение V на РДВ. Доброто екологично 
състояние включва съвкупност от качествени елементи на състоянието – биологични, 
хидроморфологични, основни физикохимични показатели и специфични замърсители, 
чиито числови характеристики и стойности отговарят на посочените за „добро 
състояние” за съответната категория и тип повърхностно водно тяло в типово-
специфичната класификационна система, включена в Глава 5 „ Класифициране и 
представяне на състоянието на повърхностните води“ и Приложения 4, 5, 6, и 
Приложение 7 със стандарти за качество за специфични замърсители, химични 
елементи и други вещества от Наредба Н-4/2013г. за характеризиране на 
повърхностните води: 
  



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021) 2015 

 

 207  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N-
4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf 

“Добър екологичен потенциал” е състоянието на силно модифициран или 
изкуствен воден обект, класифициран така съгласно съответните разпоредби на 
Приложение V на РДВ. 

Прегледът и актуализацията на силно модифицираните водни тела (СМВТ) в 
ЗБР е извършен съгласно Подход при определяне на силно модифицирани водни тела 
(СМВТ) и изкуствени водни тела (ИВТ) 1  - дейност представена в Раздел І от 
настоящия ПУРБ. От общо 183 повърхностни водни тела, като СМВТ в ЗБР са 
определени 29 водни тела, от които 18 бр. са СМВТ от категория „река” и 11бр. са 
СМВТ от категория „езеро”. От всички определени СМВТ 11бр. са 
новоидентифицирани – не са били определени като такива в първия ПУРБ на ЗБР (2010 
– 2015г.).  

Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела е 
дейност, представена в Раздел ІV на настоящия ПУРБ. 

Класификацията на телата показва, че в териториалния обхват на ЗБР  58 бр. 
повърхностни водни тела, категория „реки” и 6 бр. повърхностни водни тела, категория 
„езера” са с текущо състояние „по-лошо от добро“ и изискват поставяне на цели за 
възстановяване до доброто им състояние. За тях се извършва анализ, който показва 
условията, които не позволяват постигането на тази цел. 

За 64 бр. повърхностни водни тела в ЗБР, оценени в по-лошо от „добро 
екологично състояние/потенциал” (оценени в „умерено”, „ лошо” и „много лошо 
състояние/потенциал”), поради несъответствие на числовите стойности на един или 
няколко от елементите за качество с нормите за „добро” екологично състояние, 
екологичните цели включват достигане на тези норми за „добро” екологично 
състояние. За останалите елементи за качество на водното тяло, за които не е 
установено влошаване, екологичната цел включва поддържане и запазване на тези 
стойности. 

За 51 бр. повърхностни водни тела в ЗБР, оценени в „отлично 
състояние”/„ максимален потенциал” или „добро” екологично състояние/„добър” 
потенциал (при които има съответствие на числовите стойности на всички 
наблюдавани елементи за качество с нормите за „отлично” състояние/„максимален ” 
потенциал или „добро” екологично състояние/„добър”потенциал, екологичните цели 
включват поддържане и запазване на тези стойности и недопускане на влошаване на 
състоянието/потенциала на тялото.  

За 5 бр. водни тела, оценени в „неизвестно” екологично състояние, поради липса 
на данни от проведен мониторинг се предвижда изпълнение на оперативен мониторинг 
в периода на настоящия ПУРБ.  Екологичната цел за тези тела е достигане на „добро” 
състояние. 

                                                           
1http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhod_HMWB.pdf 
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За 63 бр. повърхностни водни тела в ЗБР, които са определени като ЗЗВ ПБВ, 
оценени в „добро състояние спрямо целите на обявяване на ЗЗВ” (при които има 
съответствие на числовите стойности на всички наблюдавани елементи за качество с 
нормите за „добро състояние” на зоната, екологичните цели включват поддържане и 
запазване на тези стойности и недопускане на влошаване на състоянието на зоната 
(съответното повърхностно водно тяло, което е ЗЗВ ПБВ).  

На Фигура № 5.1.1. са визуализирани екологичните цели по водни тела в %. 

 

5.1.1.2. Определяне на цели за опазване на околната 
среда на повърхностните водни тела за химично състояние 

„Добро химично състояние на повърхностните води” е химичното  състояние, 
постигнато от повърхностен воден обект, в който приоритетните вещества не 
надвишават нормите за екологично качество (СКОС за приоритетни вещества и някои 
други замърсители от  Наредба за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010г.). 

http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_z
a_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_prioritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamy
rsiteli.pdf 

Оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела е дейност, 
представена в Раздел ІV на настоящия ПУРБ.  

Главната цел е прогресивно намаляване и прекратяване на замърсяването на 
повърхностните води с приоритетни вещества. В ЗБР се прилага мониторингова 
програма за приоритетни вещества, но същата не обхваща всички повърхностни води 
тела, поради липса на финансов ресурс. Източникът на химичното замърсяване за 
повърхностните водни тела, оценени като непостигащи „добро химично състояние” ще 
бъде изследван, за да бъдат предприети действия и определени точно мерките за 
възстановяване на химичното състояние на тези води. 
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За повърхностни водни тела, оценени в  „добро химично състояние”, при които 
не са установени превишения на изчислените средногодишни концентрации за 
приоритетните вещества спрямо стандартите за качество на околната среда (СКОС за 
приоритетни вещества в Наредба за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители от 09.11.2010г.), екологичната цел 
включва недопускане на нарастване на тези концентрации над СГС СКОС и 
недопускане на влошаване на химичното състояние на тялото. 

За повърхностни водни тела, оценени в „непостигащи добро химично 
състояние”, поради несъответствие на изчислените средногодишни концентрации за 
едно или за няколко от приоритетните вещества със стандартите за качество на 
околната среда (СКОС за приоритетни вещества в Наредба за стандарти за качество 
на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 
09.11.2010г.), екологичната цел включва понижаване на концентрациите на тези 
приоритетни вещества до стойностите на съответните СКОС) и  достигане на добро 
химично състояние. За останалите приоритетни вещества, за които не е установено 
превишение на СГС СКОС, екологичната цел включва недопускане на нарастване на 
тези концентрации и недопускане на влошаване на химичното състояние на тялото. 

За повърхностни водни тела, оценени в „неизвестно химично състояние” поради 
непровеждане на мониторинг или налични данни от мониторинг, неотговарящи на 
изискванията на Директива 2009/90/ЕК (чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 за мониторинг 
на водите)” , през периода на настоящия ПУРБ се предвижда изпълнение на 
мониторинг на приоритетните вещества и екологичната цел за тези тела е достигане на 
„добро” химично състояние. 

Целите за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в ЗБР са 
представени в Приложение 5.1.1. 

5.1.2. Изключения от постигане на целите за опазване на околната 
среда на повърхностните водни тела 

Изключенията от постигане на целите за опазване на околната среда на 
повърхностните водни тела в ЗБР се определят в съответствие с чл. 156б - чл. 156г от 
Закона за водите.  

Екологичното възстановяване на  водните системи е бързо, когато натискът е 
отстранен. Въпреки това, в някои случаи времето за екологично възстановяване е 
основание за предлагане на алтернативна цел  или обосновка за увеличаване на крайния 
срок. Тя се прилага, когато има очаквано забавяне, преди да се възстанови 
биологичното качество на водното тяло. Забавянето може да се дължи на времето, 
необходимо за хидроморфологичните, химичните и физикохимичните условия да бъдат 
възстановени до добро състояние, или времето, необходимо за затвърждаване на 
условията на местообитанията, след извършване на дейности за тяхното подобряване. 

Съществуват случаи, при които пораженията върху екологичното състояние са 
много сериозни и постигането на екологичните цели за един планов период е 
невъзможно, поради което следва да става поетапно, чрез залагане на алтернативни по-
малко строги цели. 
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За 25 броя повърхностни водни тела категория „река” и приравнени към 
категория „река” в  ПУРБ (2010-2015) на ЗБР е оценено, че натискът не може да бъде 
отстранен бързо и те не биха могли да достигнат целите за добро състояние до 2015 г 
(края на първия планов период). За тях е определено отлагане в постигане на целите по 
технически и икономически причини – отлагане на срока за постигане на екологичните 
цели (за 2021г.) в съответствие с изискванията на чл. 4, т.4 от РДВ. 

Повърхностните водни тела с времева дерогация (отлагане на срока за постигане 
на екологичните цели за 2021г.) са разпределени  по основни басейни както следва: 

� В басейна на р. Струма – 16 повърхностни водни тела; 
� В басейна на р. Места – 7 повърхностни водни тела; 
� В басейна на р. Доспат – 2 повърхностни водни тела. 

За тези повърхностни водни тела в процеса на актуализация на ПУРБ (2016 - 
2021г.)  не може еднозначно да се твърди, че е настъпило подобряване или влошаване 
на състоянието им поради различната степен на достоверност на оценката на 
състоянието на телата в двата периода. Различната оценка на тези тела може да не се 
дължи на  реална промяна на състоянието им, а да е в резултат от повишаване на 
достоверността на данните, повишаване на експертния опит и познания. Това 
обстоятелство затруднява прегледа и оценката на изпълнение на заложените за тях 
екологични цели и преразглеждане на условията за отлагане на срока по изпълнението 
им. 

При актуализацията на ПУРБ (2016 – 2021г.)  са преразгледани обосновките при 
прилагането на изключения от постигане на целите за опазване на околната среда за 
повърхностните водни тела в Западнобеломорски район, като са отчетени:  

� наличието на необходимите условия за прилагане на изключения 
съгласно изискванията на чл.156в ÷ 156ж от Закона за водите и чл. 
4,(4),(5),(6) и (7) от РДВ ; 

� изпълнението на планираните мерки  в  ПУРБ (2010 – 2015);  
� оценката на състоянието на повърхностните водни тела на база 

повишаване на достоверността на оценката и по-големия експертен опит; 
� наличието на нова информация за причините за непостигане на целите; 
� актуализираните граници на повърхностните водни тела.  

Направените изменения при прилагане на изключения спрямо ПУРБ (2010-
2015г.) са както следва: 

А. Прилагане на същото изключение “достигане на добро състояние до 
2021г.” (определено  в ПУРБ 2010 - 2015г.), но за по-малък брой водни тела (18 бр.). 

Причина: Постигане на добро екологично състояние към 2015г. за 7 бр. 
повърхностни водни тела от първоначално определените 25 повърхностни водни тела в 
изключения.  

Б. Промяна на вида на приложеното в ПУРБ 2010-2015 изключение - 
изключението “постигане на добро състояние до 2021г.“ е заменено с „ определяне на 
по-малко строги цели за опазване на околната среда“ – за 3 бр. водни тела.  



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021) 2015 

 

 211  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

Причини:  

1. Неправилно определени изключения в ПУРБ (2010-2015г.) 
и/или налична нова информация, вкл. резултати от научна 
разработка “Проучване и оценка на химичното състояние на 
повърхностните води”.  

2. Изведени са фонови концентрации на химични елементи по 
поречия, придружени с неопровержими доказателства за 
наличие на естествен фон.  

 В. Планирани нови изключения от постигане на целите за опазване на 
околната среда за 14 бр. ВТ, за които е преценено, че няма да успеят да достигнат добро 
състояние към 2021г.  

Общо определени изключения в ПУРБ (2016-2021г.) – 32 бр. 

Причини:  

� „ Технически причини за  удължаване срока за постигане на целите за 
опазване на околната среда”  (чл. 156в, т. 1, буква „а“ от Закона за 
водите) - стартирало е изпълнението на основни мерки, но екологичният 
ефект от прилагането им ще се отрази върху състоянието на 
повърхностното водно тяло след 2015г. (например: има проект или е в 
процес на изграждане ПСОВ, реконструкция на ПСОВ, закриване и 
рекултивиране на общински депа и др.) –  за 14 водни тела; 

� „ Естествени условия за удължаване срока за постигане на целите за 
опазване на околната среда”  (чл. 156в, т. 1, буква „в“ от Закона за 
водите) - стартирало е прилагането на основни мерки, но екологичният 
ефект ще се отрази върху състоянието на повърхностното водно тяло след 
2015г. (например: изградена/реконструирана ПСОВ, 
закрито/рекултивирано общинско депо) - за 9 бр. водни тела; 

� „ Поради естествени причини се поставят по–малко строги цели за 
опазване на околната среда”  (чл. 156г от Закона за водите) –за 9 водни 
тела; 

� Определянето и обосновката на изключенията е извършено съгласно 
Ръководство №20 на ЕК за освобождаване от задължението за спазване на 
екологичните цели и национална „Методика за прилагане на 
изключенията по чл. 156б-156е от Закона за водите” . 

Определените изключения при повърхностните води в ПУРБ (2016 – 2021) са 
17% от общия брой на повърхностните водни тела (32 водни тела в изключения спрямо 
183 водни тела общо), докато в ПУРБ (2010-2015) определените изключения са 19% (25 
водни тела в изключения спрямо 132 водни тела общо). 

При обосноваване на изключенията от постигане на екологичните цели за 
повърхностните водни тела в ЗБР е включена следната информация : 
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� Всяко изключение е представено с тип, обосновка и срок на достигане на 
екологичната цел; 

� Посочен е идентифицирания значим антропогенен натиск, който е 
причина за влошеното състояние на водното тяло; 

� Посочени са елементите за качество на екологичното и химично 
състояние, са повлияни от антропогенния натиск и отразяват неговото 
въздействие върху състоянието на водното тяло; 

� Посочени са различните видове мерки от  ПУРБ (2010 – 2015) и степента 
и причините за тяхното изпълнение/неизпълнение; 

� Посочени са заложените за изпълнение нови програми от мерки през 
ПУРБ (2016 – 2021) за всяко от водните тела, попадащи в изключения от 
постигане на екологичните цели; 

� Посочени са  елементите за качество на екологичното и химично 
състояние, върху които конкретно ще повлияе изпълнението на 
програмите от мерки от ПУРБ (2016 – 2021). 

Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от 
постигането на целите за опазване на околната среда за отделните повърхностни водни 
тела е представена в Приложение 5.1.2. и визуализирани на Карта 5.1.2. 

В таблица № 5.1.2 и на фигура №  5.1.2. са представени обобщени резултати от 
актуализацията на изключенията от постигане на екологичните цели на повърхностните 
води. 
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Таблица № 5.1.2. Обобщена информация за изключенията от постигане на 
екологичните цели за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район. 

Вид 
изключение, 
съгласно чл. 
156 от ЗВ и 
чл. 4  от РДВ 

Планирани 
изключения 
в ПУРБ 2010 
– 2015г. (бр. 

ВТ) 

Планирани изключения в ПУРБ 2016-2021г. (бр. ВТ) 

Планирани 
изключения 

Пренесени 
изключения 
от ПУРБ 

2010 – 
2015г. 

Изменени 
изключения 
от ПУРБ 

2010 – 
2015г. 

Планирани нови 
изключения 

Удължаване 
на сроковете 
за етапно 

постигане на 
целите, 

съгласно чл. 
156в, т. 1 от 
ЗВ  и  чл. 4, 
ал. 4 от РДВ 

25 23 15 0 8 

Определени 
по-малко 

строги цели, 
съгласно 

чл.156г от ЗВ 
и чл. 4, ал 5 
от РДВ 

0 9 0 3 6 

Общ брой 
повърхностни 
водни тела за 

които са 
приложени 
изключения 
от постигане 

на 
екологичните 

цели 
25 32 15 3 14 
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Фигура  № 5.1.2. Обобщено представяне на видовете изключения в зависимост от 
състоянието на водните тела. 

Фиг. № 5.1.2.  

 

5.1.3. Съгласуване на целите за повърхностните води с управлението 
на риска от наводнения 

С оглед на постигане на оптималното състояние на повърхностните водни тела е 
необходимо съгласуване на целите за повърхностните водни тела в ЗБР с целите на 
управлението на риска от наводнения в ПУРН. 

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения:  
„ Разработване на планове за управление на речните басейни съгласно Директива 2000 
/60/ЕО и на планове за управление на риска от наводнения съгласно настоящата 
директива, са елементи от интегрираното управление на речните басейни. Поради 
тази причина двата процеса следва да се възползват от общия потенциал за 
съвместно действие и ползи,вземайки предвид екологичните цели на Директива 
2000/60/ЕО, гарантирайки ефективност и разумно използване на ресурсите...”  (чл. 9) 

Хармонизираната координация дава възможност за оптимизиране на 
взаимодействието и минимизиране на конфликтите. Интегрираното или координирано 
планиране, съгласно РДВ и ДН, има потенциала да се идентифицират цели, които да 
отговарят и на двете политики. Дефинирането на тези цели предполага съответни 
мерки, които да доведат до постигането им. Естествено водозадържане е типичен 
пример за начина, по който мерки за намаляване на риска от наводнения може 
положително да взаимодействат с екологичните цели на чл. 4 от РДВ чрез укрепване и 
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опазване на капацитета за естествено задържане и съхранение, който имат подземните 
води, почвите и екосистемите. Възстановяването на връзката между разливните зони и 
реките, на меандрите, както и на влажните зони са мерки, които могат да намалят или 
забавят пиковете на наводненията надолу по течението и едновременно с това могат да 
подобрят качеството на водите и тяхното наличие, да спомогнат за опазването на 
животинските местообитанията и за увеличаване устойчивостта към изменението на 
климата. 

Въпреки това, в някои случаи, например обикновено в силно урбанизирани 
райони, целите за защита от наводнения изискват нова инфраструктура, която може да 
влоши състоянието или да възпрепятства постигането на „добро състояние” на едно 
или повече водни тела, защото няма друга приложима алтернатива. 

Хармонизираните срокове за изготвянето на плановете за управление съгласно 
РДВ и ДН са отлична възможност наличната информация относно статуса и натиска да 
се използва едновременно и да се разработят цели и съответно ПоМ, които да спомагат 
за постигане на статус „добро състояние“ като същевременно намаляват риска от 
наводнения. Тази полезни взаимодействия трябва да се използват най- пълноценно. 
При дефинирането на целите и избора на мерки за управление на риска по ДН са  
вземат под внимание широка гама от дългосрочни ползи от мерките за естествено 
задържане на водите. Те се вземат предвид и при оценката на по- добрите екологични 
варианти, изисквани по член 4, параграф 7 от РДВ, за проектите, които предполагат 
физическа промяна на водните обекти. 

5.2. Актуализация на целите за опазване на околната среда на подземните водни 
тела 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на подземните водни 
тела се извършва в съответствие с Глава десета, Раздел III на ЗВ и чл. 4, т.1, б) на РДВ.  

Основната цел за подземните води е всички 38 бр. ПВТ да са в „ добро 
състояние” . ПВТ е в „ добро състояние” , когато количественото и химичното му 
състояние са поне "добри". Общото състояние на подземните водни тела се определя от 
по-лошото от двете (Раздел IV). 

Целите за опазване на околната среда по отношение на количеството и 
качеството на подземните води са: 

� Недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в 
подземните води и предотвратяване влошаването на състоянието на 
всички подземни водни тела; 

� Опазване, подобряване и възстановяване на всички подземни водни тела, 
осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на 
подземните води и постигане доброто им състояние; 

� Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и 
устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки 
замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на подземните 
води; 
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� Зоните за защита на водите по чл. 119а за постигане на целите на 
законодателството,  по силата на което е определена или обявена зоната. 

5.2.1. Определяне на целите за опазване на околната среда на подземните 
водни тела 

Целите за опазване на околната среда на подземните води са насочени към всяко 
ПВТ за постигане на добро химично и добро количествено състояние. В  ПУРБ (2010-
2015г.) са определени общо 39 броя подземни водни тела. Оценката на състоянието им 
(количествено и химично) към тогавашния момент е показала, че всички са в добро 
състояние. Целта за всички е била – поддържане на доброто състояние. 

За ПУРБ (2016-2021г.), по отношение на химичното състояние на ПВТ 
използваните критерии за определяне на целите са ненадвишаване на: 

� стандартите за качество на подземните води, определени в Приложение 
№ 1 към Наредба №1/10.10.2007г., аналогични на стандартите за качество 
на питейните води в Наредба №9/16.03.2001г. и стандартите за качество 
на замърсителите, установени в приложение I на Директивата за опазване 
на подземните води от замърсяване и влошаване и 

� праговите стойности (ПС) определени за всички замърсители и 
показатели на замърсяване (Приложение № 4.2.2.а – Раздел IV), които 
характеризират ПВТ определени в риск да не постигнат добро химично 
състояние. 

Едно ПВТ - „Порови води в кватернер – Струмешница” с код BG4G000000Q001 
е оценено в лошо химично състояние по тест „Обща оценка за химичното състояние” и 
тест „Значимо влошаване на екологичното или химичното състояние  на 
повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ” по подхода 
2. Причината за влошеното химично състояние е в превишение на концентрацията над 
СК/ПС на замърсителя „нитрати”  в подземните води, като целта за ПВТ е „по-малко 
строги цели – понижаване съдържанието на нитрати в подземните води”. В 
Приложение № 5.2.1.а са представени целите за химичното състояние на ПВТ и 
сроковете за постигането им. 

За ПУРБ (2016-2021г.), по отношение на количественото състояние на ПВТ 
използваните критерии за определяне на целите са следните: 

� Нивото на подземните води в ПВТ да бъде такова, че разполагаемите 
ресурси няма да бъдат превишени от общото средномногогодишно 
черпене, включващо черпенето на базата на издадени разрешителни за 
водовземане и черпенето от кладенците за задоволяване на собствените 
потребности на гражданите; 

� Промените в нивото на подземните води, в резултат от черпенето, няма 
да предизвикат временна или постоянна промяна в посоката на потока, 
включително на ограничени територии, които могат да доведат до: 

− непостигане на целите за свързаните повърхностни водни тела; 
                                                           
2
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW-status_himichen_final.doc 
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− значимо влошаване на състоянието на повърхностни водни тела; 
− значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от 

ПВТ;  
− привличане (интрузия) на солени води или други замърсени води; 
− -непрекъсната и ясно определена антропогенна тенденция за промяна в 

посоката на потока, която може да доведе до интрузия. 

Шест броя ПВТ са оценени в лошо количествено състояние – 4 бр. по тест 
„ Воден баланс”  и 2 бр. по тест „ Сухоземни екосистеми, зависими от подземните 
води”  от подхода за оценка на количественото състояние 3. И за шестте броя ПВТ 
причината за лошото състояние е по параметъра „ водно ниво”. Целта за ПВТ оценени в 
лошо количествено състояние по тест „ Воден баланс”  е достигане на добро състояние 
до 2021 г., а ПВТ оценени в лошо количествено състояние по тест „ Сухоземни 
екосистеми, зависими от подземните води”  се явяват изключения по чл. 4 (5) от РДВ. 
В Приложение № 5.2.1.б са представени целите за количественото състояние на ПВТ и 
сроковете за постигането им. 

Общата оценка на състоянието показва, че 3 бр. ПВТ няма да постигнат добро 
състояние дори след 2027 г. и 3 бр. ПВТ се очаква да достигнат добро общо състояние 
до 2021 г (Приложение № 5.2.1.в). 

5.2.2. Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на 
подземните водни тела 

Изключенията от постигането на целите за опазване на околната среда на 
подземните води се определят съгласно чл. 156в и чл. 156г от Закона за водите.  

В ПУРБ (2010-2015г.) не са предвидени изключения от целите, тъй като 
всичките 39 бр. ПВТ са оценени в добро състояние.  

Във връзка с подобрената достоверност на оценката, довела до определяне на 
ПВТ в лошо състояние, за  ПУРБ (2016-2021 г.) се предвиждат следните изключения: 

� По-малко строги цели (чл. 156г от ЗВ) - за 1 бр. ПВТ в лошо химично 
състояние и 2 бр. ПВТ в лошо количествено състояние; 

� Удължаване на срока (чл. 156в от ЗВ) – за 4 бр. ПВТ в лошо 
количествено състояние.  

При обосноваване на изключенията от постигане на екологичните цели за 
подземните водни тела в ЗБР е включена следната информация : 

− Всяко изключение е представено с тип, обосновка и срок на достигане на 
екологичната цел; 

− Посочен е идентифицирания значим антропогенен натиск, който е 
причина за влошеното състояние на водното тяло; 

                                                           
3
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/GW_status_kolichestvo_.doc 
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− Посочени са елементите за качество с отклонения от доброто на 
количественото/химичното състояние, които са повлияни от 
антропогенния натиск; 

− Посочени са заложените за изпълнение нови мерки през ПУРБ (2016 – 
2021) за всяко от водните тела, попадащи в изключения от постигане на 
екологичните цели; 

− Посочен е очаквания ефект от изпълнението на заложените мерки от 
ПУРБ (2016 – 2021). 

Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от 
постигането на целите за опазване на околната среда за отделните подземни водни тела 
е представена в Приложение 5.2.2. и визуализирани на Карта 5.2.2 

5.3. Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за защита 
на водите 

Актуализацията на целите за опазване на околната среда на зоните за защита на 
водите се извършва в съответствие с чл. 156, а, ал. 1, т. 3  от Закона за водите, като се 
изпълзва национално утвърдения Подход за определяне/актуализиране на зоните за 
защита на водите и техните екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от 
Закона за водите 4. 

Целите за опазване на околната среда на ЗЗВ  се определят по отношение на 
количеството и качеството на водите, за постигане на изискванията  на 
законодателството, по силата, на което е обявена или определена зоната. В случаите, 
когато за едно водно тяло, което е определено като ЗЗВ са поставени повече от една 
цел, се приема най-строгата. 

5.3.1. Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за 
защита на водите, свързани с повърхностните води 

� Актуализация на екологичните цели за повърхностни водни тела, 
които са зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване (ПБВ): 

Извършва се след направена оценка на състоянието им (извършена 
категоризация), в съответствие с изискванията на Наредба № 12/2002 г. за 
качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно- битово 
водоснабдяване и недопускане на влошаването им. Повърхностните водни тела, които 
са оценени в категории А1 и А2  се определят като постигнали „добро състояние” по 
отношение на целта на обявяване на зоната за защита на водите. Повърхностни водни 
тела, оценени в категория А3 и извън нея се определят като „непостигащи добро 
състояние на зоната. Определянето на целите за околна среда за  за повърхностни 
водни тела, които са зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване (ПБВ) става чрез прилагане на национално съгласуван  Подход за 

                                                           
4
 -http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhodi_ZZV.doc 
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определяне/актуализиране на зоните за защита на водите и техните екологични цели, 
съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите 5.  

При прилагане на подхода и формулиране на екологичните цели за 
повърхностните водни тела, които са ЗЗВ ПБВ е избирана най-строгата от числовите 
стойности за „добро” състояние  по съответния качествен елемент от действащите 
нормативни документи: Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните 
води, Наредба № 12/2002г. за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба за СКОС за 
приоритетни вецества и някои други замърсители/2013г.: 

1. Екологични цели по отношение на всички основни физикохимични 
параметри - запазване на концентрациите на показателите съгласно 
числовите стойности за добро състояние (отговарящи на категории А1 
и А2) от Приложение 5.3.1  недопускане на влошаването им.  

2. Екологични цели по отношение на специфични замърсители  - 
запазване на стойностите на концентрациите на  съответните 
специфични замърсители под СКОС  от Приложение № 7 на Наредба 
№ Н-4/2012г.6 и недопускане на превишения над тях. 

3. Екологични цели по отношение на приоритетни вещества  - запазване 
на стойностите на концентрациите на съответните  приоритетни 
вещества под СКОС от Приложение № 2 на Наредбата за СКОС7 на 
приоритетните вещества и някои други замърсители/2013г. и 
недопускане на превишения над тях. 

4. Екологични цели по отношение на показателите: селен, барий, 
цианиди, сулфати, хлориди, ПАВ, феноли, разтворени или 
емулгирани вещества, екстрахируеми с хлороформ вещества, общ 
органичен въглерод, остатъчен органичен въглерод (след 
флокулация  и мембранна филтрация) и  за всички  
микробиологични показатели – запазване и поддържане на 
стойностите за съответния показател за добро състояние (категории 
А1 и А2) от Приложение № 1 към Наредба № 12/2002г. – за 
качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за 
питейно- битово водоснабдяване 8и недопускане на влошаването им. 

Всички 63 бр. повърхностни водни тела, предназначени за питейно–битово 
водоснабдяване, са оценени в „добро състояние”  по отношение на целта на определяне 
на зоните. За тях екологичната цел е поддържане на доброто състояние.  

� Актуализация на екологичните цели за повърхностни водни тела, 
които са нитратно уязвими зони 

                                                           
5
 http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhodi_ZZV.doc 

6
-http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/NAREDBA_N-

4_ot_14.09.2012_g._za_harakterizirane_na_povarhnostnite_vodi.pdf 
7
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Naredbi/vodi/Naredba_za_standarti_za_kachestvo_na_okolnata_sreda_za_pri

oritetni_vestestva_i_niakoi_drugi_zamyrsiteli.pdf 
8
 http://www.moew.government.bg/files/file/Water/Mineralnivodi/Zakonodatelstvo/NAREDBA_12_ot_18.06 
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Основна екологична цел при определените нитратно уязвими зони е 
недопускане на превишение на концентрацията на замърсителя нитрати в 
повърхностните води над 50 мг/л.   

Съгласно Заповед №  РД-146/25.02.2015г. на министъра на околната среда и 
водите част от повърхностно водно тяло BG4ST400R1072 – река Струмешница от 
българо-македонската граница до вливане в река Струма е определено за нитратно 
уязвима зона. 

Водното тяло е  тип R5 и  за него стойностите за добро състояние по показателя 
нитратен азот в интервала 0,5 – 1,5мг/л от Наредба Н-4/2012г. съответстват на 
стойности за добро състояние по нитрати в интервала 2,22 – 6,65 мг/л. Тази цел  е 
много по-строга от целта за нитратно уязвимата зона. Същата е определена за 
екологичната цел за посоченото тяло в актуализирания ПУРБ на ЗБР за периода 2016 – 
2021г.  

� Актуализация на екологичните цели за повърхностни водни тела, 
които са чувствителни зони  

 РДВ не изисква определяне на специфични цели за повърхностните водни тела, 
които са чувствителни зони. Целите за опазване на околната среда за тях са постигане 
или запазване на доброто екологично състояние за съответния тип водно тяло. 

� Актуализация на екологичните цели за повърхностни водни тела, 
които са зони, определени или обявени за опазване на местообитания 
и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Това са 
следните зони: 

− Защитени територии, по смисъла на чл. 3 и на основание чл. 39 от 
Закона за защитените територии, обявени със Заповеди на Министъра 
на околната среда; 

− Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 
2000: 

• Защитените зони за птици; 
• Защитените зони за местообитания 

Целите за опазване на околната среда за тях се определят съгласно Подход за 
 определяне/актуализиране на зоните за защита на водите и техните 

екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите. 
Съгласно РДВ, целите за защитените зони по Натура 2000 са за запазване или 

подобряване състоянието на водната среда до необходимата степен, за да допринесат за 
поддръжката на или възстановяването до запазване на благоприятен природозащитен 
статус (БПС) на елементите на воднозависимите зони. 

Където защитената зона по Натура 2000 формира част от водно тяло или където 
водното тяло попада в рамките на защитена зона по Натура 2000, целите за 
екологичното състояние на РДВ се прилагат в допълнение към изискванията за 
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поддържане или възстановяване на зоните по Натура 2000, за постигане на БПС на 
воднозависимите зони. 

Където границите на водното тяло се застъпват със защитени зони и целите 
могат да бъдат групирани/обединени, се прилагат най-строгите цели. В много случаи, 
когато местоположението на защитената зона по Натура 2000 и водните тела съвпадат, 
целите са определени като взаимно допълващи се, така че доброто екологично 
състояние ще спомага за постигането на целите за БПС и обратно. 

В резултат на Проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I", по приоритетна ос 3 на Оперативната 
програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ е определено точното местоположение  на 
местообитанията в  зоните по Натура 2000, попадащи в териториалния обхват на ЗБР, 
както и техния природозащитен статус. За участъците от водните тела, попадащи в 
зоните за защита на местообитанията, са определени екологични цели, съответстващи  
за БПС.  

5.3.2. Актуализация на целите за опазване на околната среда на зоните за 
защита на подземните води: 

� Актуализация на екологичните цели за подземни водни тела, които 
са зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване (ПБВ): 

Актуализацията на екологичните цели на зоните за защита на водите, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване от подземни води е извършена след 
направена оценка на химичното състоянието в съответствие с изискванията на Наредба 
№ 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води и 
Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели. 

Определянето на целите за подземните водни тела, които са зони за защита на 
водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) е извършено по  
утвърден подход 9. 

Екологичната цел за зоните за защита на води на подземни води, предназначени 
за питейно-битово водоснабдяване се формулират по отношение на основни 
физикохимични показатели и специфични параметри.  

Направената оценка показва, че всички 34 бр. зони за защита на подземни води,  
предназначени за ПБВ са оценени в добро състояние. Екологичната цел за тях е 
поддържане и предотвратяване влошаване на състоянието на подземните води за пиене 
(Приложение 5.3.2).  

5.4. Оценка на степента на изпълнение на целите от ПУРБ (2010-2015г.) и 
анализ на причините за непостигането им 

Оценката на степента на изпълнение на целите от ПУРБ (2010-2015г.) и анализ 
на причините за непостигането им е направена съгласно  чл. 159 ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 
156е от Закона за водите. 

                                                           
9
 - http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhodi_ZZV.doc 
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Извършена е съпоставка на състоянието на водните тела към  2009г. и към 2015г. 
В ПУРБ (2010-2015г.) са разписани два вида цели за повърхностните водни тела: 

� Водни тела, които към 2009г. са оценени най-малко в „добро” състояние 
имат заложена цел „запазване, поддържане и невлошаване” на това 
състояние. Според ползваната класификационна система това са 
повърхностните водни тела, оценени в „добро” и „много добро” 
състояние. 

� Водни тела, които към 2009г. са  оценени в по-лошо от „добро” състояние 
имат заложена цел „достигане на добро състояние”. Според ползваната 
класификационна система това са повърхностните водни тела оценени в 
„умерено”, „ незадоволително” и „лошо” състояние. 

В периода на изпълнение на ПУРБ 2010 – 2015г се извършват важни нормативни 
и методологични промени в дейностите по управление на водите, които затрудняват 
оценката на степента на изпълнение на целите от първия план и анализа на причините 
за непостигането им, а именно: 

� Променени са типа, броят и границите на повърхностните водни 
тела в ЗБР; 

� Обособени са повърхностни водни тела, предназначени за 
питейно-битови цели. Общия брой на повърхностните водни тела в 
ЗБР нараства от 132 на 183. От тях 63 броя са повърхностните 
водни тела, които са зони за защита на водите, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване. Тази дейност е  представена в 
Раздел I; 

� Влиза в сила Наредба №Н-4/2012г. за характеризиране на 
повърхностните води, включваща разработени пет-степненни 
типово-специфични класификационни системи за оценка на 
екологично състояние на повърхностни води. Новите 
класификационни системи се различават и не съответстват на 
използваната класификационна система за оценка на 
екологичното състояние в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР. Не може 
да се извърши съпоставимост на състоянието на 
повърхностните водни тела в двата периода;  

� След 2010г. са разработени и се прилагат методи на пробовземане 
и анализ на повечето БЕК – фитобентос, риби, макрофити. Те са 
използвани при оценка на екологичното състояние на 
повърхностните водни тела за ПУРБ 2016 – 2021г. В периода на 
разработване на ПУРБ 2010-2015г. единствения БЕК, който е бил 
използван за оценка на екологичното състояние на повърхностните 
водни тела от категория „река” е макрозообентос, а при оценка на 
екологичното състояние на водните тела от категория „езеро” е 
използван само БЕК  фитопланктон, т.е. оценката на състоянието 



План за управление на речните басейни на ЗБР (2016-2021) 2015 

 

 223  

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

 

на повърхностните водни тела в периода на изготвяне на ПУРБ 
2010-2015г. е с ниска степен на достоверност; 

� След 2010г. е въведен  национален списък на специфичните 
замърсители, с определени за тях СКОС (Приложение №7 към 
Наредба № Н-4/2012г.), какъвто не е бил използван при оценка на 
екологичното състояние на повърхностните водни тела в ПУРБ 
2010-2015г. на ЗБР.  

Посочените промени затрудняват оценката на степента на изпълнение на целите 
от ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР и анализ на причините за непостигането им. Не може да се 
правят категорични заключения и оценки за постигане или непостигане на дадена 
екологична цел (при установени положителни или отрицателни промени в състоянието 
на водните тела през 2015г. спрямо 2009г.), тъй като е възможно тази промяна да не е в 
резултат на обективно изменение на състоянието на водното тяло, а да се дължи на 
някоя от следните причини: 

− наличие на допълнителна информация от мониторинг на повече 
качествени елементи към периода на актуализиране на ПУРБ 2016 – 
2021г., каквато не е била налична през 2009 г., което повишава 
достоверността на оценката на състоянието към 2015г.; 

− промяна в числовите критерии за ”добро състояние”, дължащо се на 
промяната в ползваните класификационни системи в двата периода на 
разработване на ПУРБ и обективната невъзможност да се съпоставят два 
съответни класа състояние в двете класификационни системи; 

− повърхностните водни тела, обособени като ЗЗВ ПБВ не са били 
определени в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР и до настоящия момент за тях не 
са били разписвани екологични цели; 

− за целите на актуализирания ПУРБ 2016 – 2021г. е направено 
преразглеждане на броя на СМВТ в ЗБР, което променя начина на 
определяне на  състоянието и начина на определяне на целите за 
съответното водно тяло; 

− формулиране на неподходящи цели и изключения от целите за 
повърхностните водни тела в ПУРБ 2010-2015г. на ЗБР поради липса на 
експертен опит и липса на разработени методологични подходи в периода 
на разработване на първия ПУРБ на ЗБР. 

Оценката на степента на изпълнение на целите за околна среда от ПУРБ 2010-
2015г. по отношение на екологичното и химично състояние към 2015г. за всички 
повърхностни водни тела в Западнобеломорски район е представена в Приложение 5.4. 
– Преглед на изпълнението на целите от първия ПУРБ. 
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5.4.1. Изпълнение на целите за опазване на околната среда по отношение 
на екологичното състояние 

Изпълнение на цели „ запазване на отлично или добро екологично 
състояние/потенциал от ПУРБ 2010 – 2015г: 

За 64 повърхностни водни тела от категории „река” и „приравнени към река” в 
ПУРБ 2010-2015 на ЗБР са определени екологични цели „запазване на отлично или 
добро екологично състояние/потенциал”. На тях в ПУРБ 2016 – 2021г. съответстват 77 
водни тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ ПБВ). Изпълнението на 
заложените цели по отношение на екологичното състояние за тези актуализирани 77 
водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 30 ВТ – оценени в актуализирания 
ПУРБ в „добро” състояние/потенциал; 

� не може да се направи оценка на изпълнението на екологичните цели  за 
18 ВТ. При тези ВТ се наблюдава „условно” влошаване на екологичното 
състояние/потенциал през 2015г. спрямо 2009г. Това влошаване е 
нееднозначно, поради невъзможността да се сравнят двете 
класификационни системи за оценка на състоянието от двата периода на 
разработване на ПУРБ и да се оцени  обективно посоката на промяна на 
екологичното състояние. 

� 25 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ,  са оценени в добро 
състояние спрямо целта на зоната; 

� 4 повърхностни водни тела са оценени в „неизвестно” състояние. 

Изпълнение на цели „достигане на добро екологично състояние/потенциал” 
от ПУРБ 2010 – 2015г: 

За 68 повърхностни водни тела от категории „река” и „приравнени към река” в 
ПУРБ 2010-2015 на ЗБР са определени екологични цели „достигане на добро 
екологично състояние/потенциал”. На тях ПУРБ 2016 – 2021г. съответстват 106 водни 
тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ ПБВ). Изпълнението на 
заложените цели по отношение на екологичното състояние на тези актуализирани 106 
повърхностни водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 21 ВТ – оценени в актуализирания 
ПУРБ в „добро” състояние/потенциал; 

� непостигане на екологичните цели  е установено при 46 ВТ. При тях се 
наблюдава „условно”  влошаване на екологичното състояние/потенциал 
през 2015г. спрямо 2009г. Това влошаване е нееднозначно, поради 
невъзможността да се сравнят двете класификационни системи за оценка 
на състоянието от двата периода на разработване на ПУРБ и да се оцени  
обективно посоката на промяна на екологичното състояние; 

� 38 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ,  са оценени в добро 
състояние спрямо целта на зоната; 

� Едно повърхностно водно тяло е оценено в „неизвестно” състояние. 
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5.4.2. Изпълнение на целите за опазване на по отношение на химичното 
състояние 

Изпълнение на цели „ запазване на добро химично състояние” от ПУРБ 2010 
– 2015г: 

В ПУРБ 2010 – 2015г. не са формулирани конкретни цели за опазване на 
околната среда по отношение на химичното състояние на повърхностните водни тела.  
Тази цел се съдържа индиректно в определената обща екологична цел за всяко тяло - 
„достигане или запазване на добро състояние”, където са включени едновременно и 
доброто екологично, и доброто химично състояние. 

В ПУРБ 2010-2015 от общо 132 повърхностни водни тела 90 повърхностни 
водни тела са определени в „добро” химично състояние. На тях в ПУРБ 2016 – 2021г. 
съответстват 126  водни тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ ПБВ). 
Изпълнението на заложените цели по отношение на химичното състояние на тези 
актуализирани 126 водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 15 ВТ – оценени в актуализирания 
ПУРБ в „добро” химично състояние; 

� непостигане на целите за добро химично състояние е установено при 3 
ВТ – при тях са установени превишения на СГС СКОС за някои 
приоритетни вещества – олово, кадмий, никел;   

� 44 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ, са оценени в добро 
състояние спрямо целта на зоната; 

� 64 повърхностни водни тела са оценени в „неизвестно” химично 
състояние. 

Изпълнение на цели  „достигане  на добро химично състояние” от ПУРБ 
2010 – 2015г.: 

В ПУРБ 2010-2015 от общо 132 повърхностни водни тела 42 повърхностни 
водни тела са определени в „неизвестно” химично състояние. На тях в ПУРБ 2016 – 
2021г. съответстват 57  водни тела (поради обособяване на водни тела, които са ЗЗ 
ПБВ). Изпълнението на заложените цели по отношение на химичното  състояние на 
тези актуализирани 57 водни тела е следното:  

� изпълнили екологичните цели са 4 ВТ – оценени в актуализирания ПУРБ 
в „добро” химично състояние; 

� 19 водни тела, които са обособени като ЗЗВ ПБВ,  са оценени в добро 
състояние спрямо целта на зоната; 

� 34 повърхностни водни тела са оценени в „неизвестно” химично 
състояние. 
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Големият брой на повърхностните водни тела, които са определени в 
„неизвестно” химично състояние  през 2015г. - 117 водни тела (64 %) се дължи  на 
следните причини: 

� В програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните 
води за ЗБР в периода на ПУРБ (2010-2015г.), е планиран анализ на 
всички 33(+8) приоритетни вещества. В разглеждания период за 6 от тези 
приоритетни вещества не са разработени и внедрени методики за 
лабораторен анализ и за тези вещества няма данни от проведен 
мониторинг. Непроведеният мониторинг на тези шест вещества не 
позволява водните тела, в които е провеждан мониторинг за останалите 
27 вещества, да бъдат оценени в „добро химично” състояние.  

� Резултатите от анализа на някои от останалите 27 приоритетни вещества 
не могат да се ползват при оценката на химичното състояние поради това, 
че използваният аналитичен метод не покрива изискването на Директива 
2009/90/ЕК относно границата на количествено определяне на метода и 
неопределеността; 

� В част от новообособените повърхностни водни тела липсват данни за 
мониторинг на приоритетни вещества. 



ЛЕГЕНДА:

*- отложена във времето ЕЦ  в първия ПУРБ за ВТ със срок за достигане на "добро"състояние 2021г.

** - Точните числови стойности на качествените параметри, заложени в екологичните цели са посочени в съответните подкрепящи документи, описани в Раздел 5 

№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

1 BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир Доспат 

до българо-гръцката 
граница

умерено състояние неизвестно

*достигане на добро 
състояние по   NO2; да се 

осигури минимално 
допустимия екологичен 
отток; EQR 0.7 – 0.8  

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по БЕК - 
МЗБ, ФБ, Риби ; по основни ФХ показатели - БПК5,  N-NH4, P-

PO4, P общ; по специфичните замърсители - мед, цинк и цианиди . 
2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по БЕК 

МФ, по основни ФХ показатели - рН, Елпровод, N-NO2, N-NO3, N 
общ, разтворен О2  и по вс. специфични замърсители  без 

посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

2 BG4DO135R11180
р. Владово дере от изворите 

до кота 1090 м.
добро състояние добро

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

3 BG4DO135R121
р. Осинска от изворите до 

вливане в р. Доспат
добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние - да се осигури 
минимално допустимия 

екологичен отток 

поддържане на  добро 
състояние

** Достигане на добро 
химично състояние 

4 BG4DO600L119
ЯЗОВИР ШИРОКА 

ПОЛЯНА
умерен потенциал неизвестно

СМВТ - поддържане на 
добър потенциал

1. Достигане на стойностите за  добро ЕП** за тип  L3 по всички 
БЕК - МЗБ, ФБ, Риби и ФП ; по основни ФХ показатели -  N-NH4, 
N общ,   P-PO4, P общ; по специфичните замърсители - мед, цинк . 
2. Поддържане на стойностите за  добро ЕП ** за тип L3 по основни 
ФХ показатели -   рН, БПК5, Елпровод,съдърж. О2,  N-NO2, N-NO3 

и вс. специфични замърсители без посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

Необходими са проучвания за идентифициране на източниците на 
въздействие и определяне на конкретни мерки

5 BG4DO600R1120
р. Сърнена (Караджа дере) с 
притоците от кота 1230 м. 
до вливане в р. Доспат

добро състояние неизвестно
* поддържане на  добро 

състояние

** Достигане на добро 
химично състояние 

6 BG4DO600R11200
 р. Сърнена (Караджа дере) 
с притоците от изворите до 

кота 1230 м.
добро състояние добро

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

7 BG4DO600R11201
 р. Черешковица от 

изворите до кота 1240 м.
добро състояние неизвестно

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

8 BG4DO600R122
р. Жижовска от изворите до 

вливане в р. Доспат
умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по EQR 0.7 – 0.8 

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по БЕК - 
МЗБ,МФ, Риби 2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС  ** за 
тип R3 по БЕК ФБ, по всички основни ФХ показатели и по вс. 

специфични замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от заустване от населени места (нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води); Нестартирала основна мярка: 1. ПСОВ 

гр. Кочан(в т.ч. с. Ваклиново) 

9 BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал неизвестно
СМВТ - поддържане на 

добър потенциал
достигане на умерен 

потенциал

1. Достигане на стойностите за  умерен  ЕП ** за тип L11 по БЕК - 
МФ, достигане на стойностите за ДП за БЕК - МЗБ,ФБ; по основни 
ФХ параметри - разтворен О2, N-NH4, N-NO3, P-PO4, P общ ; 

СКОС по специфичните замърсители - мед, цианиди 2. Поддържане 
на стойностите за  добър ЕП ** за тип L11 по БЕК - ФП;  по 

основни ФХ показатели -  рН, БПК5, Елпровод,  N-NO2, N-общ, Б и 
по вс. специфични замърсители без посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на умерен 
потенциал

достигане на умерен 
потенциал

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ 

Замърсяването продължава и   няма алтернатива за 
дейността(аквакултури), която го причинява; Естествените условия не 
позволяват подобряване на потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 

включва стойности за всички параметри на ЕП, не по-лоши от 
стойности за умерен потенциал за тип L11 и са предвидени мерки тези 

стойности да не се влошават. 

10 BG4DO900R116
р. Доспат от изворите до 

язовир Доспат
умерено състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС** за тип R3 по сновни ФХ 
показатели  - P-PO4, P общ ; СКОС по специфичните замърсители  - 
мед, цинк. 2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС  ** за тип R3 

по всички БЕК , по всички основни ФХ показатели и по вс. 
специфични замърсители  без посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от заустване от населени места (нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води); Нестартирала основна мярка: 1. ПСОВ 

гр. Сърница 

Приложение 5.1.1. Цели за опазване на околната среда за повърхностните водни тела в Западнобеломорски район за периода 2016 - 2021г.



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

11 BG4ME100R113
р. Места от вливането на р. 
Мътница до границата

добро състояние неизвестно
поддържане на  добро 

състояние

поддържане на  добро 
състояние

** Достигане на добро 
химично състояние 

12 BG4ME200R1114

р. Сатовчанска Бистрица от 
кота 1245 м.  до вливане на 

десния й приток р. 
Дяволски дол

неизвестно неизвестно

достигане на добро 
състояние по елементите за 
хидроморфологичното 

качество 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Нестартирала основна 
мярка: 1. ПСОВ гр. Сатовча;2. Допълнително заложена мярка за 

проучвателен мониторинг

13 BG4ME200R11140
р. Сатовчанска Бистрица от 
изворите до кота 1245 м.

добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по елементите за 
хидроморфологичното 

качество 

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

14 BG4ME200R11141
Хисарско ( Асаново) дере с 

десния си приток от 
изворите до кота 1205 м.

добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по елементите за 
хидроморфологичното 

качество 

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

15 BG4ME200R115
р. Сатовчанска Бистрица от 
вливане на р. Дяволски дол 

до вливане в р. Места

умерено състояние неизвестно

поддържане стойностите за  
добро състояние по химия; 

по елементите за 
хидроморфологичното 

качество

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по БЕК - 
Риби; основни ФХ показатели  -  N - общ, P-PO4, P общ ; СКОС по 
всички специфичните замърсители . 2. Поддържане на стойностите 

за  добро ЕС  ** за тип R5 по всички БЕК -МЗБ, МФ, ФБ; по 
основни ФХ показатели  -  рН, БПК5, Елпровод,  разтворен О2, N-

NH4, N-NO3, N-NO2 и по вс. специфични замърсители .

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води, отглеждане на животни); Нестартирала 
основна мярка: 1. ПСОВ за нас. места : с. Вълкосел; с.Плетена; с. 
Слащен и с. Абланица; 2. Предвидени са мерки  за подобряване на 

състоянието.

16 BG4ME400R112
р. Мътница от изворите до 

вливане в р. Места
добро състояние неизвестно

поддържане на  добро 
състояние 

поддържане на  добро 
състояние 

17 BG4ME500R107
р. Места от вливане на р. 
Канина до вливане на р. 

Мътница

добър потенциал неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал  
поддържане на  добър 

потенциал 
** Достигане на добро 
химично състояние 

18 BG4ME500R108

р. Неврокопска (Тупувишка) 
от изворите до вливане на 

левия й приток р. 
Добротинска

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

19 BG4ME500R1109

р. Неврокопска (Тупувишка) 
от вливане на р. 

Добротинска до вливане в р. 
Места

много лошо състояние неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
достигане на умерено 

състояние 

1. Достигане на стойностите за  умерено  ЕС ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ;  достигане на СКОС по специфичните 
замърсители - цинк, мед, цианиди 2. Поддържане на стойностите за  

добро ЕС ** за тип R5 по основни ФХ показатели -  рН, 
електропровод,  разтворен О2, N-NO3, N-NO2  и по вс. специфични 

замърсители без посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на умерено 
състояние 

достигане на умерено 
състояние 

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ 

Малък размер на водното тяло (като количество на оттока) с малка 
самопречиствателна способност ; натиск от населени места без 
пречистване на отпадъчните води над 10 000 е.ж. и интензивно 

животновъдство; Естествените условия не позволяват подобряване на 
състоянието  на ВТ; Стартирала е  основна мярка: изграждане на 

ПСОВ гр. Гоце Делчев;

20 BG4ME500R11090
р. Добротинска от изворите  

до кота 1020 м.
добро състояние добро

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

21 BG4ME500R1110
р. Дъбнишка от кота 1090 м.  

до вливане в р. Места
умерено състояние неизвестно

* достигане на добро 
състояние  

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ;по основни ФХ показатели - N-NH4, P-
PO4, P общ;    2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип 

R5 по основни ФХ показатели -  рН, БПК5, електропровод,  
разтворен О2, N-NO3, N-NO2,  N- общ  и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

22 BG4ME500R11100
р. Дъбнишка от изворите до 

кота 1090 м.
добро състояние неизвестно

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

23 BG4ME500R1111
р. Топлика от изворите до 

вливане в р. Места
умерено състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

достигане на добро 
състояние  

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по БЕК - ФБ, 
МФ и Риби ;по основни ФХ показатели -  P-PO4, P общ;    2. 

Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по БЕК - 
МЗБ; по основни ФХ показатели -  рН, БПК5, електропровод,  

разтворен О2, N-NH4,  N-NO3, N-NO2,  N- общ  и по вс. 
специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неустановен натиск; необходими са проучвания; 

24 BG4ME500R11111
р. Дълбокото дере от 

изворите до кота 855 м.
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

25 BG4ME600R1106

р. Канина от изворите с 
десния си приток р. 

Вищерица  до вливане в р. 
Места

добро състояние неизвестно

поддържане стойностите за  
добро състояние по химия, 
поддържане на минимален 

екологичен отток

поддържане на добро 
състояние

26 BG4ME600R11060
р. Дреновска от изворите до 

кота 1205 м.
добро състояние неизвестно

поддържане стойностите за  
добро състояние по химия, 
поддържане на минимален 

екологичен отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

27 BG4ME600R11061
 р.Бързата река от изворите 

до кота 1515 г.
добро състояние неизвестно

поддържане стойностите за  
добро състояние по химия, 
поддържане на минимален 

екологичен отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

28 BG4ME700L1009
група езера "Източен 

Пирин"
отлично състояние добро

поддържане на добро 
състояние

поддържане на отлично 
състояние

29 BG4ME700R090
р. Места от вливане на р. 
Изток до вливане на р. 

Рибновска

умерено състояние неизвестно
достигане на добро 

състояние по   NO2 и НРВ
достигане на добро 

състояние  

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по БЕК - 
МЗБ; по основни ФХ показатели -  P-PO4, P общ;    2. Поддържане 
на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по  БЕК - ФБ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, БПК5, електропровод,  разтворен О2, 
N-NH4,  N-NO3, N-NO2,  N- общ  и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води); 

30 BG4ME700R091
р. Ръждавица от изворите до 

вливане в р. Места
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

31 BG4ME700R092
р. Златарица от изворите до 

вливане в р. Места
много лошо състояние неизвестно

* достигане на умерено 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  умерено  ЕС ** за тип R3 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби  2. Поддържане на стойностите за  добро 
ЕС ** за тип R3 по основни ФХ показатели - рН, електропровод,  
разтворен О2,  N-NO3, N-NO2,  N- общ  и по вс. специфични 

замърсители.

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на умерено 
състояние 

достигане на умерено 
състояние 

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ 

Неправилно определени изключения в първия ПУРБ. В настоящия 
ПУРБ изключението “удължаване на сроковете за етапно постигане на 
целите“ е заменено с „определяне на по-малко строги цели за опазване 
на околната среда“ . От дълги години замърсяването на водите на 
реките в района с радиоактивни елементи представлява проблем. 

Скатните води от рекултивираните терени от предишни рудодобивни 
дейности на уранова руда се заустват в ПСОВ Звезда на 

Екоинженеринг. 

32 BG4ME700R094
р. Безбожка от изворите до 

вливане в р. Места
добро състояние неизвестно

поддържане на много добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

33 BG4ME700R095
р. Мътеница (Матан дере) 
от изворите до вливане в 

река Места

неизвестно неизвестно
поддържане на добро 

състояние

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
проучвателен мониторинг

34 BG4ME700R096
р. Ретиже от изворите до 

кота 1635 м.
отлично състояние добро

поддържане на добро 
състояние

 * поддържане на отлично 
състояние

35 BG4ME700R097
р. Ретиже от кота 1635м.  до 

вливане в р. Места
добро състояние добро

поддържане стойностите за  
добро състояние по химия 
поддържане на екологичен 
отток след водохващанията

поддържане на добър 
потенциал 

36 BG4ME700R098
р. Градинишка (Осеновска) 
от изворите до вливане в р. 

Места

умерено състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби  2. Поддържане на стойностите за  добро 

ЕС ** за тип R3 по  всички основни ФХ показатели  и по вс. 
специфични замърсители.

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ

37 BG4ME700R099
р. Лъкенска (Кременска) от 
изворите до вливане в р. 

Места

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

38 BG4ME700R100
р. Каменица от изворите до 

вливане в р. Места
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

39 BG4ME700R101
р. Костена от изворите до 

вливане в р. Места
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

40 BG4ME700R102
р. Рибновска от изворите до 

вливане в р. Места
умерено състояние неизвестно

* достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по  всички 
БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели -  БПК5, N-

NO3, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ;    2. Поддържане на 
стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по основни ФХ показатели -  
рН, електропровод,  разтворен О2,  N-NH4 и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

41 BG4ME700R103
р. Места от вливане на р. 
Рибновска до вливане на р. 

Канина

добро състояние неизвестно
СМВТ - достигане на добър 

екологичен потенциал
поддържане на  добро 

състояние

42 BG4ME700R105
р. Туфча от с. Брезница до 

вливане в р. Места
умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по   NO2 и на 

добър екологичен 
потенциал по EQR 0.7 – 0.8

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по БЕК - ФБ, 
МФ и Риби; по основни ФХ показатели -  P-PO4, P общ;    2. 

Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по  БЕК - 
МЗБ; по основни ФХ показатели -  рН, БПК5, електропровод,  

разтворен О2, N-NH4,  N-NO3, N-NO2,  N- общ  и по вс. 
специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирано 
заустване на отпадъчни води, интензивно животновъдство); 

Нестартирала основна мярка: 1. ПСОВ за нас. места : с. Корница; с. 
Брезница

43 BG4ME700R1093
р. Добринишка (Дисилица) 
от кота 1550 м.  до вливане 

в р. Места

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по   PO4 – 0.1, 

NO2; EQR 0.7 – 0.8

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по БЕК - 
МЗБ, МФ; по основни ФХ показатели - БПК5, N-NO3, N-NO2,  N- 
общ, P-PO4, P общ 2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за 

тип R3 по  БЕК - ФБ и Риби; по основни ФХ показатели -  рН, 
електропровод,  разтворен О2,  N-NH4 и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на отпадъчни води); Нестартирала основна 

мярка: ПСОВ гр. Добринище



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015
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ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

44 BG4ME700R1104
р.Туфча от кота 1145 м.  до  

с. Брезница
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

45 BG4ME700R11040
р.Туфча от изворите до кота 

1145 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

46 BG4ME700R1193
р. Добринишка (Дисилица) 
от изворите  до кота 1550 м.

добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по   PO4 – 0.1, 

NO2; EQR 0.7 – 0.8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

47 BG4ME800R084
р. Изток от изворите до 
вливане в р. Места

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по   NO2, общ P и 

НРВ; EQR 0.7 – 0.8

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R15 по БЕК - 
МЗБ, Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, N-NH4, N-NO2,   P-
PO4, P общ. 2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип 

R15 по  БЕК - ФБ и МФ; по основни ФХ показатели -  рН, 
електропровод,  разтворен О2,  N-NO3, N- общ  и по вс. 

специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места ( зауствания на 
отпадъчни води от ПСОВ - Разлог над 10 000е.ж., от населени места 

без пречистване и промишлени отпадъчни води); интензивно 
животновъдство; хидроморфологичен натиск). Наличие на регионално 

депо за отпадъци, неотговарящо на екологичните изисквания - 
предстоящо закриване. Предстои изграждане на система за управление 

на отпадъците.

48 BG4ME800R086
р. Дeмяница (Глазне) от 

вливане на р. Бъндерица до 
вливане в р. Изток

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по   NH4, NO2 , 
НРВ, PO4, общ P, EQR 0.7 – 

0.8 

* достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по БЕК - 
МЗБ, МФ,  Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, разтворен О2, 
N-NH4, N-NO2,   P-PO4, P общ. 2. Поддържане на стойностите за  
добро ЕС ** за тип R5 по  БЕК - ФБ ; по основни ФХ показатели -  

рН, електропровод,    N-NO3, N- общ и по вс. специфични 
замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

49 BG4ME800R087
р. Бела река от изворите до 

вливане в р. Изток
умерен потенциал неизвестно

* достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели -  БПК5, 
разтворен О2, N-NH4,  P общ;    2. Поддържане на стойностите за  

добър ЕП ** за тип R5 по основни ФХ показатели -  рН, 
електропровод,    N-NO3, N- общ, N-NO2,   P-PO4 и по вс. 

специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

50 BG4ME800R1085

р. Дeмяница (Глазне) от 
изворите с  левия си приток 
р. Бъндерица (от кота 1805 

м.)  до вливането им

отлично състояние добро
поддържане на добро 

състояние

поддържане на отлично 
състояние

51 BG4ME800R1088
р. Седрач (Бачевска) от 
изворите до вливане в р. 

Изток

умерен потенциал неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добър 
потенциал 

1. Достигане на стойностите за  добър  ЕП *за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  2. Поддържане на стойностите за  
добър ЕП * за тип R5 по всички основни ФХ показатели  и по вс. 

специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места без пречистване и 
промишлени отпадъчни води ; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск). Нестартирала основна мярка ПСОВ с. 
Бачево

52 BG4ME800R1089
р. Драглишка от изворите 
до вливане в р. Изток

умерено състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели -  разтворен 
О2,  P-PO4, P общ;    2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС** 
за тип R5 по основни ФХ показатели - р рН, БПК5, електропровод,    

N-NO3, N- общ,  N-NH4, N-NO2,   P-PO4 и по вс. специфични 
замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ

53 BG4ME800R1185
 р. Бъндерица от изворите 

до кота 1805 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

54 BG4ME800R1188
р. Студената вода от 

изворите до кота 1755 м.
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  
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55 BG4ME800R1189
р. Клинец от изворите до 

кота 1670 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

56 BG4ME900R080

р. Места от вливане на 
притоците Бяла и Черна 
Места, до вливането на р. 

Изток

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по  NO2; EQR 0.7 

– 0.8; поддържане на 
екологичен отток след 

водохващанията

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС** за тип R5 по БЕК - ФБ,  
Риби; по основни ФХ показатели -  БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ 2. Поддържане на стойностите за  добро 
ЕС** за тип R5 по БЕК - МЗБ, МФ;по основни ФХ показатели -  рН, 

електропровод,    N-NO3 и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на битови и промишлени  отпадъчни води; 

интензивно животновъдство; хидроморфологичен натиск); 
Нестартирала основна мярка: ПСОВ гр. Якоруда.

57 BG4ME900R082
р. Белишка от вливане на р. 
Вотръчка до вливане в р. 

Места

умерен потенциал неизвестно

достигане на добро 
състояние по   NO2, общ P; 

EQR 0.7 – 0.8

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; по основни ФХ показатели -  БПК5, 

разтворен О2, N-NH4,  P-PO4, P общ 2. Поддържане на стойностите 
за  добро ЕП** за тип R5 по основни ФХ показатели -  рН, 

електропровод,    N-NO3, N- общ, N-NO2 и по вс. специфични 
замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на добър 
потенциал

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на отпадъчни води; интензивно 

животновъдство; хидроморфологичен натиск); Стартирала основна 
мярка: ПСОВ гр. Белица.Необходимо време за осъществяване на 

дейностите, свързани с мярката
и време да се осъществи достигане на екологичната цел . Ефекта от 

прилагането им се очаква до 2027г. 

58 BG4ME900R083
р. Бабешка от изворите до 

вливане в р. Места
умерено състояние неизвестно

* достигане на добро 
състояние EQR 0.7 – 0.8

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по БЕК - 
МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели -N- общ, P-PO4, P общ;  
2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по  по БЕК -  

МЗБ, основни ФХ показатели -  рН, електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2 ,N-NO3и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

59 BG4ME900R1078
р. Черна Места от изворите 

до вливане в р. Места
отлично състояние добро

достигане на добро 
състояние

поддържане на отлично 
състояние

60 BG4ME900R1079
р. Бяла Места от изворите 
до вливане в р. Места

добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние; осигуряване 
минимално допустимия 

екологичен отток

поддържане на добро 
състояние

61 BG4ME900R1081

р. Белишка (след вливане на 
р. Динков дол) с  левия си 
приток река Вотръчка (след 
вливане на р. Торишка) до 

вливането им

добър потенциал неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добър 
потенциал 

62 BG4ME900R1178
р. Софан от изворите до 

кота 1990 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

63 BG4ME900R1179
р. Баненско езеро от 

изворите до кота 2175 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние; осигуряване 
минимално допустимия 

екологичен отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

64 BG4ME900R1181
р. Вотръчка от изворите с 
левия си приток р. Торишка 

до вливането им
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

65 BG4ME900R1281
р. Белишка и р. Динков дол 
от изворите до вливането 

им

добро състояние добро
поддържане на добро 

състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

66 BG4ST200R075

р. Пиринска Бистрица от 
изворите с  десния си 

приток р. Черешничка до 
вливането им

умерен потенциал неизвестно

достигане на добро 
състояние поддържане на 
миничален екологичен 

отток след водохващанията 
и достигане на стойностите 

за  добър екологичен 
потенциал EQR 0,7 – 0,8

достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R3 по БЕК - 
МЗБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели - P-PO4, P общ  2. 

Поддържане на стойностите за  добър ЕП ** за тип R3 по  БЕК - ФБ 
; по основни ФХ показатели -  рН, електропровод,   БПК5, разтворен 

О2, N-NH4,  N-NO3, N- общ, N-NO2 и по вс. специфични 
замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Хидроморфологичен натиск; Изпълнени админастративни мерки за 
поддържане на минамален екологичен отток

67 BG4ST200R076

р. Пиринска Бистрица (след 
вливане на р. Черешничка) 
с притока си р. Калиманска  
до вливане в р. Струма

умерен потенциал неизвестно
поддържане на добро 

състояние

1. Достигане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5 по основни 
ФХ показатели - P-PO4, P общ  2. Поддържане на стойностите за  
добър ЕП ** за тип R5 по  всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби ; по 
основни ФХ показатели -  рН, електропровод,   БПК5, разтворен О2, 
N-NH4,  N-NO3, N- общ, N-NO2 и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на отпадъчни води; интензивно 

животновъдство; хидроморфологичен натиск); Установено е 
влошаване на състоянието в резултат от повишаване на достоверността 

на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, подобрена 
методология за оценките, отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др.

68 BG4ST200R077
р. Петровска от изворите до 

вливане в р. Пиринска 
Бистрица

умерено състояние добро

достигане на добро 
състояние поддържане на 
миничален екологичен 

отток след водохващанията

достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R15 по БЕК - 
МЗБ, Риби;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип 

R15 по  БЕК - ФБ; по всички основни ФХ показатели  и по вс. 
специфични замърсители

** Поддържане на добро 
химично състояние за 
всички приоритетни 

вещества 

Замърсяване от зауствания от населени места ( непречистени битови 
отпадъчни води; хидроморфологичен натиск); Установено е 

влошаване на състоянието в резултат от повишаване на достоверността 
на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, подобрена 

методология за оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. Предвидени са мерки за подобряване 
състоянието на ВТ чрез осигуряване на минимален екологичен отток и 

осигуряване на непрекъснатостта на реката

69 BG4ST300R073
р. Струма от вливане на р. 
Струмешница до българо-

гръцката граница
умерен потенциал неизвестно

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал

Достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5 по БЕК  - ФБ 
и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, N-NO2 , N- общ,   P-

PO4, P общ  2. Поддържане на стойностите за  добър ЕП ** за тип 
R5 по БЕК - МЗБ; по основни ФХ показатели -  рН, електропровод,  
разтворен О2, N-NH4,  N-NO3 и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Трансгранично ВТ. Чувствителна зона. Неидентифицирани  източници 
на замърсяване; Заложена мярка за установяване на причините за 
влошеното състояние на ВТ. Очаква се ефект от реализиране на 

изпълнението на мерки в по-горните участъци на река Струма (по-
горните ВТ).

70 BG4ST300R1074
р. Мелнишка от изворите до 

вливане в р. Струма
умерено състояние неизвестно

* достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R13 по БЕК - 
МЗБ, ФБ и Риби; 2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС** за 
тип R13 по  всички основни ФХ показатели  и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.Малък размер на водното 

тяло (като количество на оттока) с малка самопречиствателна 
способност;

71 BG4ST300R1174
р. Мочура от изворите до 

кота 1635 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по EQR 0,7 – 0,8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

72 BG4ST400R071
р. Градешница от изворите 

до вливане в р. 
Струмешница

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

73 BG4ST400R1072
р. Струмешница от българо-
македонската граница до 
вливане в р. Струма

лошо състояние неизвестно
достигане на добро 

състояние

* достигане на умерено 
състояние

1. Достигане на стойностите за  умерено   ЕС ** за тип R5 по БЕК - 
ФБ, МФ и Риби;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС** за 

тип R5 по основни ФХ показатели -  БПК5, електропровод,  
разтворен О2 и по вс. специфични замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на умерено 
състояние 

достигане на умерено 
състояние 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по чл. 156в до 2021г. Неправилно 
определени изключения в първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете за етапно постигане на 
целите“ е заменено с „определяне на по-малко строги цели за опазване 
на околната среда“ . Водното тяло е трансгранично с РМакедония. 
Определено е като Чувствителна зона и като  Нитратно уязвима зона.  
Замърсяването с биогенни азот и фосфор съдържащи вещества е 
констатирано на вход на РБългария.  Стартирали са две мерки : 1. 

Изграждане на ПСОВ - Петрич ; 2. Изграждане на ПСОВ - с. 
Първомай.

74 BG4ST400R1172
р. Луда Мара от изворите до 

кота 425 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

75 BG4ST400R1272
дере Доло от изовирте до 
българо-македонската 

граница

добро състояние добро
достигане на добро 

състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

76 BG4ST500L1004
ЯЗОВИРИ КАРАГЬОЛ И 

КАЛИН
добър потенциал добро

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015
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77 BG4ST500L1006 язовир Стойковци максимален потенциал добро

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

поддържане на максимален 
потенциал 

78 BG4ST500L1010
група езера "Западен 

Пирин"
отлично състояние добро

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимален екологичен 

отток

поддържане на отлично 
състояние

79 BG4ST500R040
р. Копривен от изворите до 

вливане в р. Струма
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

80 BG4ST500R044
р. Лисийска от изворите до 

вливане в р. Струма
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

81 BG4ST500R047
р. Благоевградска Бистрица 
от вливане на р. Хърсовска 
до вливане в р. Струма

много лошо състояние неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
достигане на умерено 

състояние

1. Достигане на стойностите за  умерен  ЕС ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби  и достигане на СКОС по специфичните 
замърсители цианиди; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕС 
** за тип R5 по основни ФХ показатели -електропровод,  разтворен 
О2,  N-NO3 и по вс. специфични замърсители без посочените в т. 1.

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на умерено 
състояние

достигане на умерено 
състояние

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ

Установено е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др. Влошаването е  в резултат на минали 
зауствания на непречистени битови и индустриални отпадъчни води 
във ВТ . Естествените условия (самопречистващата способност) не 

позволяват подобряване на състоянието на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри на ЕС, не по-лоши от 

стойности за умерено състояние за тип  R5 и са предвидени мерки тези 
стойности да не се влошават. Изпълнена е основна мярка 

Реконструкция на ГПСОВ Благоевград с изградено и действащо 
стъпало за пречистване на азот и фосфор. Необходимо е време да се 
осъществи достигане на екологичната цел. Ефекта от прилагането им 

се очаква след 2015г.

82 BG4ST500R050
р. Стара река от изворите до 

вливане в р. Струма
отлично състояние добро

поддържане на добро 
състояние

поддържане на отлично  
състояние

83 BG4ST500R053
р. Сушичка от изворите до 

вливане в р. Струма
добро състояние неизвестно

* поддържане на добро 
състояние

84 BG4ST500R054
р. Брежанска от изворите до 

вливане в р. Струма
добро състояние неизвестно

* поддържане на добро 
състояние

85 BG4ST500R055
р. Лудата от изворите до 
вливане в р. Струма

добро състояние добро
* поддържане на отлично  

състояние

86 BG4ST500R057
р. Струма от вливане на р. 
Ощавска до вливане на р. 

Белишка (Шашка)
умерен потенциал неизвестно

достигане на добро 
състояние по нитритен азот 
и неразтворени вещества

достигане на добър 
потенциал 

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби  и по основни ФХ показатели -разтворен 
О2, N  общ, P-PO4, P общ; 2. Поддържане на стойностите за  добър  
ЕП ** за тип R5 по основни ФХ показатели - рН, електропровод, 
БПК5,  N-NH4, N-NO2, N-NO3и по вс. специфични замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на битови и промишлени  отпадъчни води. 
IPPC - индустрия;  Нестартирала основна мярка: ПСОВ гр. Кресна



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
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Причини

87 BG4ST500R058
р. Влахинска от изворите до 
вливане на левия приток р. 

Синанишка

добро състояние добро
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

88 BG4ST500R059
р. Влахинска от вливане на 
р. Синанишка до вливане в 

р. Струма
умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток след водохващанията

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по БЕК -
МЗБ, ФБ и Риби;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС** за 
тип R3 по всички основни ФХ показатели и по вс. специфични 

замърсители от Приложение № 7 на Наредба Н-4

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места ( непречистени битови 
отпадъчни води; хидроморфологичен натиск); Установено е 

влошаване на състоянието в резултат от повишаване на достоверността 
на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, подобрена 

методология за оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. Предвидени са мерки за подобряване 
състоянието на ВТ чрез осигуряване на минимален екологичен отток и 

осигуряване на непрекъснатостта на реката

89 BG4ST500R060
р. Брезнишка от изворите до 

вливане в р. Струма
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

90 BG4ST500R061
р. Врабча (Злинска) от 
изворите до вливане в р. 

Струма

неизвестно неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за  
мониторинг

91 BG4ST500R062
р. Белишка (Шашка) от 
изворите до вливане в р. 

Струма

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

92 BG4ST500R063

р. Струма от вливане на р. 
Белишка (Шашка) до 

вливане на р. Санданска 
Бистрица

умерен потенциал неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
достигане на добър 

потенциал 

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби  и по основни ФХ показатели -БПК5,  N-

NH4, N  общ, P-PO4, P общ; 2. Поддържане на стойностите за  
добър  ЕП ** за тип R5 по основни ФХ показатели - рН, разтворен 

О2, електропровод, N-NO2, N-NO3 и по вс. специфични 
замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места ( непречистени битови  и 
промишлениотпадъчни води); Нестартирали основни мерки  - ПСОВ - 

с. Струмяни и ПСОВ - с. Микрево.

93 BG4ST500R064
р. Цапаревска от изворите 
до вливане в р. Струма

добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимален екологичен 

отток

поддържане на добро 
състояние

94 BG4ST500R065
р. Седелска от изворите до 

вливане в р. Струма
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

95 BG4ST500R066
р. Лебница от българо-
македонската граница до 
вливане в р. Струма

умерено състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по БЕК -
МЗБ; по основни ФХ показатели -N-NH4,  N- общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС за специфичните замърсители цианиди;  2. 

Поддържане на стойностите за  добро ЕС** за тип R3 по БЕК - ФБ,  
Риби ;по основни ФХ показатели -  рН, електропровод,  БПК5, 

разтворен О2 ,  N-NO3, N-NO2 и по вс. специфични замърсители 
без посочените в т. 1.

** Достигане на добро 
химично състояние 

Трансгранично ВТ. Неидентифицирани  източници на замърсяване; 
Заложена мярка за установяване на причините за влошеното състояние 

на ВТ

96 BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица от 
кота 590 м. с притока си р. 
Бобов дол до вливане в р. 

Струма

много лош потенциал неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
достигане на умерен 

потенциал

1. Достигане на стойностите за  умерен  ЕП ** за тип R3 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби  и достигане на СКОС по специфичните 
замърсители цианиди; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП 
** за тип R3 по основни ФХ показатели - рН, БПК5,  разтворен О2 и 

по вс. специфични замърсители без посочените в т. 1.

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на умерен 
потенциал

достигане на умерен 
потенциал

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ

Малък размер на водното тяло (като количество на оттока) с малка 
самопречиствателна способност ; натиск от населени места  над 10 000 

е.ж. без пречистване на отпадъчните води и хидроморфологичен 
натиск; Естествените условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ; Състоянието на ВТ е в зависимост от  нестартирала 
основна мярка: изграждане на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за ВТ 

BG4ST500R069.

97 BG4ST500R069
р. Струма от вливане на р. 
Санданска Бистрица до 

вливане на р. Струмешница
умерен потенциал неизвестно

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал

достигане на добър 
потенциал 

1. Достигане на стойностите за  добър   ЕП *за тип R5 по БЕК - 
МЗБ; по основни ФХ показатели - електропровод, N- общ, P-PO4, P 
общ и достигане на СКОС по специфичните замърсители цианиди; 
2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП * за тип R5 по БЕК - 
ФБ,  Риби; по основни ФХ показатели - рН,БПК5, разтворен О2, N-

NH4, N-NO2, N-NO3 и по вс. специфични замърсители без 
посочените в т. 1.

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на отпадъчни води-битови и промишлени; 
хидроморфологичен натиск); Нестартирала основна мярка изграждане 

на ПСОВ Сандански;



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

98 BG4ST500R070
р. Лешнишка (Бождовска) 
от изворите до вливане в р.  

Струма

добро състояние добро
достигане на добро 

състояние

поддържане на добър 
потенциал 

99 BG4ST500R1030
р. Струма от вливането на р. 
Джерман до вливане на р. 
Благоевградска Бистрица

лошо състояние неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал

1. Достигане на стойностите за  умерено  ЕС ** за тип R5 по  всички 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  по основни ФХ показатели -N-NO2, N- 
общ, P-PO4, P общ; 2. Поддържане на стойностите за  добро  ЕС ** 
за тип R5 по основни ФХ показатели - рН, електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4,  N-NO3 и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на добро 
състояние

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

Установено е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. Замърсяване от зауствания от 

населени места (нерегламентирано и/или непречистено заустване на 
битови и промишлени отпадъчни води и общинско депо, 

неотговарящо на екологичните изисквания); Стартирала е основна 
мярка Реконструкция на ПСОВ Дупница, която ще даде отражение  в/у 
ЕС на разглежданото ВТ. Необходимо е време за да се изпълни тази 

мярка и да се достигне екологичната цел. Ефекта от прилагането им се 
очаква след 2027г.

100 BG4ST500R1041
р. Манастирска и р. Илийна 
от изворите до вливане в р. 

Рилска

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добър 
потенциал 

101 BG4ST500R1042
р. Рилска от вливане на р. 

Манастирска и р. Илийна до 
вливане на р. Шарковица

добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток

поддържане на добро 
състояние

102 BG4ST500R1043
р. Рилска от вливане на р. 
Шарковица до вливане в р. 

Струма

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

103 BG4ST500R1045

р. Благоевградска Бистрица 
от вливане на р. Диново 
дере до вливане на р. 

Славова

добро състояние добро
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

104 BG4ST500R1046
р. Благоевградска Бистрица 
от вливане на р. Славова  до 
вливане на р. Хърсовска

добро състояние добро
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

105 BG4ST500R1048
р.Струма от вливането на 
р.Стара река до вливането 

на р.Сушичка
лошо състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по  нитритен 

азот, неразтворени вещества 
и EQR 0,7 – 0,8

1. Достигане на стойностите за  умерено  ЕС ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ,МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели -  рН,  
БПК5, N- общ, P-PO4, P общ;  2. Поддържане на стойностите за  

добро ЕС ** за тип R5 по  основни ФХ показатели - електропровод,  
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3  и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на добро 
състояние

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

Стартирали са основни мерки за изграждане на ПСОВ гр. Симитли и 
ПСОВ с. Крупник. Изпълнена е мярка изграждане на ПСОВ с. 

Черниче. Необходимо е време за да се изпълни тази мярка и да се 
достигне екологичната цел. Ефекта от прилагането им се очаква до 

2027г.

106 BG4ST500R1049

р.Струма от вливането на 
р.Благоевградска Бистрица 
с притоците и р.Четирка и 
р.Айдаровско дере во 

вливането на р.Стара река

умерено състояние неизвестно
* достигане на добро 

състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ,МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели -  рН,  
БПК5, N- общ, P-PO4, P общ;  2. Поддържане на стойностите за  

добро ЕС ** за тип R5 по  основни ФХ показатели - електропровод,  
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3  и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ 

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.Замърсяване от зауствания 

от населени места ( зауствания на отпадъчни води от ПСОВ - 
Благоевград над 10 000 е.ж., от населени места без пречистване и 
промишлени отпадъчни води). В ПСОВ - Благоевград е въведено в 
експлоатация стъпало за пречистване на азот и фосфор, което ще 
окаже ефект за подобряване на екологичното състояние на водното 

тяло.

107 BG4ST500R1051
р. Градевска с десния си 
приток р. Осеновска от 

изворите до вливането им
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

108 BG4ST500R1052
р. Градевска от вливане на 
р. Осеновска до вливане в р. 

Струма

добро състояние неизвестно
* поддържане на добро 

състояние

109 BG4ST500R1056
р. Ощавска (Дяволска) от 
кота 1510 м. до вливане в р. 

Струма

неизвестно неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за  
мониторинг

110 BG4ST500R1067
р. Санданска Бистрица от 
изворите до кота 590 м.

добро състояние добро

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимален екологичен 

отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

111 BG4ST500R1130
р. Дреновска от изворите до 

кота 815 м.
добро състояние неизвестно

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

112 BG4ST500R1141
р. Рилска от изворите до 

кота 1495 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

113 BG4ST500R1142
р. Джамбевска от изворите 

до кота 1020 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

114 BG4ST500R1143
р. Рилица от изворите до 

кота 1155 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

115 BG4ST500R1145
р. Славова от изворите до 

вливането и в 
р.Благоевградска Бистрица

добро състояние добро
поддържане на добро 

състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

116 BG4ST500R1146
 р. Предимир от изворите до 

кота 895 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

117 BG4ST500R1151
р. Стружка от изворите до 

кота 1220 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

118 BG4ST500R1152
р. Соколовска от изворите 

до кота 1405 м.
добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по фосфати , общ 
фосфор и EQR 0,7 – 0,8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  
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119 BG4ST500R1156
р. Ощавска (Дяволска) от 
изворите до кота 1510 м.

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

120 BG4ST500R1242
 р. Елешница от изворите до 

кота 1005 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

121 BG4ST500R1245
р. Благоевградска Бистрица 
от изоворите до вливане на 

р. Диново дере
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

122 BG4ST500R1246
р. Ковачица от изворите до 

кота 800 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

123 BG4ST500R1251
р. Валевица от изворите до 

кота 1395 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

124 BG4ST500R1342
р. Горанина река от 

изворите до кота 1470 м.
добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

125 BG4ST500R1346
р. Хърсовска от изворите до 
вливане в р. Благоевградска 

Бистрица

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

126 BG4ST500R1351
р. Бялата река от изворите 

до кота 1185 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

127 BG4ST500R1451
р. Мирски дол от изворите 

до кота 815 м.
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

128 BG4ST500R1542
р. Каменица от изворите до 

кота 855 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

129 BG4ST500R1551
р. Осеновска река от 

изворите до кота 1310 м.
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  
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130 BG4ST500R1642
р. Голяма Ломница с десния 
си приток Мала Ломница до 

кота 945 м.
добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние поддържане на 
минимално допустимия 

отток

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

131 BG4ST600L1007 група езера "Западна Рила" отлично състояние добро

достигане на  добро 
състояние пропускане на 
минимален отток след 

събирателна 
деривация”Скакавица-

Джерман”

поддържане на отлично  
състояние

132 BG4ST600L1018 група езера "Южна Рила" отлично състояние добро
поддържане на добро 

състояние

поддържане на отлично  
състояние

133 BG4ST600R033
 р. Горица от изворите до 

кота 814 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

134 BG4ST600R035
р. Джубрена от изворите до 
вливане в р. Тополница

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по нитритен азот 

и EQR 0,7 – 0,8

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - разтворен 
О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ;  2. Поддържане 

на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по  основни ФХ 
показатели -  рН, електропровод, БПК5, разтворен О2  и по вс. 

специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на 

ВТ.Нестартирала основна мярка - ПСОВ - с. Крайници ( в т.ч. и за с. 
Червен бряг).

135 BG4ST600R037
р. Отовица от изворите до 
вливане в р. Джерман

добро състояние добро

Достигане на добро 
състояние пропускане на 
минално допустимия отток 

след водохващането

поддържане на отлично  
състояние

136 BG4ST600R038
р. Дупнишка Бистрица от 
изворите до кота 740 м.

добро състояние добро
поддържане на добро 

състояние

поддържане на отлично  
състояние

137 BG4ST600R039
р. Разметаница от изворите 
до вливане в р. Джерман

умерено състояние добро

достигане на добро 
състояние по  нитритен 
азот, неразтворени 

вещества, желязо, манган и 
EQR 0,7 – 0,8

поддържане на умерено 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R13 по всички 
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, разтворен О2,  N-NO3, N- общ,P общ и 
достигане на СКОС по специфичните замърситери - арсен, 

цианиди;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R13 
по  основни ФХ показатели -  рН, N-NH4, N-NO2, P-PO4  и по вс. 

специфични замърсители без посочените в т. 1 

** Достигане на добро 
химично състояние 

поддържане на умерено 
състояние

поддържане на умерено 
състояние

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ 

Изключение по чл. 156г, причините са свързани с високите нива на 
арсен  в поречието на река Разметаница. Те се приемат за фонови, т.к. 
са резултат от една естествена геохимична аномалия, дължаща се на 
факта, че естствената ерозия е разрушавала разположените високо в 

релефа арсен. Наличие на  IPPC-индустрия.

138 BG4ST600R1031
р. Джерман с левия си 

приток р. Скакавица до кота 
1052 м.

добро състояние добро

достигане на  добро 
състояние пропускане на 
минимален отток след 

събирателна 
деривация”Скакавица-

Джерман”

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

139 BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 1052  м.  
с  притока си р. Валявица и 
части от левите си притоци 
р. Фудина (от кота 900 м.) и 
р. Горица (от кота 814 м.) до 

град Дупница

умерен потенциал добро
* Достигане на добър 

потенциал 

1. Достигане на стойностите за  добър   ЕП *за тип R5 по БЕК - 
МЗБ; по основни ФХ показатели - електропровод,  N-NH4, N-NO2, 
N- общ, P-PO4, P общ ; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП 

* за тип R5 по БЕК - ФБ,  Риби; по основни ФХ показатели - рН, 
БПК5, разтворен О2,  N-NO3 и по вс. специфични замърсители 

** Поддържане на добро 
химично състояние за 
всички приоритетни 

вещества 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

140 BG4ST600R1034
р. Тополница от кота 680 м. 
до вливане в р. Джерман

умерено състояние неизвестно
* достигане на добро 

състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - N-NO3, N- 
общ, P-PO4, P общ;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** 
за тип R5 по  основни ФХ показатели -  рН, електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2 и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015
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Причини

141 BG4ST600R1036
р. Джерман от вливането на 
р. Отовица до вливане в р. 

Струма

лошо състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по нитритен азот 

и EQR 0,7 – 0,8

1. Достигане на стойностите за  умерено  ЕС ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5,  N-NH4, 

N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по 
специфичните замърсители цианиди;  2. Поддържане на 

стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по  БЕК - МФ, по основни 
ФХ показатели -  рН, електропровод, разтворен О2, N-NO3 и по вс. 

специфични замърсители без посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на добро 
състояние

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на отпадъчни води и интензивно земеделие); 
Стартирала основна мярка: Реконструкция на ПСОВ гр. Дупница. 

Необходимо е време да се осъществи достигане на екологичната цел 
чрез прилагане на мерки. Ефекта от прилагането им се очаква до 

2027г.

142 BG4ST600R1132
р.Фудина от изворите до 

кота 900 м.
добро състояние добро

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал EQR 

0,7 – 0,8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

143 BG4ST600R1134
р. Тополница от изворите до 

кота 680 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по нитритен азот 

и EQR 0,7 – 0,8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

144 BG4ST600R1136
р. Бела вода от изворите до 

кота 920 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по нитритен азот 

и EQR 0,7 – 0,8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

145 BG4ST700L1002 ЯЗОВИР ДРЕНОВ ДОЛ умерен потенциал неизвестно

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП ** за тип L13 по БЕК - 
МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - разтворен О2, N-

NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ ; 2. Поддържане на 
стойностите за  добър  ЕП ** за тип L13 по БЕК - ФП; по основни 
ФХ показатели - рН, електропровод, БПК5 и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ

146 BG4ST700R017
р. Струма от вливане на р. 
Треклянска до вливане на р. 

Соволянска Бистрица
лошо състояние неизвестно

* достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R5 по  БЕК - 
МЗБ, ФБ ; по основни ФХ показатели - разтворен О2, N-NO2,  N- 
общ, P-PO4, P общ;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** 

за тип R5 по  БЕК - Риби, по основни ФХ показатели -  рН, 
електропровод, БПК5,N-NH4, N-NO3 и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

147 BG4ST700R018
р. Ломничка от изворите до 
вливане в р. Драговищица

умерено състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по всички 
БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - P-PO4, P общ ;  
2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по  БЕК - 
МФ, по основни ФХ показатели -  рН, електропровод, разтворен О2, 

N-NO3, БПК5,  N-NH4, N-NO2,  N- общи по вс. специфични 
замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ; Установено 

е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др.

148 BG4ST700R019
р. Драговищица от 

българо–сръбската граница 
до вливане в р. Струма

умерено състояние неизвестно
поддържане  на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС *за тип R3 по БЕК -  
Риби; по основни ФХ показатели - рН, електропровод, разтворен 

О2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по 
специфичните замърсители цианиди ;  2. Поддържане на 

стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по  БЕК -МЗБ, ФБ; по 
основни ФХ показатели - БПК5,  N-NH4, N-NO2 и по вс. 

специфични замърсители без посочените в т. 1

** Достигане на добро 
химично състояние 

Трансгранично ВТ. Неидентифицирани  източници на замърсяване; 
Заложена мярка за установяване на причините за влошеното състояние 

на ВТ; Установено е влошаване на състоянието в резултат от 
повишаване на достоверността на оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за оценките, отчитаща 
изисквания на директивите/ръководствата и др.

149 BG4ST700R021
р. Струма от вливане на р. 
Соволянска Бистрица до 
вливане на р. Елешница

лош потенциал неизвестно
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал

1. Достигане на стойностите за умерен  ЕП ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5,   N-
NO2,N-NO3,  N- общ, P-PO4, P общ ; 2. Поддържане на стойностите 

за  добър  ЕП ** за тип R5 по основни ФХ показатели - рН, 
електропровод, разтворен О2, N-NH4 и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане  на добър 
потенциал

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

Установено е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. Замърсяване от зауствания от 

населени места (нерегламентирано и/или непречистено заустване на 
битови и промишлени отпадъчни води); Изпълнена е основна мярка 

Реконструкция на ПСОВ Кюстендил, която ще даде отражение  в/у ЕП 
на разглежданото ВТ. Необходимо е време да се осъществи достигане 
на екологичната цел. Ефекта от прилагането им се очаква до 2027г.

150 BG4ST700R024
р. Гращица от изворите до 

вливане в р. Струма
неизвестно неизвестно

поддържане на добро 
състояние

достигане на добро 
състояние

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена е  мярка за 
изпълнение на проучвателен мониторинг.

151 BG4ST700R027
р. Елешница от вливане на 
р. Речица до вливане в р. 

Струма

добро състояние неизвестно
достигане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние
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152 BG4ST700R028
р. Струма от вливане на р. 
Елешница до вливане на р. 

Джерман

умерено състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС *за тип R5 по  БЕК - 
МЗБ, МФ,  ФБ ; по основни ФХ показатели -  рН, , разтворен О2,  P-
PO4, P общ;  2. Поддържане на стойностите за  добро ЕС * за тип R5 
по  БЕК - Риби; по основни ФХ показатели - електропровод, БПК5, 
N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ и по вс. специфични замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ; Установено 

е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др.

153 BG4ST700R029
р. Лева река (Кознишка) от 
изворите до вливане в р. 

Струма

отлично състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на отлично 
състояние

154 BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица от 
кота 1195 м. до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащи добро 
химично състояние

* поддържане на умерен 
потенциал и невлошаване 
на химичното състояние

1. Достигане на стойностите за  добър   ЕП ** за тип R5 по  БЕК - 
МЗБ, МФ и Риби; по основни ФХ показатели -  рН, БПК5, 

разтворен О2, P-PO4, P общ ; 2. Поддържане на стойностите за  
добър  ЕП ** за тип R5 по  БЕК  - ФБ, по основни ФХ показатели - 

електропровод, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ и по вс. 
специфични замърсители 

** Невлошаване на 
установените стойности за 
приоритетните вещества  

кадмий и олово  и 
поддържане на доброто 
химично състояние за 
останалите приоритетни 

вещества

поддържане на умерен 
потенциал и невлошаване 
на химичното състояние

поддържане на умерен 
потенциал и невлошаване 
на химичното състояние

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ 

Неправилно определени изключения в първия ПУРБ. В настоящия 
ПУРБ изключението “удължаване на сроковете за етапно постигане на 
целите“ е заменено с „определяне на по-малко строги цели за опазване 
на околната среда“. В резултат на минали и прекратени дейности по 

добив и обогатяване на руди от цветни метали(специфични 
замърсители и приоритетни вещества)

155 BG4ST700R1022
р. Глогошка (Банщица) от 
кота 1160 м. до вливане в р. 

Струма

много лошо състояние
непостигащи добро 
химично състояние

* достигане на умерено 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  умерено  ЕС *за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби и достигане на СКОС за специфичните 
замърсители - мед, цинк, цианиди ; 2. Поддържане на стойностите 
за  добро ЕС * за тип R5 по основни ФХ показатели - по основни 

ФХ показатели -  рН, разтворен О2, електропровод и по вс. 
специфични замърсители без посочените в т. 1.

** Достигане на добро 
химично състояние за 

приоритетни те вещества  
никел, кадмий и олово и 
поддържане на доброто 
химично състояние за 
останалите приоритетни 

вещества

достигане на добро 
състояние

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г. Установено 
е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 

достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. Замърсяване от зауствания от 

населени места (нерегламентирано и/или непречистено заустване на 
битови и промишлени отпадъчни води); Малък размер на водното тяло 
(като количество на оттока) с малка самопречиствателна способност; 
Естествените условия не позволяват бързо подобряване на състоянието 

на ВТ;  Изпълнена е основна мярка Реконструкция на ПСОВ 
Кюстендил. Необходимо е време да се осъществи достигане на 
екологичната цел. Ефекта от прилагането им се очаква до 2027г.

156 BG4ST700R1023
р. Новоселска от изворите 
до вливане в р. Струма

умерен потенциал неизвестно
достигане на добро 

състояние

достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър   ЕП ** за тип R5 по всички 
БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - P-PO4, P 
общ ; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5  по 
основни ФХ показатели -  рН, електропровод, БПК5, разтворен О2, 
N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ и по вс. специфични замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

Замърсяване от зауствания от населени места (нерегламентирани и/или 
непречистени зауствания на отпадъчни води; Заложената основна 
мярка за изграждане на  ПСОВ за с. Слокощица е видоизменена в 
отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ гр. Кюстендил. Същата е 

изпълнена. Необходимо е време да се осъществи достигане на 
екологичната цел. Ефекта от прилагането им се очаква след 2015г.

157 BG4ST700R1025
р.Елешница и притока и 

р.Речица до вливането им в 
р.Струма

умерено състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро  ЕС ** за тип R3 по  всички 
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ  и Риби; по основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NO3, N- общ,  P-PO4, P общ;  2. Поддържане на 
стойностите за  добро ЕС ** за тип R3 по основни ФХ показатели -  
рН, електропровод, БПК5, N-NH4, N-NO2 и по вс. специфични 

замърсители

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ; Установено 

е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките , отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др.

158 BG4ST700R1120
р. Лебница от изворите до 

кота 1300 м.
добро състояние неизвестно

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

159 BG4ST700R1122
р. Глогошка (Банщица) от 
изворите до кота 1160 м.

добро състояние добро

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

160 BG4ST700R1123
р. Ореховска от изворите до 

кота 945 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

161 BG4ST700R1220
р. Соволянска Бистрица от 
изворите до кота 1195 м.

добро състояние неизвестно
достигане на добро 

състояние по EQR 0.7 – 0.8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
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ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

162 BG4ST700R1222
р. Радушка от изворите до 

кота 995 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по  БПК, амониев 

азот, нитритен азот, 
фосфати, общ фосфор, 
наситеност с кислород, 
достигане стойностите за  

добър екологичен 
потенциал EQR 0.7 – 0.8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

163 BG4ST700R1322
р. Воденичица от изворите 

до кота 975 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по  БПК, амониев 

азот, нитритен азот, 
фосфати, общ фосфор, 
наситеност с кислород, 
достигане стойностите за  

добър екологичен 
потенциал EQR 0.7 – 0.8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

164 BG4ST800R016
р. Треклянска с левия си 

приток р. Явор от изворите 
до вливане в р. Струма

добро състояние неизвестно
поддържане на добро 

състояние

поддържане на добро 
състояние

165 BG4ST900L014 ЯЗОВИР ИЗВОР умерен потенциал неизвестно

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

 Достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП** за тип L13 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и Риби; по основни ФХ показатели - 

БПК5, разтворен О2; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП 
** за тип L13 по основни ФХ показатели - рН, електропровод, N-
NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ  и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ

166 BG4ST900L1001 ЯЗОВИР СТУДЕНА добър потенциал неизвестно

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

167 BG4ST900L1005 ЯЗОВИР ДЯКОВО добър потенциал добро

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

поддържане на добър 
потенциал

168 BG4ST900L1008 ЯЗОВИР ДОЛНА ДИКАНЯ умерен потенциал неизвестно

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

 Достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП ** за тип L13 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и Риби; по основни ФХ показатели - 

БПК5, разтворен О2; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП 
** за тип L13 по основни ФХ показатели - рН, електропровод, N-
NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ  и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Чувствителна зона; 
Заложена мярка за установяване на причините за влошеното състояние 

на ВТ

169 BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал неизвестно

СМВТ - поддържане на 
добър екологичен 

потенциал

 Достигане на умерен 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  умерен ЕП ** за тип L13 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и Риби; по основни ФХ показатели - 
електропровод, БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- 

общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по специфичните 
замърсители -цианиди; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП 
** за тип L13 по основни ФХ показатели - рН и по вс. специфични 

замърсители без посочените в т.1.

** Достигане на добро 
химично състояние 

 достигане на умерен 
потенциал

 достигане на умерен 
потенциал

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от 
РДВ 

Установено е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др. В резултат на минали индустриални 
дейности във ВТ са постъпвали и са утаени голям брой замърсители от 

различен характер. Естествените условия (самопречистващата 
способност) не позволяват подобряване на потенциала на ВТ. По-

малко строгата цел включва стойности за всички параметри на ЕП, не 
по-лоши от стойности за умерен потенциал за тип L13 и са предвидени 

мерки тези стойности да не се влошават. 

170 BG4ST900L1012
 ЯЗОВИР ЧОКЛЬОВО 

БЛАТО
максимален потенциал добро

поддържане на добро 
състояние

поддържане на максимален 
потенциал 

171 BG4ST900R003
р. Струма от яз. Студена до 

вливане на р. Конска
умерено състояние неизвестно

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър ЕП ** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- 
общ, P-PO4, P общ и достигане на СКОС по специфичните 

замърсители -цианиди; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП 
** за тип R5 по основни ФХ показатели - рН и по вс. специфични 

замърсители без посочените в т.1.

** Достигане на добро 
химично състояние 

достигане на добър 
потенциал

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

Замърсяване от зауствания от населени места ( непречистени битови  и 
промишлени отпадъчни води, включително от IPPC-индустрия; 

хидроморфологичен натиск); Установено е влошаване на състоянието 
в резултат от повишаване на достоверността на оценката 

(подобрен/допълнителен мониторинг, подобрена методология за 
оценките отчитаща изисквания на директивите/ръководствата и др. 
Видоизменени  са мерки за изграждане на ПСОВ за с. Дивотино, с. 

Драгичево ис. Студена в присъединяване към ИВЦ - Перник. 



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
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172 BG4ST900R004
р. Мещичка от изворите до 

вливане в р. Конска
умерено състояние неизвестно

 * достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5,  N-

NO2,  N- общ, P-PO4, P общ; 2. Поддържане на стойностите за  
добър  ЕП ** за тип R5 по основни ФХ показатели - рН, 

електропровод, разтворен О2, N-NH4, N-NO3 и по вс. специфични 
замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

173 BG4ST900R006
р. Струма от вливане на р. 
Конска до яз. Пчелина

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по разтворен 
кислород, наситеност с 
кислород, амониев азот, 
нитритен азот, фосфати, 

общ фосфор, 
електропроводимост, 

сулфатни йони, 
неразтворени вещества, 

достигане на добро 
състояние

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, 

електропровод, N-NO2,   N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ; 2. 
Поддържане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5 по основни 
ФХ показатели - рН,  разтворен О2, N-NH4, и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

Замърсяване от зауствания от населени места ( 2 бр. зауствания от 
ПСОВ над 10 000 еж. - ПСОВ - Батановци и ПСОВ - Радомир, 
зауствания на промишлени отпадъчни води -  IPPC и не-IPPC). В 

ПСОВ - Батановци е стартирала  мярка - реконструкция и въведено в 
експлоатация модернизация - стъпало за пречистване на азот и 
фосфор, което ще окаже ефект за подобряване на екологичното 

състояние на водното тяло. Стартирали са дейности за реализиране на  
ИВЦ за град Радомир (не е заложено в първия ПУРБ).

174 BG4ST900R011
р. Светля от изворите до яз. 

Пчелина
добро състояние неизвестно

* поддържане на добро 
състояние

175 BG4ST900R012
р. Струма от яз. Пчелина до 
вливането на р. Треклянска

умерено състояние неизвестно
* достигане на добро 

състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ; 2. 

Поддържане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5 по основни 
ФХ показатели - рН, електропровод  и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

176 BG4ST900R013
р. Оролачка (Косматица) от 

изворите до яз. Извор
добро състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

177 BG4ST900R015
р. Оролачка (Косматица) от 
яз. Извор до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал неизвестно
поддържане на добро 

състояние

достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добро ЕП ** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели -разтворен 
О2,  N-NO3, N- общ; 2. Поддържане на стойностите за  добър  ЕП ** 
за тип R5 по основни ФХ показатели - рН, електропровод, БПК5, N-

NH4, N-NO2, P-PO4, P общ  и по вс. специфични замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Неидентифицирани  източници на замърсяване; Заложена мярка за 
установяване на причините за влошеното състояние на ВТ; Установено 

е влошаване на състоянието в резултат от повишаване на 
достоверността на оценката (подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, отчитаща изисквания на 

директивите/ръководствата и др.

178 BG4ST900R1005
р. Конска (от кота 840 м.) с 
десния си приток р. Селска 
до вливане в р. Струма

умерено състояние неизвестно

достигане на добро 
състояние по  нитритен азот 
и нефтопродукти достигане 

стойностите за  добър 
екологичен потенциал EQR 

0.7 – 0.8

достигане на добро 
състояние 

1. Достигане на стойностите за  добро ЕС ** за тип R5 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели -

електропровод, БПК5, разтворен О2, N-NO2, P-PO4, P общ; 2. 
Поддържане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R5 по основни 
ФХ показатели - рН, N-NO3, N-NH4, N- общ,   и по вс. специфични 

замърсители 

** Достигане на добро 
химично състояние 

Замърсяване от зауствания от населени места ( непречистени битови  и 
промишлени отпадъчни води; Установено е влошаване на състоянието 

в резултат от повишаване на достоверността на оценката 
(подобрен/допълнителен мониторинг, подобрена методология за 

оценките, отчитаща изисквания на директивите/ръководствата и др. 
Нестартирала основна мярка - Изграждане на ПСОВ - гр. Брезник.

179 BG4ST900R1007
р. Арката от изворите до яз. 

Долна Диканя
добро състояние неизвестно

поддържане на добро 
състояние

поддържане на добро 
състояние

180 BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащи добро 
химично състояние

достигане на добро 
състояние по нитритен азот

* достигане на добър 
потенциал

1. Достигане на стойностите за  добър  ЕП ** за тип R13 по всички  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ показатели - БПК5, 

разтворен О2, N-NO3, N- общ и достигане на СКОС за 
специфичните замърсители - мед и цинк; 2. Поддържане на 

стойностите за  добър  ЕП ** за тип R13 по основни ФХ показатели - 
рН,електропровод, N-NH4,  N-NO2, P-PO4, P общ  и по вс. 

специфични замърсители без посочените в т. 1.

** Достигане на добро 
химично състояние за 

приоритетни те вещества  
никел и олово и поддържане 

на доброто химично 
състояние за останалите 
приоритетни вещества

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 
4.4. от РДВ

В изключение по чл. 156в до 2021г., съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 
изключението и във втория цикъл на ПУРБ.

181 BG4ST900R1105
р. Конска от изворите до 

кота 840 м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по  нитритен азот 
и нефтопродукти достигане 

стойностите за  добър 
екологичен потенциал EQR 

0.7 – 0.8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  

182 BG4ST900R1107
р. Дълбоки дол от изворите 

до кота 875 м.
добро състояние добро

поддържане на добро 
състояние

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  



№ Актуализиран код на тяло Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенциал 2015
Химично състояние 2015

ЕЦ заложена в първия 
ПУРБ със срок за 
достигане  2015

Цел 2021 Подцел ЕСза 2021 Подцел ХС за 2021 Цел 2027 Цел след 2027
Изключения за достигане 

ЕС/ЕП- чл. РД/ЗВ
Причини

183 BG4ST900R1205
р.Конска от изворите до 

кота 130м.
добро състояние добро

достигане на добро 
състояние по  нитритен азот 
и нефтопродукти достигане 

стойностите за  добър 
екологичен потенциал EQR 

0.7 – 0.8

** Поддържане на добро 
състояние спрямо целите на 
определяне на ЗЗВ ПБВ  



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Доспат

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ и ФБ ;до понижаване на концентрациите на 
основни ФХ параметри - БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
до преустановяване  на зауствания от непречистени 
отпадъчни води от малките населени места около 
гр.Доспат, които ще бъдат включени към ПСОВ. 

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
с. Барутин

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ и ФБ ; ще доведе до понижаване на 

концентрациите на основни ФХ параметри - БПК5,  N-
NH4, P-PO4, P общ;  до преустановяване  на 

зауствания от непречистени отпадъчни води от 
малките населени места около с.Барутин, които ще 

бъдат включени към ПСОВ. 

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ и ФБ  ще доведе до понижаване на 

концентрациите на основни ФХ параметри -  N-общ, P- 
общ вследствие на намаляване на риска от 

еутрофикация поради ограничаване на дифузното 
замърсяване с азот и фосфор от  селскостопански 

дейности  

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Осигуряване на минимално-
допустимия отток в реките след 
съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички БЕК - МЗБ,,ФБ ,МФ и Риби.Ще се подобри 

хидроморфологичните  елементи за качество - отток  и 
надлъжна непрекъснатост на реката. Мярката е 

превантивна, тъй като е свързана с идентифициран 
натиск от водовземане, който към момента не е 

значим. 

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
във води (за № 5, 7, 12, 13, 19, 30 
от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11ПВ( от 33 до 44) 
от Директива 2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Завършване на 
инвентаризацията на емисиите, 
заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно 

опасни вещества

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

за участъка по 
разрешително 

№41140179/26.01.2012г.

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - Риби и МЗБ. Ще се подобрят 

хидроморфологичните параметри -  надлъжната и 
напречна  непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.

BG4DO135R1118
р. Доспат от язовир 
Доспат до българо-
гръцката граница

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, Риби ; 
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  
по специфичните замърсители - 

мед, цинк и цианиди .

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост.

Приложение 5.1.2. Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от постигането на целите за опазване на околната среда за отделните повърхностни водни тела



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D
Изграждане на ПСОВ -

гр.Сърница, предвидена за водно 
тяло BG4DO900R116 

за целия водосбор  на ВТ

В това тяло в момента се заустват непречистените 
битови отпадъчни води от гр.Сърница. Мярка - 
Изграждане на ПСОВ гр.Сърница, предвидена за 

водно тяло BG4DO900R116 ще повлияе върху   БЕК - 
МФ,  МЗБ,ФБ;  основни ФХ показатели - разтворен 

О2, N-NH4, N-NO3, P-PO4, P общ. Ще се намали риска 
от еутрофикация на водното тяло.

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МФ и ФБ и до понижаване на концентрациите 

на основни ФХ параметри -  N-общ, P- общ, 
вследствие на намаляване на риска от еутрофикация 
поради ограничаване на дифузното замърсяване с азот 

и фосфор от  селскостопански дейности.  

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D
Преразглеждане на издадените 
разрешителни с цел постигане на 

целите за водното тяло
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МФ и ФБ и до понижаване на концентрациите 

на основни ФХ параметри -  N-общ, P- общ, 
вследствие на намаляване на риска от еутрофикация 
поради ограничаване на дифузното замърсяване от 
аквакултури с органични вещества и биогенни 

елементи.

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D
Изпълнение на собствен 

мониторинг за качеството на 
водите в акваторията

за целия водосбор  на ВТ
Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на натиска от аквакултури.

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D

Поддържане на променливо ниво 
на водовземане с възможност за 
водовземане от повърхностния 
слой на язовира (във връзка с 
намаляване влиянието върху 
температурата на водата под 

водохранилището)

яз. Доспат

 Изпълнението на тази мярка ще доведе намаляване на 
влиянието върху температурата на водата под 

водохранилището  и ще предпази водното тяло от 
рязко обръщане на водните слоеве в дълбочина - с цел 
запазване на богатия на кислород повърхностен слой 
за обитаване от БЕК - Риби и ФП. Ще се подобрят 
основните ФХ параматри  - разтворен кислород и 

наситеност с кислород.

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване на 
въздействието на дейности по 

аквакултури

яз. Доспат

Изпълнението на тази мярка ще доведе до по-висока 
достоверност на оценката на натиска от аква-култури и 

неговото въздействие върху процесите на 
еутрофикация на язовира  (поради натоварване с 

биогенни вещества N и  P), както и по отношение на 
обогатяването с органични вещества и прощесите на 
гниенето им на дъното на язовира. Ясната оценка  

наличието и величината/ степента на протичане на тези 
негативни процеси ще доведе до формулиране на по 
ефективни бъдещи мерки за отстраняването им и 

подобряване на екологичното състояние на водното 
тяло по отношение на   БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  основни 

ФХ показатели - разтворен О2,  N-общ и P-общ ; 



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4DO900L117 ЯЗОВИР ДОСПАТ лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МФ,  МЗБ,ФБ;  
основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NH4, N-NO3, 
P-PO4, P общ ; СКОС ;  

специфични замърсители - 
мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Аквакултури

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Замърсяването продължава и   няма 
алтернатива за дейността(аквакултури), 

която го причинява; Естествените 
условия не позволяват подобряване на 

потенциала на ВТ. По-малко строгата цел 
включва стойности за всички параметри 

на ЕП, не по-лоши от стойности за 
умерен потенциал за тип L11 и са 

предвидени мерки тези стойности да не 
се влошават. 

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ME500R1109

р. Неврокопска 
(Тупувишка) от вливане 
на р. Добротинска до 
вливане в р. Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ; 
основни ФХ параметри -  

БПК5,  N-NH4,  N-NО2, N - 
общ,  P-PO4, P общ; 

специфични замърсители - 
цинк, мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

над 10000 е.ж.; Азот и 
фосфор от животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места без пречистване на 
отпадъчните води над 10 000 е.ж. и 

интензивно животновъдство; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на състоянието  на ВТ; 

Стартирала е  основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Гоце Делчев;

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Гоце Делчев

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ ; основни ФХ параметри -  БПК5,  
N-NH4,  N-NО2, N - общ,  P-PO4, P общ вследствие на 
пречистване на отпадъчните води от гр.Гоце Делчев. 

Ще се преустанови заустването на промишлени 
отпадъчни води, съдържащи специфични замърсители - 

цинк, мед, цианиди. 

BG4ME500R1109

р. Неврокопска 
(Тупувишка) от вливане 
на р. Добротинска до 
вливане в р. Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ; 
основни ФХ параметри -  

БПК5,  N-NH4,  N-NО2, N - 
общ,  P-PO4, P общ; 

специфични замърсители - 
цинк, мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

над 10000 е.ж.; Азот и 
фосфор от животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места без пречистване на 
отпадъчните води над 10 000 е.ж. и 

интензивно животновъдство; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на състоянието  на ВТ; 

Стартирала е  основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Гоце Делчев;

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

агломерациите във 
водното тяло

Преустановяване  на зауствания от непречистени 
отпадъчни води от малките населени места около гр. 
Гоце Делчев, които ще бъдат включени към ПСОВ. 

BG4ME500R1109

р. Неврокопска 
(Тупувишка) от вливане 
на р. Добротинска до 
вливане в р. Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ; 
основни ФХ параметри -  

БПК5,  N-NH4,  N-NО2, N - 
общ,  P-PO4, P общ; 

специфични замърсители - 
цинк, мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

над 10000 е.ж.; Азот и 
фосфор от животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места без пречистване на 
отпадъчните води над 10 000 е.ж. и 

интензивно животновъдство; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на състоянието  на ВТ; 

Стартирала е  основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Гоце Делчев;

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ и ФБ  ще доведе до понижаване на 

концентрациите на основни ФХ параметри -  N-общ, P- 
общ вследствие на намаляване на риска от 

еутрофикация поради ограничаване на дифузното 
замърсяване с азот и фосфор от  селскостопански 

дейности  

BG4ME500R1109

р. Неврокопска 
(Тупувишка) от вливане 
на р. Добротинска до 
вливане в р. Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ; 
основни ФХ параметри -  

БПК5,  N-NH4,  N-NО2, N - 
общ,  P-PO4, P общ; 

специфични замърсители - 
цинк, мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

над 10000 е.ж.; Азот и 
фосфор от животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места без пречистване на 
отпадъчните води над 10 000 е.ж. и 

интензивно животновъдство; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на състоянието  на ВТ; 

Стартирала е  основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Гоце Делчев;

Контрол за спазване на 
изискванията за торене и 
съхранение на  торове 

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ и ФБ  ще доведе до понижаване на 

концентрациите на основни ФХ параметри -  N-общ, P- 
общ вследствие на намаляване на риска от 

еутрофикация поради ограничаване на дифузното 
замърсяване с азот и фосфор от  селскостопански 

дейности  

BG4ME500R1109

р. Неврокопска 
(Тупувишка) от вливане 
на р. Добротинска до 
вливане в р. Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ; 
основни ФХ параметри -  

БПК5,  N-NH4,  N-NО2, N - 
общ,  P-PO4, P общ; 

специфични замърсители - 
цинк, мед, цианиди 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

над 10000 е.ж.; Азот и 
фосфор от животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места без пречистване на 
отпадъчните води над 10 000 е.ж. и 

интензивно животновъдство; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на състоянието  на ВТ; 

Стартирала е  основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Гоце Делчев;

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ME500R1110
р. Дъбнишка от кота 

1090 м.  до вливане в р. 
Места

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели - N-

NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
с. Дъбница, общ. Гърмен

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
МЗБ,ФБ, МФ,   основни ФХ показатели - N-NH4, P-

PO4, P общ; вследствие на пречистване на отпадъчните 
води от с.Дъбница. Мярката е пренесена от първия 
ПУРБ, но тогава неправилно ПСОВ  е оразмерена за 
над 2000 екв.ж. По актуални данни населеното място е 

под 2000 екв.ж. 



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ME500R1110
р. Дъбнишка от кота 

1090 м.  до вливане в р. 
Места

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели - N-

NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на състоянието на водното 
тяло и евентуално идентифициране на друг вид натиск- 

водоползване с цел напояване. 

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

D
Контрол за спазване на 
изискванията за торене и 
съхранение на  торове 

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ
Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на състоянието на водното 
тяло и евентуално идентифициране на друг вид натиск.

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

 Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

за участъка по 
разрешително 

№41140178/12.01.2012г.

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК-риби и МЗБ. Ще се осигури надлъжната 
непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост.

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  
основни ФХ показатели - 

БПК5,  N-NH4, P-PO4, P общ;  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

Разработване и изпълнение на 
програми за ограничаване на 
замърсяването от минали 

дейности

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло, всички БЕК 
и основните физикохимични параметри и специфични 

замърсители

BG4ME700R092
р. Златарица от 

изворите до вливане в р. 
Места

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“ . От дълги години замърсяването 
на водите на реките в района с 

радиоактивни елементи представлява 
проблем. Скатните води от 

рекултивираните терени от предишни 
рудодобивни дейности на уранова руда 

се заустват в ПСОВ Звезда на 
Екоинженеринг. 

D

Забрана за въвеждането в 
експлоатация на обекти, 

формиращи отпадъчни води и 
осъществяването на дейности без 
приети по установения ред 
пречиствателни съоръжения, 
освен в случаите, когато не са 

необходими

за целия водосбор  на ВТ
Мярката е насочена към нерегламентирани зауствания 
на отпадъчни води (битови и промишлени) и от обекти 

без осигурено пречистване. 

BG4ME700R102
р. Рибновска от 

изворите до вливане в р. 
Места

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  
БПК5, N-NO3, N-NO2,  N- 

общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
с. Рибново, общ. Гърмен

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, ФБ и МФ;   основни ФХ показатели -  
БПК5, N-NO3, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ;  

вследствие на пречистване на битовите отпадъчни 
води от с.Рибново. Същата е насочена към 

идентифицирания значим натиск от зауствания над 
2000 екв.ж. 

BG4ME700R102
р. Рибновска от 

изворите до вливане в р. 
Места

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ
Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на състоянието на водното 
тяло и евентуално идентифициране на друг вид натиск.

BG4ME800R086
р. Дeмяница (Глазне) от 
вливане на р. Бъндерица 
до вливане в р. Изток

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  Риби; по 
основни ФХ показатели - 

БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2,   P-PO4, P общ. 

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

с. Баня, общ. Разлог

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ;  по основни ФХ показатели - БПК5, 

разтворен О2, N-NH4, N-NO2,   P-PO4, P общ. 
Подобряването на състоянието на водното тяло се 
очаква след 2015г., в кря на която приключва 

изпълнението на основна мярка Изграждане на ПСОВ 
Банско и изграждане на канализационна мрежа на 

населените места около гр.Банско.   



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ME800R086
р. Дeмяница (Глазне) от 
вливане на р. Бъндерица 
до вливане в р. Изток

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  Риби; по 
основни ФХ показатели - 

БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2,   P-PO4, P общ. 

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

О

Изграждане, реконструкция или 
модернизация на 

канализационна  мрежа

населените места около с. 
Баня

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ;  по основни ФХ показатели - БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2,   P-PO4, P общ.  до 
преустановяване  на зауствания от непречистени 

отпадъчни води от населените  места около с.Баня, 
които ще бъдат включени към ПСОВ Баня.  

BG4ME800R087
р. Бела река от изворите 
до вливане в р. Изток

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  
P общ;  

Осушен участък
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

населени места около гр. 
Разлог

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, ФБ, МФ;   основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  P общ;  до 
преустановяване  на зауствания от непречистени 

отпадъчни води от населените  места около гр.Разлог.  

BG4ME800R087
р. Бела река от изворите 
до вливане в р. Изток

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  
P общ;  

Осушен участък
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Дейности за защита на речните 
брегове и корита от ерозия,  вкл. 

биологично укрепване
за участъка на СМВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
хидроморфологичните елементи за качество на 

водното тяло, свързани със структурата и характер на 
брега, ще понижи риска от ерозия. При биологичното 
укрепване на бреговете ще се подобри БЕК - МФ 
(бреговата растителност), ще се намали риска от 
дифузно замърсяване с  N и P от ерозия - ще се 

подобрят стойностите на основните ФХ параметри  N-
общ и P-общ.

BG4ME800R087
р. Бела река от изворите 
до вливане в р. Изток

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  
P общ;  

Осушен участък
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Възстановяване на речни корита 

и меандри
за участъка на СМВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ME800R087
р. Бела река от изворите 
до вливане в р. Изток

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  
P общ;  

Осушен участък
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Преразглеждане на издадените 
разрешителни с цел постигане на 

целите за водното тяло

в участъците на 
Разрешително 

№41140096/12.09.2008г.; 
41140013/26.01.09г.; 
41140184/21.02.12г.

Мярката е насочена към идентифицирания значим 
ходроморфологичен натиск от осушен учатък 

вследствие изградени и функциониращи ВЕЦ. Същата 
ще доведе до по-ефективно управлението на водите, до 
подобряване на екологичното състояние на водното 
тяло, (БЕК - риби, МЗБ и МФ)чрез гарантиране 
осигуряването на минимален екологичен отток и 

надлъжна непрекъснатост на реката.  

BG4ME800R087
р. Бела река от изворите 
до вливане в р. Изток

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  
P общ;  

Осушен участък
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

за участъка на СМВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост.

BG4ME800R087
р. Бела река от изворите 
до вливане в р. Изток

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;  
основни ФХ показатели -  

БПК5, разтворен О2, N-NH4,  
P общ;  

Осушен участък
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

за участъка на СМВТ

Мярката ще се прилага   за изградени рибни проходи 
по разрешителни №41140096/12.09.2008г.; 

41140013/26.01.09г.; 41140184/21.02.12г., в случай че 
не осигуряват миграцията на водни организми срещу 
течението на реката. Изпълнението и ще доведе до 
подобряване на БЕК-риби и МЗБ. Ще се осигури 
надлъжната непрекъснатост на реката и ще се 

гарантира  миграционния път на рибите.

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката

и време да се осъществи достигане на 
екологичната цел . Ефекта от 

прилагането им се очаква до 2027г. 

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Белица

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ, ФБ; по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  P-PO4, P общ,   до 
преустановяване  на зауствания от непречистени 
отпадъчни води от малките населени места около 
гр.Белица, които ще бъдат включени към ПСОВ. 

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката

и време да се осъществи достигане на 
екологичната цел . Ефекта от 

прилагането им се очаква до 2027г. 

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

около гр.Белица

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ, ФБ; по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  P-PO4, P общ,   до 
преустановяване  на зауствания от непречистени 
отпадъчни води от малките населени места около 
гр.Белица, които ще бъдат включени към ПСОВ. 



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката и време да се осъществи 
достигане на екологичната цел . Ефекта 
от прилагането им се очаква до 2027г. 

D
Възстановяване на речни корита 

и меандри
за участъка на СМВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката и време да се осъществи 
достигане на екологичната цел . Ефекта 
от прилагането им се очаква до 2027г. 

D
Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

за участъка на СМВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - Риби и МЗБ. Ще се подобрят 

хидроморфологичните параметри -  надлъжната и 
напречна  непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката и време да се осъществи 
достигане на екологичната цел . Ефекта 
от прилагането им се очаква до 2027г. 

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

за участъка на СМВТ

Мярката ще се прилага  за изградени рибни проходи 
по разрешителни , в случай че не осигуряват 

миграцията на водни организми срещу течението на 
реката. Изпълнението и ще доведе до подобряване на 

БЕК-риби и МЗБ. Ще се осигури надлъжната 
непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката и време да се осъществи 
достигане на екологичната цел . Ефекта 
от прилагането им се очаква до 2027г. 

D
Дейности за защита на речните 
брегове и корита от ерозия,  вкл. 

биологично укрепване
за участъка на СМВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
хидроморфологичните елементи за качество на 

водното тяло, свързани със структурата и характер на 
брега, ще понижи риска от ерозия. При биологичното 
укрепване на бреговете ще се подобри БЕК - МФ 
(бреговата растителност), ще се намали риска от 
дифузно замърсяване с  N и P от ерозия - ще се 

подобрят стойностите на основните ФХ параметри  N-
общ и P-общ.

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката и време да се осъществи 
достигане на екологичната цел . Ефекта 
от прилагането им се очаква до 2027г. 

D
Преразглеждане на издадените 
разрешителни с цел постигане на 

целите за водното тяло

за участъка при 
разрешително 

№41140195/15.12.12г.

Мярката е насочена към идентифицирания значим 
ходроморфологичен натиск от осушен учатък 

вследствие изградени и функциониращи ВЕЦ. Същата 
ще доведе до по-ефективно управлението на водите, до 
подобряване на екологичното състояние на водното 
тяло, (БЕК - риби, МЗБ и МФ)чрез гарантиране 
осигуряването на минимален екологичен отток и 

надлъжна непрекъснатост на реката.  

BG4ME900R082
р. Белишка от вливане 
на р. Вотръчка до 
вливане в р. Места

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ, ФБ,  Риби; 
по основни ФХ показатели -  
БПК5, разтворен О2, N-NH4,  

P-PO4, P общ 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Азот и фосфор от 
животновъдство; Осушен 

участък

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; интензивно животновъдство; 

хидроморфологичен натиск); Стартирала 
основна мярка: ПСОВ гр. 

Белица.Необходимо време за 
осъществяване на дейностите, свързани с 

мярката и време да се осъществи 
достигане на екологичната цел . Ефекта 
от прилагането им се очаква до 2027г. 

O
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
гр. Белица

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ME900R083
р. Бабешка от изворите 
до вливане в р. Места

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

неизвестно състояние- няма 
данни 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.Липсва мярка за идентифицирания 
натиск от заустване на битови отпадъчни 
води от населено място под 2000 екв.ж -

с.Бабяк, тъй като не е приоритет по 
Директивата и съществува риск от липса 

на финансиране

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
с.Бабяк

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ME900R083
р. Бабешка от изворите 
до вливане в р. Места

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

неизвестно състояние- няма 
данни 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Азот и фосфор от 

животновъдство

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ
Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на състоянието на водното 
тяло и евентуално идентифициране на друг вид натиск.

BG4ST300R1074
р. Мелнишка от 

изворите до вливане в р. 
Струма

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; Непознат - друго
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ 
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.Малък размер на водното тяло 
(като количество на оттока) с малка 
самопречиствателна способност;

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ
Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на състоянието на водното 
тяло и евентуално идентифициране на друг вид натиск.

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Петрич

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - ФБ, МФ; подобряване  на основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ,   до преустановяване  на зауствания от 
непречистени отпадъчни води от малките населени 

места около гр. Петрич, които ще бъдат включени към 
ПСОВ. 

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

1. с. Първомай;  2. с. 
Коларово

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - ФБ, МФ; подобряване  на основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ,   до преустановяване  на зауствания от 
непречистени отпадъчни води от малките населени 
места около с. Първомай и с. Коларово, които ще 

бъдат включени към ПСОВ. 

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
във води (за № 5, 7, 12, 13, 19, 30 
от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11ПВ( от 33 до 44) 
от Директива 2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D

Завършване на 
инвентаризацията на емисиите, 
заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно 

опасни вещества

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 

1. с. Първомай; 2. с. 
Кърналово; 3. с. 
Кавракирово; 4. с. 

Коларово

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - ФБ, МФ; подобряване  на основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ,   до преустановяване  на зауствания от 
непречистени отпадъчни води от малките населени 

места около с. Първомай , с. Кърналово, Кавракирово 
и с. Коларово, които ще бъдат включени към ПСОВ - 
Първомай, ПСОВ - Кърналово, ПСОВ - Кавракирово и 

ПСОВ - Коларово.

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Петрич

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - ФБ, МФ; подобряване  на основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ,  до преустановяване  на зауствания от 
непречистени битови и промишлени отпадъчни води 
от гр. Петрич и населените места около него които ще 

бъдат включени към ПСОВ Петрич 

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D

Извършване на контрол на 
задължително изпълнение на 

програми от мерки за 
ограничаване и предотвратяване 
на замърсяването с нитрати от 

земеделски източници в 
уязвимите зони 

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ и ФБ  ще доведе до понижаване на 

концентрациите на основни ФХ параметри -  N-общ, P- 
общ вследствие на намаляване на риска от 

еутрофикация поради ограничаване на дифузното 
замърсяване с азот и фосфор от  селскостопански 

дейности



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D
Преразглеждане на издадените 
разрешителни с цел постигане на 

целите за водното тяло

за участъците при 
разрешителни  

41140155/19.03.10г.;  
41140213/06.03.15г.

Мярката е насочена към идентифицирания значим 
ходроморфологичен натиск от осушен учатък 

вследствие изградени и функциониращи ВЕЦ. Същата 
ще доведе до по-ефективно управлението на водите, до 
подобряване на екологичното състояние на водното 
тяло, (БЕК - риби, МЗБ и МФ) чрез гарантиране 
осигуряването на минимален екологичен отток и 

надлъжна непрекъснатост на реката.  

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

Разрешително 
41140155/19.03.10г.;  
41140213/06.03.15г.

Мярката ще се прилага   за изградени рибни проходи 
по разрешителни 41140155/19.03.10г.;  

41140213/06.03.15г. в случай че не осигуряват 
миграцията на водни организми срещу течението на 
реката. Изпълнението и ще доведе до подобряване на 

БЕК-риби и МЗБ. Ще се осигури надлъжната 
непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D
Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи 

Разрешително 
41140155/19.03.10г.;  
41140213/06.03.15г.

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост на водното тяло и подобряване на БЕК 

- риби и МЗБ (подобряване на видовия състав и  
миграционната им способност).



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

O

Закриване на общинските депа 
за битови отпадъци, които не 
отговарят на нормативните 

изисквания

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички  БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;   основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ  чрез намялявяне на дифузния натиск от 

замърсяване с органични вещества, биогенни 
вещества, специфични замърсители и приоритетни 

вещества за повърхностното водно тяло и на подземно 
водно тяло BG4G000000Q001.

BG4ST400R1072

р. Струмешница от 
българо-македонската 
граница до вливане в р. 

Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - ФБ, МФ и Риби;   
основни ФХ показатели  - рН,  
N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-

общ, P-PO4, P общ  

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж. ;  Зауствания на ГКМ 
над 10000 е.ж. ; Депа; 
Използвана земеделска 

площ 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

В изключение е в ПУРБ 2010-2015г. по 
чл. 156в до 2021г. Неправилно 

определени изключения в първия ПУРБ. 
В настоящия ПУРБ изключението 

“удължаване на сроковете за етапно 
постигане на целите“ е заменено с 

„определяне на по-малко строги цели за 
опазване на околната среда“ . Водното 
тяло е трансгранично с РМакедония. 

Определено е като Чувствителна зона и 
като  Нитратно уязвима зона.  

Замърсяването с биогенни азот и фосфор 
съдържащи вещества е констатирано на 
вход на РБългария.  Стартирали са две 

мерки : 1. Изграждане на ПСОВ - Петрич 
; 2. Изграждане на ПСОВ - с. Първомай.

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ST500R047

р. Благоевградска 
Бистрица от вливане на 
р. Хърсовска до вливане 

в р. Струма

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби,   
по основни ФХ показатели - 
рН,  БПК5, N-NH4,  N-NO2,  

N-общ, P-PO4, P- общ  и 
специфичните замърсители 

цианиди;

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Зауствания на 
промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури)

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел
позволяват подобряване на състоянието на ВТ. По-малко строгата D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
във води (за № 5, 7, 12, 13, 19, 30 
от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11ПВ( от 33 до 44) 
от Директива 2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители

BG4ST500R047

р. Благоевградска 
Бистрица от вливане на 
р. Хърсовска до вливане 

в р. Струма

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби,   
по основни ФХ показатели - 
рН,  БПК5, N-NH4,  N-NO2,  

N-общ, P-PO4, P- общ  и 
специфичните замърсители 

цианиди;

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Зауствания на 
промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури)

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел
позволяват подобряване на състоянието на ВТ. По-малко строгата O

Изграждане, реконструкция или 
модернизация на 

канализационна  мрежа

гр. Благоевград и 
населените места около 

него 

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ,ФБ, МФ ,   по основни ФХ показатели - рН,  
БПК5, N-NH4,  N-NO2,  N-общ, P-PO4, P- общ , до 
преустановяване  на зауствания от непречистени 
отпадъчни води от населените  места около гр. 

Благоевград, които ще бъдат включени към ПСОВ 
Благоевград.  

BG4ST500R047

р. Благоевградска 
Бистрица от вливане на 
р. Хърсовска до вливане 

в р. Струма

много лошо 
състояние

неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби,   
по основни ФХ показатели - 
рН,  БПК5, N-NH4,  N-NO2,  

N-общ, P-PO4, P- общ  и 
специфичните замърсители 

цианиди;

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Зауствания на 
промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури)

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел
позволяват подобряване на състоянието на ВТ. По-малко строгата O

Контрол на количеството и 
качеството на производствените 
отпадъчни води, зауствани в 
канализационните системи на 

населените места

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
предотвратяване на натоварването на ПСОВ със 
замърсители, различни от тези в битовоте ОВ - 

специфичните замърсители цианиди

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D
Дейности за защита на речните 
брегове и корита от ерозия,  вкл. 

биологично укрепване

за участъците в риск от 
наводнения

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
хидроморфологичните елементи за качество на 

водното тяло, свързани със структурата и характер на 
брега, ще понижи риска от ерозия. При биологичното 
укрепване на бреговете ще се подобри БЕК - МФ 
(бреговата растителност), ще се намали риска от 
дифузно замърсяване с  N и P от ерозия - ще се 

подобрят стойностите на основните ФХ параметри  N-
общ и P-общ.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D
Възстановяване на надлъжна и 
напречна свързаност на реката 
(меандри и странични ръкави)

за участъка на СМВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D

Изграждане на съоръжения за 
осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 
(рибни проходи, байпаси и др.)

за участъка на СМВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до увеличаване 
на миграционната способност и  видов състав по  БЕК - 

МЗБ и Риби. Ще подобрят хидроморфологинчите 
елементи за качество на водното тяло - напречна и 

надлъжна непрекъснатост на реката и отток на реката.

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D
Възстановяване на речни корита 

и меандри
за участъка на СМВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D
Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

Разрешително 
№41140085/18.07.2008г.; 

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост на водното тяло и подобряване на БЕК 

- риби и МЗБ (подобряване на видовия състав и  
миграционната им способност).

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

Разрешително 
№41140085/18.07.2008г.; 

Мярката ще се прилага   за изградени рибни проходи 
по Разрешително №41140085/ 18.07.2008г.,  в случай 
че не осигуряват миграцията на водни организми 

срещу течението на реката. Изпълнението и ще доведе 
до подобряване на видовия (таксономичен) състав БЕК-

риби и МЗБ. Ще се осигури надлъжната 
непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

D

Забрана за издаване на нови 
разрешителни за ВЕЦ на 

водопровод за питейно-битово 
водоснабдяване след ПСПВ гр. 

Сандански 

на водопровод за питейно-
битово водоснабдяване 

след ПСПВ гр. Сандански 

Мярката ще осигури минимизиране на здравния риск и  
гарантира необходимите  санитарно-хигиенни 

изисквания към повърхностните води, предназначени 
за питейно-битово водоснабдяване на гр. Сандански. 



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

Преразглеждане на издадените 
разрешителни с цел постигане на 

целите за водното тяло

разрешителни 
№41140119/12.03.09г.; 

41140085/18.07.08г.

Мярката е насочена към идентифицирания значим 
хидроморфологичен натиск от осушен учатък 

вследствие изградени и функциониращи ВЕЦ. Същата 
ще доведе до по-ефективно управлението на водите, до 
подобряване на екологичното състояние на водното 
тяло, (БЕК - риби, МЗБ, ФБ и МФ) чрез гарантиране 
осигуряването на минимален екологичен отток и 

надлъжна непрекъснатост на реката.  

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

населените места около 
гр. Сандански

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, ФБ, и МФ,  по основни ФХ показатели -

електропроводимост , N-NH4,  N-NO2,  N-общ, P-PO4, 
P общ  и  специфичните замърсители цианиди , до 
преустановяване  на зауствания от непречистени 
отпадъчни води от населените  места около гр. 

Сандански, които ще бъдат включени към ПСОВ 
Сандански.  

BG4ST500R068

р. Санданска Бистрица 
от кота 590 м. с притока 

си р. Бобов дол до 
вливане в р. Струма

много лош 
потенциал

неизвестно 
състояние

МЗБ, ФБ, МФ и Риби,  по 
основни ФХ показатели - 

електропроводимост , N-NH4,  
N-NO2,  N-общ, P-PO4, P общ  
и  специфичните замърсители 

цианиди

Зауствания на ГКМ над 
10000 е.ж. ; Водоплощна 
ерозия; Миграционни 

бариери; Осушен участък 

 чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
по-малко строга 

цел

Малък размер на водното тяло (като 
количество на оттока) с малка 

самопречиствателна способност ; натиск 
от населени места  над 10 000 е.ж. без 
пречистване на отпадъчните води и 

хидроморфологичен натиск; 
Естествените условия не позволяват 
подобряване на потенциала на ВТ; 

Състоянието на ВТ е в зависимост от  
нестартирала основна мярка: изграждане 
на ПСОВ гр. Сандански, предвидена за 

ВТ BG4ST500R069.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Сандански

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, ФБ, и МФ,  по основни ФХ показатели -

електропроводимост , N-NH4,  N-NO2,  N-общ, P-PO4, 
P общ,  до преустановяване  на зауствания от 

непречистени битови и промишлени отпадъчни води 
от гр. Сандански и населените места около него които 

ще бъдат включени към ПСОВ Сандански

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането 
на р. Джерман до 
вливане на р. 
Благоевградска 

Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
по основни ФХ показатели -N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на 

промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.непречистено заустване на битови и промишлени отпадъчни води D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането 
на р. Джерман до 
вливане на р. 
Благоевградска 

Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
по основни ФХ показатели -N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на 

промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.непречистено заустване на битови и промишлени отпадъчни води D

Осигуряване на подходящо 
пречистване на отпадъчни води 
от населени места с под 2000 е.ж. 

(изграждане на подходяща 
ПСОВ, включване към по-
голяма ПСОВ, изграждане на 

влажна зона и др.)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ,ФБ, и МФ ;  по основни ФХ показатели -N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ,  до преустановяване  на 
зауствания от непречистени битови и промишлени 
отпадъчни води от населените места под 2000 е.ж.  

него които ще бъдат включени към ПСОВ.

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането 
на р. Джерман до 
вливане на р. 
Благоевградска 

Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
по основни ФХ показатели -N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на 

промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.непречистено заустване на битови и промишлени отпадъчни води D

Осигуряване на минимално-
допустимия отток в реките след 
съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички БЕК - МЗБ,,ФБ ,МФ и Риби. Ще се подобри 

хидроморфологичните  елементи за качество - отток  и 
надлъжна непрекъснатост на реката. Мярката е 

превантивна, тъй като е свързана с идентифициран 
натиск от водовземане, който към момента не е 

значим. 

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането 
на р. Джерман до 
вливане на р. 
Благоевградска 

Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
по основни ФХ показатели -N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на 

промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.непречистено заустване на битови и промишлени отпадъчни води D

Закриване на общинските депа 
за битови отпадъци, които не 
отговарят на нормативните 

изисквания

Кочериново

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички  БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;   основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ  чрез намялявяне на дифузния натиск от 

замърсяване с органични вещества, биогенни 
вещества, специфични замърсители и приоритетни 

вещества за повърхностното водно тяло и на подземно 
водно тяло BG4G000000Q004.

BG4ST500R1030

р. Струма от вливането 
на р. Джерман до 
вливане на р. 
Благоевградска 

Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ,ФБ, МФ и Риби;  
по основни ФХ показатели -N-
NO2, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на 

промишлени предприятия с 
Разрешително по ЗВ (без 

тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.непречистено заустване на битови и промишлени отпадъчни води D

Закриване на общинските депа 
за битови отпадъци, които не 
отговарят на нормативните 

изисквания

Благоевград

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички  БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби;   основни ФХ 

показатели  - рН,  N-NH4,  N-NO2, N-NO3, N-общ, P-
PO4, P общ  чрез намялявяне на дифузния натиск от 

замърсяване с органични вещества, биогенни 
вещества, специфични замърсители и приоритетни 

вещества за повърхностното водно тяло и на подземно 
водно тяло BG4G000000Q004.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST500R1048
р.Струма от вливането 
на р.Стара река до 

вливането на р.Сушичка

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК -  МЗБ,ФБ, МФ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
рН,  БПК5, N- общ, P-PO4, P 

общ; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.

Стартирали са основни мерки за 
изграждане на ПСОВ гр. Симитли и 
ПСОВ с. Крупник. Изпълнена е мярка 

изграждане на ПСОВ с. Черниче. 
Необходимо е време за да се изпълни 

тази мярка и да се достигне екологичната 
цел. Ефекта от прилагането им се очаква 

до 2027г.

O

Закриване на общинските депа 
за битови отпадъци, които не 
отговарят на нормативните 

изисквания

гр. Симитли

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички  БЕК - МЗБ, ФБ, МФ и Риби; по основни ФХ 
показатели - рН,  БПК5, N- общ, P-PO4, P общ;  Ще се 
намали дифузния натиск от замърсяване с органични 

вещества, биогенни вещества, специфични 
замърсители и приоритетни вещества за 

повърхностното водно тяло и на подземно водно тяло 
BG4G000000Q003

BG4ST500R1048
р.Струма от вливането 
на р.Стара река до 

вливането на р.Сушичка

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК -  МЗБ,ФБ, МФ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
рН,  БПК5, N- общ, P-PO4, P 

общ; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.

Стартирали са основни мерки за 
изграждане на ПСОВ гр. Симитли и 
ПСОВ с. Крупник. Изпълнена е мярка 

изграждане на ПСОВ с. Черниче. 
Необходимо е време за да се изпълни 

тази мярка и да се достигне екологичната 
цел. Ефекта от прилагането им се очаква 

до 2027г.

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Симитли и населените 
места около него.

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, ФБ, МФ; по основни ФХ показатели - рН,  
БПК5, N- общ, P-PO4, P общ;  Ще се  преустановят  
зауствания от непречистени отпадъчни води от 

населените  места около гр. Симитли, които ще бъдат 
включени към ПСОВ Симитли.  

BG4ST500R1048
р.Струма от вливането 
на р.Стара река до 

вливането на р.Сушичка

лошо състояние
неизвестно 
състояние

 БЕК -  МЗБ,ФБ, МФ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
рН,  БПК5, N- общ, P-PO4, P 

общ; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 

Депа; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2027г.

Стартирали са основни мерки за 
изграждане на ПСОВ гр. Симитли и 
ПСОВ с. Крупник. Изпълнена е мярка 

изграждане на ПСОВ с. Черниче. 
Необходимо е време за да се изпълни 

тази мярка и да се достигне екологичната 
цел. Ефекта от прилагането им се очаква 

до 2027г.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 

гр. Симитли, с. Крупник, 
с. Черниче и  населените 

места около тях

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, ФБ, и МФ,  по основни ФХ показатели -

електропроводимост , N-NH4,  N-NO2,  N-общ, P-PO4, 
P общ,  до преустановяване  на зауствания от 

непречистени битови и промишлени отпадъчни води 
от гр. Симитли, с. Крупник, с. Черниче и  населените 
места около тях които ще бъдат включени към ПСОВ 

Симитли, ПСОВ - Черниче и ПСОВ - Крупник.

BG4ST500R1049

р.Струма от вливането 
на р.Благоевградска 

Бистрица с притоците и 
р.Четирка и 

р.Айдаровско дере во 
вливането на р.Стара 

река

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели -  
рН,  БПК5, N- общ, P-PO4, P 

общ;

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ГКМ под 2 000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ 

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.Замърсяване от зауствания от 

населени места ( зауствания на отпадъчни 
води от ПСОВ - Благоевград над 10 000 
е.ж., от населени места без пречистване и 
промишлени отпадъчни води). В ПСОВ - 
Благоевград е въведено в експлоатация 

стъпало за пречистване на азот и фосфор, 
което ще окаже ефект за подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло.

D

Осигуряване на подходящо 
пречистване на отпадъчни води 
от населени места с под 2000 е.ж. 

(изграждане на подходяща 
ПСОВ, включване към по-
голяма ПСОВ, изграждане на 

влажна зона и др.)

гр. Симитли, с. Крупник, 
с. Черниче и  населените 

места около тях

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, ФБ, и МФ,  по основни ФХ показатели -

електропроводимост , N-NH4,  N-NO2,  N-общ, P-PO4, 
P общ,  до преустановяване  на зауствания от 

непречистени битови и промишлени отпадъчни води 
от гр. Симитли, с. Крупник, с. Черниче и  населените 
места около тях които ще бъдат включени към ПСОВ 

Симитли, ПСОВ - Черниче и ПСОВ - Крупник.

BG4ST600R039
р. Разметаница от 

изворите до вливане в р. 
Джерман

умерено състояние добро състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2,  N-NO3, N- 
общ,P общ и  специфичните 
замърситери - арсен, цианиди

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 
Зауствания на промишлени 

предприятия с IPPC-
промишленост 

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Изключение по чл. 156г, причините са 
свързани с високите нива на арсен  в 
поречието на река Разметаница. Те се 
приемат за фонови, т.к. са резултат от 
една естествена геохимична аномалия, 
дължаща се на факта, че естствената 
ерозия е разрушавала разположените 

високо в релефа арсен. Наличие на  IPPC-
индустрия.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Бобов дол

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ ; по основни ФХ показатели - 
електропровод, БПК5, разтворен О2,  N-NO3, N- 
общ,P общ Ще се  преустановят  зауствания от 

непречистени отпадъчни води от населените  места 
около гр. Бобов дол, които ще бъдат включени към 

ПСОВ Бобов дол.  

BG4ST600R039
р. Разметаница от 

изворите до вливане в р. 
Джерман

умерено състояние добро състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2,  N-NO3, N- 
общ,P общ и  специфичните 
замърситери - арсен, цианиди

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 
Зауствания на промишлени 

предприятия с IPPC-
промишленост 

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Изключение по чл. 156г, причините са 
свързани с високите нива на арсен  в 
поречието на река Разметаница. Те се 
приемат за фонови, т.к. са резултат от 
една естествена геохимична аномалия, 
дължаща се на факта, че естствената 
ерозия е разрушавала разположените 

високо в релефа арсен. Наличие на  IPPC-
индустрия.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Бобов дол

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ ; по основни ФХ показатели - 
електропровод, БПК5, разтворен О2,  N-NO3, N- 
общ,P общ Ще се  преустановят  зауствания от 

непречистени отпадъчни води от населените  места 
около гр. Бобов дол, които ще бъдат включени към 

ПСОВ Бобов дол.  

BG4ST600R039
р. Разметаница от 

изворите до вливане в р. 
Джерман

умерено състояние добро състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2,  N-NO3, N- 
общ,P общ и  специфичните 
замърситери - арсен, цианиди

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж. ; 
Зауствания на промишлени 

предприятия с IPPC-
промишленост 

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Изключение по чл. 156г, причините са 
свързани с високите нива на арсен  в 
поречието на река Разметаница. Те се 
приемат за фонови, т.к. са резултат от 
една естествена геохимична аномалия, 
дължаща се на факта, че естствената 
ерозия е разрушавала разположените 

високо в релефа арсен. Наличие на  IPPC-
индустрия.

O

Осъществяване на превантивни 
мерки и контрол на 

интегрираното замърсяване по 
IPPC

с. Големо село 

Прилагането на тази мярка ще доведе до 
минимизиране, ограничаване и предотврятяване на 
емисиите във въздуха, почвите и водите, ефективно 
управление на отпадъците за високо ниво на опазване 

на всички компоненти на околната среда.  За 
разглежданото водно тяло мярката ще доведе до 

подобряване на всички БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби, и 
до подобряване на всички основни ФХ параметри - рН, 
електропровод, БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, 

N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ, заустваните 
специфични замърсители и приоритетни вещества.

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 
1052  м.  с  притока си 
р. Валявица и части от 
левите си притоци р. 

Фудина (от кота 900 м.) 
и р. Горица (от кота 814 
м.) до град Дупница

умерен потенциал добро състояние

 БЕК - МЗБ; по основни ФХ 
показатели - електропровод,  
N-NH4, N-NO2, N- общ, P-

PO4, P общ ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж.; Миграционни бариери 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Възстановяване на надлъжна и 
напречна свързаност на реката 
(меандри и странични ръкави)

за участъка на СМВТ

смекчаваща мярка за СМВТ. Изпълнението на тази 
мярка ще доведе до въстановяване на естествени 

местообитания и видов състав по всички БЕК - МЗБ, 
МФ, ФБ и Риби.  Ще подобрят хидроморфологичните 
елементи за качество на водното тяло - напречна и 

надлъжна непрекъснатост на реката и отток на реката.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 
1052  м.  с  притока си 
р. Валявица и части от 
левите си притоци р. 

Фудина (от кота 900 м.) 
и р. Горица (от кота 814 
м.) до град Дупница

умерен потенциал добро състояние

 БЕК - МЗБ; по основни ФХ 
показатели - електропровод,  
N-NH4, N-NO2, N- общ, P-

PO4, P общ ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж.;Миграционни бариери 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Изграждане на съоръжения за 
осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 
(рибни проходи, байпаси и др.)

за участъка на СМВТ

смекчаваща мярка за СМВТ. Изпълнението на тази 
мярка ще доведе до увеличаване на миграционната 

способност и  видов състав по  БЕК - МЗБ и Риби. Ще 
подобрят хидроморфологинчите елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 
1052  м.  с  притока си 
р. Валявица и части от 
левите си притоци р. 

Фудина (от кота 900 м.) 
и р. Горица (от кота 814 
м.) до град Дупница

умерен потенциал добро състояние

 БЕК - МЗБ; по основни ФХ 
показатели - електропровод,  
N-NH4, N-NO2, N- общ, P-

PO4, P общ ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж.;Миграционни бариери 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Сапарева баня

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ; по основни ФХ показатели - 

електропровод,  N-NH4, N-NO2, N- общ, P-PO4, P общ 
; Ще се  преустановят  зауствания от непречистени 

отпадъчни води от  гр. Сапарева баня и от населените  
места около него, които ще бъдат включени към 

ПСОВ Сапарева баня.  

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 
1052  м.  с  притока си 
р. Валявица и части от 
левите си притоци р. 

Фудина (от кота 900 м.) 
и р. Горица (от кота 814 
м.) до град Дупница

умерен потенциал добро състояние

 БЕК - МЗБ; по основни ФХ 
показатели - електропровод,  
N-NH4, N-NO2, N- общ, P-

PO4, P общ ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж.;Миграционни бариери 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Сапарева баня

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ; по основни ФХ показатели - 

електропровод,  N-NH4, N-NO2, N- общ, P-PO4, P общ 
; Ще се  преустановят  зауствания от непречистени 

отпадъчни води  от град Сапарева баня и от населените  
места около него, които ще бъдат включени към 

ПСОВ Сапарева баня.  

BG4ST600R1032

р. Джерман от кота 
1052  м.  с  притока си 
р. Валявица и части от 
левите си притоци р. 

Фудина (от кота 900 м.) 
и р. Горица (от кота 814 
м.) до град Дупница

умерен потенциал добро състояние

 БЕК - МЗБ; по основни ФХ 
показатели - електропровод,  
N-NH4, N-NO2, N- общ, P-

PO4, P общ ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 
над 2 000 е.ж. и под 10000 
е.ж.;Миграционни бариери 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

O

Възстановяване на екологичното 
равновесие по поречието на р. 
Джерман в участъка от гр. 

Сапарева баня до гр. Дупница

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до подобряване 
по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще подобрят 
всички подкрепящи хидроморфологични елементи за 

качество на водното тяло - напречна и надлъжна 
непрекъснатост на реката и отток на реката, структура 

и характер на речното легло

BG4ST600R1034
р. Тополница от кота 
680 м. до вливане в р. 

Джерман

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - N-
NO3, N- общ, P-PO4, P общ;

Азот и фосфор от торене
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Контрол за спазване на 
изискванията за торене и 
съхранение на  торове 

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ST600R1034
р. Тополница от кота 
680 м. до вливане в р. 

Джерман

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - N-
NO3, N- общ, P-PO4, P общ;

Азот и фосфор от торене
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ST600R1034
р. Тополница от кота 
680 м. до вливане в р. 

Джерман

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - N-
NO3, N- общ, P-PO4, P общ;

Азот и фосфор от торене
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ
Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на състоянието на водното 
тяло и евентуално идентифициране на видове натиск.

BG4ST600R1036
р. Джерман от 

вливането на р. Отовица 
до вливане в р. Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2,  N- 

общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС по 

специфичните замърсители 
цианиди; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ЛПСОВ; Зауствания на ГКМ 
под 2 000 е.ж. ; Зауствания 
на ГКМ над 10000 е.ж.;Азот 

и фосфор от торене; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води и интензивно земеделие); 
Стартирала основна мярка: 

Реконструкция на ПСОВ гр. Дупница. 
Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел чрез 

прилагане на мерки. Ефекта от 
прилагането им се очаква до 2027г.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ST600R1036
р. Джерман от 

вливането на р. Отовица 
до вливане в р. Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2,  N- 

общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС по 

специфичните замърсители 
цианиди; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ЛПСОВ; Зауствания на ГКМ 
под 2 000 е.ж. ; Зауствания 
на ГКМ над 10000 е.ж.;Азот 

и фосфор от торене; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води и интензивно земеделие); 
Стартирала основна мярка: 

Реконструкция на ПСОВ гр. Дупница. 
Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел чрез 

прилагане на мерки. Ефекта от 
прилагането им се очаква до 2027г.

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST600R1036
р. Джерман от 

вливането на р. Отовица 
до вливане в р. Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2,  N- 

общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС по 

специфичните замърсители 
цианиди; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ЛПСОВ; Зауствания на ГКМ 
под 2 000 е.ж. ; Зауствания 
на ГКМ над 10000 е.ж.;Азот 

и фосфор от торене; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води и интензивно земеделие); 
Стартирала основна мярка: 

Реконструкция на ПСОВ гр. Дупница. 
Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел чрез 

прилагане на мерки. Ефекта от 
прилагането им се очаква до 2027г.

D
Контрол за спазване на 
изискванията за торене и 
съхранение на  торове 

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ST600R1036
р. Джерман от 

вливането на р. Отовица 
до вливане в р. Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2,  N- 

общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС по 

специфичните замърсители 
цианиди; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 
ЛПСОВ под 5 000 е.ж. ; 
Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж. ; Зауствания на 

ГКМ над 10000 е.ж.;Азот и 
фосфор от торене; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води и интензивно земеделие); 
Стартирала основна мярка: 

Реконструкция на ПСОВ гр. Дупница. 
Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел чрез 

прилагане на мерки. Ефекта от 
прилагането им се очаква до 2027г.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Дупница, с. Бистрица; 
с. Яхиново; с. 
Самораново

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ и  ФБ ; по основни ФХ показатели - БПК5,  
N-NH4, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ и достигане на 
СКОС по специфичните замърсители цианиди;; Ще се  
преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от  гр. Дупница, с. Бистрица, с. Самораново  и от 
населените  места около тях, които ще бъдат включени 

към ПСОВ Дупница.  

BG4ST600R1036
р. Джерман от 

вливането на р. Отовица 
до вливане в р. Струма

лошо състояние
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, ФБ и Риби; по 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2,  N- 

общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС по 

специфичните замърсители 
цианиди; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ЛПСОВ; Зауствания на ГКМ 
под 2 000 е.ж. ; Зауствания 
на ГКМ над 10000 е.ж.;Азот 

и фосфор от торене; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води и интензивно земеделие); 
Стартирала основна мярка: 

Реконструкция на ПСОВ гр. Дупница. 
Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел чрез 

прилагане на мерки. Ефекта от 
прилагането им се очаква до 2027г.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 

гр. Дупница, с. Бистрица; 
с. Яхиново; с. 
Самораново

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ и  ФБ ; по основни ФХ показатели - БПК5,  
N-NH4, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ и достигане на 
СКОС по специфичните замърсители цианиди;; Ще се  
преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от  гр. Дупница, с. Бистрица, с. Самораново  и от 
населените  места около тях, които ще бъдат включени 

към ПСОВ Дупница.  

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на 
р. Треклянска до 
вливане на р. 

Соволянска Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, ФБ ; по основни 
ФХ показатели - разтворен 

О2, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P 
общ; 

Зауствания на ГПСОВ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

под 2 000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Завършване на 
инвентаризацията на емисиите, 
заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно 

опасни вещества

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на 
р. Треклянска до 
вливане на р. 

Соволянска Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, ФБ ; по основни 
ФХ показатели - разтворен 

О2, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P 
общ; 

Зауствания на ГПСОВ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

под 2 000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Доизграждане на канализация за 
населено място под 2000 е.ж, за 
което има изградена ПСОВ

гр. Земен

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, ФБ ; по основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ;  Ще се  
преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от  гр. Земен и от населените  места около него, 

които ще бъдат включени към ПСОВ Земен.  

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на 
р. Треклянска до 
вливане на р. 

Соволянска Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, ФБ ; по основни 
ФХ показатели - разтворен 

О2, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P 
общ; 

Зауствания на ГПСОВ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

под 2 000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Доизграждане на канализация за 
населено място под 2000 е.ж, за 
което има изградена ПСОВ

с. Шишковци

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, ФБ ; по основни ФХ показатели - 

разтворен О2, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P общ;  Ще се  
преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от  с. Шишковци и от населените  места около 

него, които ще бъдат включени към ПСОВ Шишковци

BG4ST700R017

р. Струма от вливане на 
р. Треклянска до 
вливане на р. 

Соволянска Бистрица

лошо състояние
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, ФБ ; по основни 
ФХ показатели - разтворен 

О2, N-NO2,  N- общ, P-PO4, P 
общ; 

Зауствания на ГПСОВ под 2 
000 е.ж.; Зауствания на ГКМ 

под 2 000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
във води (за № 5, 7, 12, 13, 19, 30 
от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11ПВ( от 33 до 44) 
от Директива 2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на 
р. Соволянска Бистрица 

до вливане на р. 
Елешница

лош потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5,   N-NO2, N-NO3,  N- 

общ, P-PO4, P общ ;

Зауствания на промишлени 
предприятия с 

Разрешително по ЗВ (без 
тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 
Миграционни бариери; Диги    

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Установено е влошаване на състоянието в 
резултат от повишаване на 
достоверността на оценката 

(подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, 

отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Изпълнена 
е основна мярка Реконструкция на ПСОВ 
Кюстендил, която ще даде отражение  в/у 
ЕП на разглежданото ВТ. Необходимо е 
време да се осъществи достигане на 

екологичната цел. Ефекта от прилагането 
им се очаква до 2027г.

D
Възстановяване на надлъжна и 
напречна свързаност на реката 
(меандри и странични ръкави)

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на 
р. Соволянска Бистрица 

до вливане на р. 
Елешница

лош потенциал
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5,   N-NO2, N-NO3,  N- 

общ, P-PO4, P общ ;

Зауствания на промишлени 
предприятия с 

Разрешително по ЗВ (без 
тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 
Миграционни бариери; Диги    

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Установено е влошаване на състоянието в 
резултат от повишаване на 
достоверността на оценката 

(подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, 

отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Изпълнена 
е основна мярка Реконструкция на ПСОВ 
Кюстендил, която ще даде отражение  в/у 
ЕП на разглежданото ВТ. Необходимо е 
време да се осъществи достигане на 

екологичната цел. Ефекта от прилагането 
им се очаква до 2027г.

D

Осъществяване на превантивни 
мерки и контрол на 

интегрираното замърсяване от 
промишлени замърсители

за целия водосбор  на ВТ

Прилагането на тази мярка ще доведе до 
минимизиране, ограничаване и предотврятяване на 
емисиите във въздуха, почвите и водите, ефективно 
управление на отпадъците за високо ниво на опазване 

на всички компоненти на околната среда.  За 
разглежданото водно тяло мярката ще доведе до 

подобряване на всички БЕК  - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби, и 
до подобряване на всички основни ФХ параметри - рН, 
електропровод, БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, 

N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ, заустваните 
специфични замърсители и приоритетни вещества.

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на 
р. Соволянска Бистрица 

до вливане на р. 
Елешница

лош потенциал
неизвестно 
състояние

Зауствания на промишлени 
предприятия с 

Разрешително по ЗВ (без 
тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 
Миграционни бариери; Диги    

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Установено е влошаване на състоянието в 
резултат от повишаване на 
достоверността на оценката 

(подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, 

отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Изпълнена 
е основна мярка Реконструкция на ПСОВ 
Кюстендил, която ще даде отражение  в/у 
ЕП на разглежданото ВТ. Необходимо е 
време да се осъществи достигане на 

екологичната цел. Ефекта от прилагането 
им се очаква до 2027г.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
във води (за № 5, 7, 12, 13, 19, 30 
от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11ПВ( от 33 до 44) 
от Директива 2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на 
р. Соволянска Бистрица 

до вливане на р. 
Елешница

лош потенциал
неизвестно 
състояние

Зауствания на промишлени 
предприятия с 

Разрешително по ЗВ (без 
тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 
Миграционни бариери; Диги    

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Установено е влошаване на състоянието в 
резултат от повишаване на 
достоверността на оценката 

(подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, 

отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Изпълнена 
е основна мярка Реконструкция на ПСОВ 
Кюстендил, която ще даде отражение  в/у 
ЕП на разглежданото ВТ. Необходимо е 
време да се осъществи достигане на 

екологичната цел. Ефекта от прилагането 
им се очаква до 2027г.

D
Възстановяване на речни корита 

и меандри
за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST700R021

р. Струма от вливане на 
р. Соволянска Бистрица 

до вливане на р. 
Елешница

лош потенциал
неизвестно 
състояние

Зауствания на промишлени 
предприятия с 

Разрешително по ЗВ (без 
тези включени в ЕРИПЗ и за 
отглеждане на аквакултури); 
Миграционни бариери; Диги    

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Установено е влошаване на състоянието в 
резултат от повишаване на 
достоверността на оценката 

(подобрен/допълнителен мониторинг, 
подобрена методология за оценките, 

отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Изпълнена 
е основна мярка Реконструкция на ПСОВ 
Кюстендил, която ще даде отражение  в/у 
ЕП на разглежданото ВТ. Необходимо е 
време да се осъществи достигане на 

екологичната цел. Ефекта от прилагането 
им се очаква до 2027г.

D

Завършване на 
инвентаризацията на емисиите, 
заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно 

опасни вещества

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители

BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

БЕК - МЗБ, МФ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, 
БПК5, разтворен О2, P-PO4, P 
общ ; ХИМ - приоритетни те 
вещества  кадмий и олово

Зауствания на ЛПСОВ; 
Миграционни бариери   

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“. В резултат на минали и 
прекратени дейности по добив и 
обогатяване на руди от цветни 

метали(специфични замърсители и 
приоритетни вещества)

D

Изграждане на съоръжения за 
осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 
(рибни проходи, байпаси и др.)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до увеличаване 
на миграционната способност и  видов състав по  БЕК - 

МЗБ и Риби. Ще подобрят хидроморфологинчите 
елементи за качество на водното тяло - напречна и 

надлъжна непрекъснатост на реката и отток на реката.

BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

БЕК - МЗБ, МФ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, 
БПК5, разтворен О2, P-PO4, P 
общ ; ХИМ - приоритетни те 
вещества  кадмий и олово

Зауствания на ЛПСОВ; 
Миграционни бариери   

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“. В резултат на минали и 
прекратени дейности по добив и 
обогатяване на руди от цветни 

метали(специфични замърсители и 
приоритетни вещества)

D

Провеждане на мониторинг за 
установяване въздействието на 

минната дейност върху 
повърхностни и подземни води

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до повишаване 
на достоверността на екологичното състояние (по 

отношение на специфични замърсители )  и 
повишаване на достоверността на химичното 

състояние (по отношени е на приоритетните вещества 
кадмий и олово и останалите в-ва от този списък).

BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

БЕК - МЗБ, МФ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, 
БПК5, разтворен О2, P-PO4, P 
общ ; ХИМ - приоритетни те 
вещества  кадмий и олово

Зауствания на ЛПСОВ; 
Миграционни бариери   

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“. В резултат на минали и 
прекратени дейности по добив и 
обогатяване на руди от цветни 

метали(специфични замърсители и 
приоритетни вещества)

Възстановяване на надлъжна и 
напречна свързаност на реката 
(меандри и странични ръкави)

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

БЕК - МЗБ, МФ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, 
БПК5, разтворен О2, P-PO4, P 
общ ; ХИМ - приоритетни те 
вещества  кадмий и олово

Зауствания на ЛПСОВ; 
Миграционни бариери   

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“. В резултат на минали и 
прекратени дейности по добив и 
обогатяване на руди от цветни 

метали(специфични замърсители и 
приоритетни вещества)

Разработване и изпълнение на 
програми за ограничаване на 
замърсяването от минали 

дейности

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до повишаване 
на достоверността на екологичното състояние (по 

отношение на специфични замърсители )  и 
повишаване на достоверността на химичното 

състояние (по отношени е на приоритетните вещества 
кадмий и олово и останалите в-ва от този списък), 

каокто и до подобряване на екологичното и химично 
състояние чрез ликвидиране на източниците на 
замърсяване със специфични замърсители и 

приоритетни вещества от минали дейности - добив и 
обогатяване на руди от цветни метали.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

БЕК - МЗБ, МФ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, 
БПК5, разтворен О2, P-PO4, P 
общ ; ХИМ - приоритетни те 
вещества  кадмий и олово

Зауствания на ЛПСОВ; 
Миграционни бариери   

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“. В резултат на минали и 
прекратени дейности по добив и 
обогатяване на руди от цветни 

метали(специфични замърсители и 
приоритетни вещества)

Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

Разрешително 
№41140206/31.05.2004г.

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост на водното тяло и подобряване на БЕК 

- риби и МЗБ (подобряване на видовия състав и  
миграционната им способност).

BG4ST700R1020
р. Соволянска Бистрица 

от кота 1195 м. до 
вливане в р. Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

БЕК - МЗБ, МФ и Риби; по 
основни ФХ показатели -  рН, 
БПК5, разтворен О2, P-PO4, P 
общ ; ХИМ - приоритетни те 
вещества  кадмий и олово

Зауствания на ЛПСОВ; 
Миграционни бариери   

чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел

Неправилно определени изключения в 
първия ПУРБ. В настоящия ПУРБ 

изключението “удължаване на сроковете 
за етапно постигане на целите“ е 

заменено с „определяне на по-малко 
строги цели за опазване на околната 

среда“. В резултат на минали и 
прекратени дейности по добив и 
обогатяване на руди от цветни 

метали(специфични замърсители и 
приоритетни вещества)

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

Разрешително 
№41140206/31.05.2004г.

Мярката ще се прилага   за изградени рибни проходи 
по Разрешително №41140206/ 31.05.2004г.,  в случай 
че не осигуряват миграцията на водни организми 

срещу течението на реката. Изпълнението и ще доведе 
до подобряване на видовия (таксономичен) състав БЕК-

риби и МЗБ. Ще се осигури надлъжната 
непрекъснатост на реката и ще се гарантира  

миграционния път на рибите.

BG4ST700R1022
р. Глогошка (Банщица) 

от кота 1160 м. до 
вливане в р. Струма

много лошо 
състояние

непостигащо добро 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби, 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2, N-

NO3 , N- общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС за 

специфичните замърсители - 
мед, цинк, цианиди ; ХИМ - 
приоритетни те вещества  

никел, кадмий 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ГКМ над 10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

В изключение чл. 156в до 2021г., съгл. 
ПУРБ 2010-2015г. Установено е 

влошаване на състоянието в резултат от 
повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Малък 

размер на водното тяло (като количество 
на оттока) с малка самопречиствателна 
способност; Естествените условия не 
позволяват бързо подобряване на 

състоянието на ВТ;  Изпълнена е основна 
мярка Реконструкция на ПСОВ 

Кюстендил. Необходимо е време да се 
осъществи достигане на екологичната 

цел. Ефекта от прилагането им се очаква 
до 2027г.

D

Осигуряване на минимално-
допустимия отток в реките след 
съоръжения за водовземане или 

регулиране на оттока

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
всички БЕК - МЗБ,ФБ ,МФ и Риби.Ще се подобри 

хидроморфологичните  елементи за качество - отток  и 
надлъжна непрекъснатост на реката. Мярката е 

превантивна, тъй като е свързана с идентифициран 
натиск от водовземане, който към момента не е 

значим. 

BG4ST700R1022
р. Глогошка (Банщица) 

от кота 1160 м. до 
вливане в р. Струма

много лошо 
състояние

непостигащо добро 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби, 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2, N-

NO3 , N- общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС за 

специфичните замърсители - 
мед, цинк, цианиди ; ХИМ - 
приоритетни те вещества  

никел, кадмий 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ГКМ над 10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

В изключение чл. 156в до 2021г., съгл. 
ПУРБ 2010-2015г. Установено е 

влошаване на състоянието в резултат от 
повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Малък 

размер на водното тяло (като количество 
на оттока) с малка самопречиствателна 
способност; Естествените условия не 
позволяват бързо подобряване на 

състоянието на ВТ;  Изпълнена е основна 
мярка Реконструкция на ПСОВ 

Кюстендил. Необходимо е време да се 
осъществи достигане на екологичната 

цел. Ефекта от прилагането им се очаква 
до 2027г.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Кюстендил и 
населените места около 

него

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби, основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2, N-NO3 , N- общ, P-PO4, P общ 
и достигане на СКОС за специфичните замърсители - 
мед, цинк, цианиди; Ще се  преустановят  зауствания 
от непречистени отпадъчни води от  гр.Кюстендил и 
от населените  места около него, които ще бъдат 

включени към ПСОВ Кюстендил.  



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST700R1022
р. Глогошка (Банщица) 

от кота 1160 м. до 
вливане в р. Струма

много лошо 
състояние

непостигащо добро 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби, 
основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NH4, N-NO2, N-

NO3 , N- общ, P-PO4, P общ и 
достигане на СКОС за 

специфичните замърсители - 
мед, цинк, цианиди ; ХИМ - 
приоритетни те вещества  

никел, кадмий 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 

ГКМ над 10000 е.ж. 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

В изключение чл. 156в до 2021г., съгл. 
ПУРБ 2010-2015г. Установено е 

влошаване на състоянието в резултат от 
повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките, отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирано и/или 

непречистено заустване на битови и 
промишлени отпадъчни води); Малък 

размер на водното тяло (като количество 
на оттока) с малка самопречиствателна 
способност; Естествените условия не 
позволяват бързо подобряване на 

състоянието на ВТ;  Изпълнена е основна 
мярка Реконструкция на ПСОВ 

Кюстендил. Необходимо е време да се 
осъществи достигане на екологичната 

цел. Ефекта от прилагането им се очаква 
до 2027г.

D

Разработване и изпълнение на 
програми за ограничаване на 
замърсяването от минали 

дейности

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до повишаване 
на достоверността на екологичното състояние (по 
отношение на специфични замърсители - мед, цинк, 

цианиди)  и повишаване на достоверността на 
химичното състояние (по отношение на приоритетните 
вещества кадмий и олово и останалите в-ва от този 
списък), както и до подобряване на екологичното и 
химично състояние чрез ликвидиране на източниците 

на замърсяване със специфични замърсители и 
приоритетни вещества от минали дейности 

BG4ST700R1023
р. Новоселска от 

изворите до вливане в р. 
Струма

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - P-

PO4, P общ ; 
Миграционни бариери

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; Заложената основна мярка за 

изграждане на  ПСОВ за с. Слокощица е 
видоизменена в отвеждане на 
отпадъчните води до ПСОВ гр. 
Кюстендил. Същата е изпълнена. 

Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел. Ефекта 
от прилагането им се очаква след 2015г.

D
Възстановяване на надлъжна и 
напречна свързаност на реката 
(меандри и странични ръкави)

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST700R1023
р. Новоселска от 

изворите до вливане в р. 
Струма

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - P-

PO4, P общ ; 
Миграционни бариери

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; Заложената основна мярка за 

изграждане на  ПСОВ за с. Слокощица е 
видоизменена в отвеждане на 
отпадъчните води до ПСОВ гр. 
Кюстендил. Същата е изпълнена. 

Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел. Ефекта 
от прилагането им се очаква след 2015г.

D

Изграждане на съоръжения за 
осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 
(рибни проходи, байпаси и др.)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до увеличаване 
на миграционната способност и  видов състав по  БЕК - 

МЗБ и Риби. Ще подобрят хидроморфологинчите 
елементи за качество на водното тяло - напречна и 

надлъжна непрекъснатост на реката и отток на реката.

BG4ST700R1023
р. Новоселска от 

изворите до вливане в р. 
Струма

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - P-

PO4, P общ ; 
Миграционни бариери

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; Заложената основна мярка за 

изграждане на  ПСОВ за с. Слокощица е 
видоизменена в отвеждане на 
отпадъчните води до ПСОВ гр. 
Кюстендил. Същата е изпълнена. 

Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел. Ефекта 
от прилагането им се очаква след 2015г.

D
Оценка на ефективността на 
изградени рибни проходи

МВЕЦ Разрешително 
№41140138/22.07.2009г.; 

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на хидроморфологичните 

елементи за качество- надлъжна и напречна  
непрекъснатост на водното тяло и подобряване на БЕК 

- риби и МЗБ (подобряване на видовия състав и  
миграционната им способност).

BG4ST700R1023
р. Новоселска от 

изворите до вливане в р. 
Струма

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - P-

PO4, P общ ; 
Миграционни бариери

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; Заложената основна мярка за 

изграждане на  ПСОВ за с. Слокощица е 
видоизменена в отвеждане на 
отпадъчните води до ПСОВ гр. 
Кюстендил. Същата е изпълнена. 

Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел. Ефекта 
от прилагането им се очаква след 2015г.

D

Реконструкция на изградени 
рибни проходи в съответствие с 
изискванията на Наредбата 
за...(рибните проходи) до 

издаването и ръководството на 
ФАО

МВЕЦ Разрешително 
№41140138/22.07.2009г.; 

Мярката ще се прилага   за изградени рибни проходи 
по МВЕЦ Разрешително №41140138/22.07.2009г.;  в 

случай че не осигуряват миграцията на водни 
организми срещу течението на реката. Изпълнението и 
ще доведе до подобряване на видовия (таксономичен) 
състав БЕК-риби и МЗБ. Ще се осигури надлъжната 

непрекъснатост на реката и ще се гарантира  
миграционния път на рибите и бентосните организми.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST700R1023
р. Новоселска от 

изворите до вливане в р. 
Струма

умерен потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - P-

PO4, P общ ; 
Миграционни бариери

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места (нерегламентирани и/или 

непречистени зауствания на отпадъчни 
води; Заложената основна мярка за 

изграждане на  ПСОВ за с. Слокощица е 
видоизменена в отвеждане на 
отпадъчните води до ПСОВ гр. 
Кюстендил. Същата е изпълнена. 

Необходимо е време да се осъществи 
достигане на екологичната цел. Ефекта 
от прилагането им се очаква след 2015г.

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

за агломерация 
Кюстендил, включително 

селата Лозно и 
Слокощица

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК  - МЗБ, МФ, ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - P-PO4, P общ ; Ще се  преустановят  
зауствания от непречистени отпадъчни води от  гр. 
Кюстендил и от населените  места  с. Лозно и с. 

Слокощица, които ще бъдат включени към ПСОВ 
Кюстендил.  

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерD

Осъществяване на мерки за 
борба срещу еутрофикацията

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ и ФБ и до понижаване на 

концентрациите на основни ФХ параметри -  N-общ, P- 
общ, вследствие на намаляване на риска от 

еутрофикация поради ограничаване на дифузното 
замърсяване с азот и фосфор от  селскостопански 

дейности.  

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерD

Проучване разпространението на 
инвазивни биологични видове и 
тяхното въздействие върху 
екологичното състояние 

(потенциал) на водните тела и 
природозащитния статус на 

защитените зони по Натура 2000

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе установяване 
на действителните местообитания и видов състав  на 
инвазивните видове - флора и фауна във водните 
екосистеми. Ще се установи тяхното въздействие 
върху всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобри оценката на достоверността на екологичното 
състояние на водните тела  и достоверността на 

оценката на на природозащитния статус на защитените 
зони по Натура 2000, засегнати от тези инвазивни 

видове. Ще се оцени  въздействието от този вид натиск 
и възможностите за неговото повлияване от бъдещи 

мерки..

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерD

Поддържане на променливо ниво 
на водовземане с възможност за 
водовземане от повърхностния 
слой на язовира (във връзка с 
намаляване влиянието върху 
температурата на водата под 

водохранилището)

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе намаляване на 
влиянието върху температурата на водата под 

водохранилището  и ще предпази водното тяло от 
рязко обръщане на водните слоеве в дълбочина - с цел 
запазване на богатия на кислород повърхностен слой 

за обитаване от БЕК - Риби и ФП.

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерD

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на екологичното 

състояние по отношение на БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП 
и Риби; по основни ФХ показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, 
P-PO4, P общ и специфичните замърсители - цианиди 
и достоверността на оценката на химично състояние на 
водното тяло и евентуално идентифициране на видове 

натиск.

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерO

Разработване и изпълнение на 
програми за ограничаване на 
замърсяването от минали 

дейности

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до повишаване 
на достоверността на екологичното състояние (по 

отношение на специфични замърсители  цианиди и др.)  
и повишаване на достоверността на химичното 

състояние (по отношение на приоритетните вещества ), 
както и до подобряване на екологичното и химично 

състояние чрез ликвидиране на източниците на 
замърсяване със специфични замърсители и 
приоритетни вещества от минали дейности 

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерD

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
в седименти ( № 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 
приложение 1 на Директива 

2008/105/ЕК) и биота - № 5, 15, 
16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 и 44 от 
приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ST900L1010 ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА лош потенциал
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ, ФП и 
Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-
PO4, P общ и специфичните 

замърсители -цианиди; 

непознат - друго чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ 
по-малко строга 

цел
постъпвали и са утаени голям брой замърсители от различен характерD

Проект за възстановяване на 
екологичното равновесие

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до подобряване 
по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще подобрят 
всички подкрепящи хидроморфологични  и всички 
подкрепящи основни ФХ елементи за качество на 

водното тяло , ще се подобри химичното състояние на 
тялото.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST900R003
р. Струма от яз. 

Студена до вливане на 
р. Конска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, 
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ 
и специфичните замърсители -

цианиди; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж.; 
Зауствания на ГКМ над 

10000 е.ж.; Зауствания на 
промишлени предприятия с 

IPPC-промишленост; 
Зауствания на промишлени 

предприятия с 
Разрешително по ЗВ 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( непречистени битови  и 
промишлени отпадъчни води, 

включително от IPPC-индустрия; 
хидроморфологичен натиск); Установено 
е влошаване на състоянието в резултат от 

повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Видоизменени  са мерки за изграждане 
на ПСОВ за с. Дивотино, с. Драгичево 

ис. Студена в присъединяване към ИВЦ - 
Перник. 

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Перник

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, БПК5, разтворен О2, N-
NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ и 
специфичните замърсители -цианиди. Ще се  

преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от населените  места около гр. Перник - с. 

Дивотино и с. Драгичево, които ще бъдат включени 
към ПСОВ Батановци.  

BG4ST900R003
р. Струма от яз. 

Студена до вливане на 
р. Конска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, 
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ 
и специфичните замърсители -

цианиди; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж.; 
Зауствания на ГКМ над 

10000 е.ж.; Зауствания на 
промишлени предприятия с 

IPPC-промишленост; 
Зауствания на промишлени 

предприятия с 
Разрешително по ЗВ 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( непречистени битови  и 
промишлени отпадъчни води, 

включително от IPPC-индустрия; 
хидроморфологичен натиск); Установено 
е влошаване на състоянието в резултат от 

повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Видоизменени  са мерки за изграждане 
на ПСОВ за с. Дивотино, с. Драгичево 

ис. Студена в присъединяване към ИВЦ - 
Перник. 

D
Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване на 
въздействието от цианиди

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на тази мярка ще доведе до  
установяване на причините ( източниците) за 

замърсяване със специфичните замърсители - цианиди  
на водното тяло и ще се набележат конкретни мерки за 
тяхното отстраняване и подобряване на екологичното 

състояние на водното тяло.

BG4ST900R003
р. Струма от яз. 

Студена до вливане на 
р. Конска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, 
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ 
и специфичните замърсители -

цианиди; 

Зауствания на ГКМ над 2 
000 е.ж. и под 10000 е.ж.; 
Зауствания на ГКМ над 

10000 е.ж.; Зауствания на 
промишлени предприятия с 

IPPC-промишленост; 
Зауствания на промишлени 

предприятия с 
Разрешително по ЗВ 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( непречистени битови  и 
промишлени отпадъчни води, 

включително от IPPC-индустрия; 
хидроморфологичен натиск); Установено 
е влошаване на състоянието в резултат от 

повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Видоизменени  са мерки за изграждане 
на ПСОВ за с. Дивотино, с. Драгичево 

ис. Студена в присъединяване към ИВЦ - 
Перник. 

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 

гр. Перник, в т.ч. С. 
Драгичево; с. Студена и с. 

Дивотино

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, БПК5, разтворен О2, N-
NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ и 
специфичните замърсители -цианиди; Ще се  

преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от  гр. Перник, в т.ч. с. Драгичево; с. Студена и с. 

Дивотино, които ще бъдат включени към ПСОВ 
Перник.  

BG4ST900R003
р. Струма от яз. 

Студена до вливане на 
р. Конска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

електропровод, БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, 
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ 
и специфичните замърсители -

цианиди; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2027г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( непречистени битови  и 
промишлени отпадъчни води, 

включително от IPPC-индустрия; 
хидроморфологичен натиск); Установено 
е влошаване на състоянието в резултат от 

повишаване на достоверността на 
оценката (подобрен/допълнителен 

мониторинг, подобрена методология за 
оценките отчитаща изисквания на 
директивите/ръководствата и др. 

Видоизменени  са мерки за изграждане 
на ПСОВ за с. Дивотино, с. Драгичево 

ис. Студена в присъединяване към ИВЦ - 
Перник. 

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

с. Драгичево

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - електропровод, БПК5, разтворен О2, N-
NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ и 
специфичните замърсители -цианиди. Ще се  

преустановят  зауствания от непречистени отпадъчни 
води от с. Драгичево, които ще бъдат включени към 

ПСОВ Батановци.  

BG4ST900R004
р. Мещичка от изворите 
до вливане в р. Конска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

  БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5,  N-NO2,  N- общ, P-

PO4, P общ; 

Непознат - друго
чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 

РДВ
до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Провеждане на проучвателен 
мониторинг за установяване 
източниците на натиск при 
установено влошаване на 

състоянието на водното тяло и 
неустановен източник на този 

натиск

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на екологичното 

състояние по отношение на БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и 
Риби; по основни ФХ показатели - БПК5,  N-NO2,  N- 
общ, P-PO4, P общ; и достоверността на оценката на 
химично състояние на водното тяло и евентуално 

идентифициране на видове натиск.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST900R006
р. Струма от вливане на 

р. Конска до яз. 
Пчелина

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

БПК5, електропровод, N-NO2,   
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 
ГКМ над 10000 е.ж.; Азот и 

фосфор от торене 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( 2 бр. зауствания от ПСОВ над 10 
000 еж. - ПСОВ - Батановци и ПСОВ - 
Радомир, зауствания на промишлени 
отпадъчни води -  IPPC и не-IPPC). В 

ПСОВ - Батановци е стартирала  мярка - 
реконструкция и въведено в 

експлоатация модернизация - стъпало за 
пречистване на азот и фосфор, което ще 

окаже ефект за подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло. 
Стартирали са дейности за реализиране 
на  ИВЦ за град Радомир (не е заложено 

в първия ПУРБ).

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Батановци и 
населените места около 

него

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - БПК5, електропровод, N-NO2,   N-NO3, N- 
общ, P-PO4, P общ; до преустановяване  на зауствания 
от непречистени отпадъчни води от населените  места 
около гр. Батановци, които ще бъдат включени към 

ПСОВ Батановци.  

BG4ST900R006
р. Струма от вливане на 

р. Конска до яз. 
Пчелина

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

БПК5, електропровод, N-NO2,   
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 
ГКМ над 10000 е.ж.; Азот и 

фосфор от торене 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( 2 бр. зауствания от ПСОВ над 10 
000 еж. - ПСОВ - Батановци и ПСОВ - 
Радомир, зауствания на промишлени 
отпадъчни води -  IPPC и не-IPPC). В 

ПСОВ - Батановци е стартирала  мярка - 
реконструкция и въведено в 

експлоатация модернизация - стъпало за 
пречистване на азот и фосфор, което ще 

окаже ефект за подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло. 
Стартирали са дейности за реализиране 
на  ИВЦ за град Радомир (не е заложено 

в първия ПУРБ).

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ST900R006
р. Струма от вливане на 

р. Конска до яз. 
Пчелина

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

БПК5, електропровод, N-NO2,   
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ; 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( 2 бр. зауствания от ПСОВ над 10 
000 еж. - ПСОВ - Батановци и ПСОВ - 
Радомир, зауствания на промишлени 
отпадъчни води -  IPPC и не-IPPC). В 

ПСОВ - Батановци е стартирала  мярка - 
реконструкция и въведено в 

експлоатация модернизация - стъпало за 
пречистване на азот и фосфор, което ще 

окаже ефект за подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло. 
Стартирали са дейности за реализиране 
на  ИВЦ за град Радомир (не е заложено 

в първия ПУРБ).

D
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на 
канализационна  мрежа

гр. Радомир

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - БПК5, електропровод, N-NO2,   N-NO3, N- 
общ, P-PO4, P общ; . Ще се  преустановят  зауствания 
от непречистени отпадъчни води от гр. Радомир, които 

ще бъдат включени към ПСОВ Радомир.  

BG4ST900R006
р. Струма от вливане на 

р. Конска до яз. 
Пчелина

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 

БПК5, електропровод, N-NO2,   
N-NO3, N- общ, P-PO4, P общ; 

Зауствания на ГПСОВ над 
10 000 е.ж.; Зауствания на 
ГКМ над 10000 е.ж.; Азот и 

фосфор от торене 

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

Замърсяване от зауствания от населени 
места ( 2 бр. зауствания от ПСОВ над 10 
000 еж. - ПСОВ - Батановци и ПСОВ - 
Радомир, зауствания на промишлени 
отпадъчни води -  IPPC и не-IPPC). В 

ПСОВ - Батановци е стартирала  мярка - 
реконструкция и въведено в 

експлоатация модернизация - стъпало за 
пречистване на азот и фосфор, което ще 

окаже ефект за подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло. 
Стартирали са дейности за реализиране 
на  ИВЦ за град Радомир (не е заложено 

в първия ПУРБ).

O
Изграждане, реконструкция или 

модернизация на ГПСОВ 
гр. Радомир

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на  
БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 

показатели - БПК5, електропровод, N-NO2,   N-NO3, N- 
общ, P-PO4, P общ; . Ще се  преустановят  зауствания 
от непречистени отпадъчни води от гр. Радомир, които 

ще бъдат включени към ПСОВ Радомир.  

BG4ST900R012
р. Струма от яз. 

Пчелина до вливането 
на р. Треклянска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-

PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Осигуряване на подходящо 
пречистване на отпадъчни води 
от населени места с под 2000 е.ж. 

(изграждане на подходяща 
ПСОВ, включване към по-
голяма ПСОВ, изграждане на 

влажна зона и др.)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
БЕК - БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; по основни ФХ 
показатели - БПК5, разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-
NO3, N- общ, P-PO4, P общ;  до преустановяване  на 
зауствания от непречистени битови и промишлени 
отпадъчни води от  населените места под 2000 е.ж.  
които ще бъдат включени към подходяща ПСОВ, 
включване към по-голяма ПСОВ, изграждане на 

влажна зона и др.



Актуализиран код на 
тяло

Име на ВТ
Екологично 

състояние/потенци
ал 2015

Химично 
състояние 2015

Елементи за качество, с 
отклонения от доброто 
екологично/химично 

състояние

Значим Натиск
Тип изключения от целите за 
достигане на добро ЕС/ЕП- чл. 

ЗВ/РД

Срок за 
достигане на 

ЕЦ

Обосновка на прилагане на 
изключението 

Вид мярка
O - Oсновна;

D - 
допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от прилагане на съответната мярка

BG4ST900R012
р. Струма от яз. 

Пчелина до вливането 
на р. Треклянска

умерено състояние 
неизвестно 
състояние

БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NH4, 
N-NO2, N-NO3, N- общ, P-

PO4, P общ; 

Зауствания на ГКМ под 2 
000 е.ж.; 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Разработване на програми за 
ограничаване и ликвидиране на 
замърсяването в чувствителните 

зони

за целия водосбор  на ВТ

Мярката е свързана с  намаляване на замърсяването с 
биогенни и органични вещества от заустване на битови 
отпадъчни води от населени места. Изпълнението на 
мярката  ще доведе до подобряване екологичното 
състояние на водното тяло  по отношение на БЕК - 
МЗБ, МФ,  и ФБ; по основни ФХ показатели - БПК5, 
разтворен О2, N-NH4, N-NO2, N-NO3, N- общ, P-PO4, 

P общ;  до преустановяване  на зауствания от 
непречистени битови  отпадъчни води от  населените 
места под 2000 е.ж.  които ще бъдат включени към 
подходяща ПСОВ и до осигуряване на необходимо 

ниво на пречистване на N и Р.

BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NO3, 

N- общ и специфичните 
замърсители - мед и цинк; 
ХИМ -  приоритетни те 
вещества  никел и олово 

Използвана земеделска 
площ; Азот и фосфор от 

торене 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Прилагане на добри земеделски 
практики за торене и съхранение 

на торове
за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности  

BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NO3, 

N- общ и специфичните 
замърсители - мед и цинк; 
ХИМ -  приоритетни те 
вещества  никел и олово 

Използвана земеделска 
площ; Азот и фосфор от 

торене 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Възстановяване на надлъжна и 
напречна свързаност на реката 
(меандри и странични ръкави)

за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NO3, 

N- общ и специфичните 
замърсители - мед и цинк; 
ХИМ -  приоритетни те 
вещества  никел и олово 

Използвана земеделска 
площ; Азот и фосфор от 

торене 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Завършване на 
инвентаризацията на емисиите, 
заустванията и загубите на 
приоритетни и приоритетно 

опасни вещества

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до повишаване на 
достоверността на оценката на химичното състояние 
на водното тяло в съответствие с изискванията на 
Директива 2013/39/ЕС и ще осигури необходимата 
информация за инвентаризацията на приоритетните 

вещества и някои други замърсители

BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NO3, 

N- общ и специфичните 
замърсители - мед и цинк; 
ХИМ -  приоритетни те 
вещества  никел и олово 

Използвана земеделска 
площ; Азот и фосфор от 

торене 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Задължително прилагане на 
Националните стандарти за 
поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично 

състояние от подпомаганите 
фермери и при изпълнение на 

проекти по ПРСР 

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до подобряване на 
екологичното състояние на водното тяло по БЕК - 
МЗБ,ФБ, МФ и Риби ,  основни ФХ показатели -N-
NO3, N-общ, P -общ;  вследствие на намаляване на 
риска от еутрофикация поради ограничаване на 

дифузното замърсяване с азот и фосфор от  
селскостопански дейности .  

BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NO3, 

N- общ и специфичните 
замърсители - мед и цинк; 
ХИМ -  приоритетни те 
вещества  никел и олово 

Използвана земеделска 
площ; Азот и фосфор от 

торене 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D
Възстановяване на речни корита 

и меандри
за целия водосбор  на ВТ

 Изпълнението на тази мярка ще доведе до 
въстановяване на естествени местообитания и видов 
състав по всички БЕК - МЗБ, МФ, ФБ и Риби.  Ще 

подобрят хидроморфологичните елементи за качество 
на водното тяло - напречна и надлъжна непрекъснатост 

на реката и отток на реката.

BG4ST900R1009
р. Арката от яз. Долна 
Диканя до вливане в р. 

Струма

умерен потенциал
непостигащо добро 

състояние

 БЕК - МЗБ, МФ,  ФБ и Риби; 
по основни ФХ показатели - 
БПК5, разтворен О2, N-NO3, 

N- общ и специфичните 
замърсители - мед и цинк; 
ХИМ -  приоритетни те 
вещества  никел и олово 

Използвана земеделска 
площ; Азот и фосфор от 

торене 

чл. 156в, т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4. от 
РДВ

до 2021г.

В изключение по чл. 156в до 2021г., 
съгл. ПУРБ 2010-2015г.  Запазва 

изключението и във втория цикъл на 
ПУРБ.

D

Разработване на методи за 
анализ на приоритетни вещества 
във води (за № 5, 7, 12, 13, 19, 30 
от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11ПВ( от 33 до 44) 
от Директива 2013/39/ЕК)

за целия водосбор  на ВТ

Изпълнението на мярката ще доведе до 
идентифициране на натиска от заустване от 

приоритетни вещества, повишаване на достоверността 
на оценката на химичното състояние на водното тяло в 
съответствие с изискванията на Директива 2013/39/ЕС 

и осъществяване на инвентаризацията на 
приоритетните вещества и някои други замърсители



Приложение № 4.2.2.а. Фонови и Базови нива, ПС и концентрацията на веществата или показателите на замърсяване на ПВТ в ЗБР за БУ 

 

Код на водно тяло BG4G000000Q001 BG4G000000Q002 BG4G000000Q003 BG4G000000Q004 

Име на подземното водно тяло  Порови води в кватернер - 
Струмешница 

Порови води в 
кватернер - Кресна-

Сандански 

Порови води в 
кватернер - 
Симитли 

Порови води в кватернер - 
Благоевград 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  ПС  БН  ФС  ПС  БН  ФС  БН  ФС  ПС  БН 

Нитрати mg/l 50 1,60 37,90 18,90 0,65 37,66 5,19 0,40 6,61 1,86 37,96 8,81 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. 0,007 0,4 н.д. 0,007 н.д. 0,01 0,4 н.д. 

Арсен  mg/l  0,01 0,001 0,008 0,001 0,001 0,008 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 

Олово  mg/l 0,01 0,002 0,008 0,003 0,003 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,008 0,002 

Кадмий  mg/l 0,005 0,002 0,004 0,002 0,003 0,004 0,001 0,001 0,002 0,0005 0,004 0,001 

Живак  mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 н.д. н.д. 0,001 

Амоний  mg/l 0,50 0,003 0,4 0,05 0,04 0,4 0,04 0,003 0,2 0,003 0,4 0,008 

Хлориди mg/l 250 8,00 189,50 13,45 13,85 190,96 14,20 2,50 6,28 10,95 190,24 12,40 

Сулфати mg/l 250 31,60 195,40 28,15 48,80 199,70 49,74 10,60 22,07 54,75 201,19 44,55 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. 0,02 7,50 н.д. 0,02 н.д. 0,003 7,50 н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 315,00 1578,75 368,75 440,00 1610,00 481,00 128,00 313,33 475,50 1618,88 536,33 

Манган mg/l 0,05 0,006 0,04 0,01 0,009 0,04 0,005 0,006 0,03 0,009 0,04 0,006 

Желязо mg/l 0,20 0,01 0,15 0,01 0,01 0,2 0,01 0,01 0,02 0,01 0,15 0,02 

Нитрити mg/l 0,5 0,001 0,4 н.д. 0,002 0,4 0,003 0,002 0,010 0,003 0,4 0,003 

Натрий mg/l 200 7,90 - 8,06 21,09 - 23,86 2,77 9,53 17,81 - 19,76 

Калций mg/l 150 32,00 - 60,84 52,10 - 97,86 14,86 73,12 55,77 - 90,85 

Магнезий mg/l 80 16,01 - 23,71 13,32 - 15,36 3,41 13,54 13,72 - 16,25 

Хром µg/l 50 4,0 - 0,003 8,75 - 2,50 5,50 н.д. 3,40 - 0,003 

Мед mg/l 0,2 0,005 - 0,009 0,005 - 0,008 0,006 0,01 0,002 - 0,02 

Никел µg/l 20 2,0 - 0,002 2,0 - 2,0 1,5 1,0 2,0 - 0,002 

Цинк mg/l 1 0,05 - 0,1 0,07 - 0,05 0,02 0,01 0,03 - 0,03 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 2,73 - 2,41 2,50 - 2,85 0,61 2,26 3,03 - 5,03 

Окисляемост mg О2/l 5 1,75 - 1,25 1,75 - 1,25 0,56 1,25 0,60 - 0,90 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,09 - 0,06 0,1 - 0,1 0,07 0,14 0,1 - 0,2 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. - н.д. н.д. - н.д. н.д. н.д. н.д. - н.д. 



 

Код на водно тяло BG4G000000Q005 BG4G00000QN006 BG4G000000Q007 BG4G000000Q008 

Име на подземното водно тяло  Порови води в 
кватернер - Дупница 

Порови води в кватернер - 
неоген Кюстендил 

Порови води в кватернер - 
Радомир-Брезник 

Порови води в 
кватернер - Разлог 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  ПС  БН  ФС  ПС  БН  ФС  ПС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 0,71 37,68 н.д. 8,11 39,53 18,53 1,02 37,75 30,49 н.д. 14,84 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 н.д. н.д. 0,001 0,002 0,008 0,001 0,002 0,008 0,001 0,0004 0,0002 

Олово  mg/l 0,01 0,003 0,008 0,003 0,004 0,009 0,002 0,001 0,008 0,002 0,0006 0,001 

Кадмий  mg/l 0,005 0,001 0,004 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,004 0,000 0,0002 0,001 

Живак  mg/l 0,001 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0,001 0,001 0,001 0,001 н.д. н.д. 

Амоний  mg/l 0,50 0,05 0,4 н.д. 0,008 0,4 0,009 0,01 0,4 0,02 н.д. 0,009 

Хлориди mg/l 250 2,00 188,00 8,85 13,02 190,75 12,71 44,20 198,55 19,06 4,50 10,43 

Сулфати mg/l 250 18,90 192,23 37,47 48,60 199,65 50,91 69,60 204,90 70,75 27,00 27,50 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 156,50 1539,13 н.д. 542,50 1635,63 583,13 954,00 1738,50 716,00 н.д. 463,25 

Манган mg/l 0,05 0,02 0,04 0,005 0,01 0,04 0,004 0,05 0,05 0,01 н.д. 0,01 

Желязо mg/l 0,20 0,10 0,2 0,10 0,1 0,2 0,05 0,30 0,30 0,06 0,02 0,01 

Нитрити mg/l 0,5 0,009 0,4 0,003 0,007 0,4 0,005 0,007 0,4 0,006 н.д. 0,01 

Натрий mg/l 200 4,40 - н.д. 24,30 - 19,10 31,45 - 36,04 - 15,58 

Калций mg/l 150 26,45 - н.д. 59,71 - 79,91 130,30 - 97,88 6,30 85,71 

Магнезий mg/l 80 6,45 - н.д. 19,61 - 22,19 31,62 - 26,54 2,30 23,15 

Хром µg/l 50 3,0 - 1,00 4,0 - 1,00 2,50 - 0,001 - н.д. 

Мед mg/l 0,2 0,008 - 0,02 0,006 - 0,003 0,01 - 0,003 0,001 0,005 

Никел µg/l 20 0,5 - 5,00 0,75 - 2,0 2,0 - 0,002 0,70 н.д. 

Цинк mg/l 1 0,02 - 0,05 0,3 - 0,03 0,1 - 0,07 0,003 0,07 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 1,85 - н.д. 4,95 - 5,81 9,30 - 7,06 - 3,10 

Окисляемост mg О2/l 5 1,56 - н.д. 1,30 - 0,70 1,50 - 0,84 - 1,25 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,04 - 0,01 0,2 - 0,1 0,02 - 0,06 - 0,07 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. - н.д. н.д. - н.д. н.д. - н.д. - н.д. 

 



 

 

Код на водно тяло BG4G000000Q009 BG4G000QNPg010 BG4G000000N011 BG4G000000N012 

Име на подземното водно тяло  Порови води в кватернер 
- Гоце Делчев 

Порови води в кватернер 
- неоген - палеоген - 

Доспат 

Порови води в неоген - 
Струмешница 

Порови води в 
неоген - Сандански 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  ПС  БН  ФС  БН  ФС  ПС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 4,34 38,59 9,85 н.д. 9,85 н.д. н.д. 61,54 2,93 8,77 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,001 0,008 0,0002 0,001 0,003 0,001 0,008 0,001 0,002 0,0004 

Олово  mg/l 0,01 0,009 0,010 0,003 0,001 0,003 0,001 0,008 0,001 0,001 0,002 

Кадмий  mg/l 0,005 0,003 0,004 0,003 0,0002 0,001 н.д. н.д. 0,0003 0,001 0,001 

Живак  mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 н.д. 0,0002 н.д. н.д. 0,001 н.д. 0,001 

Амоний  mg/l 0,50 0,002 0,400 0,020 н.д. 0,020 н.д. н.д. 0,020 0,007 0,009 

Хлориди mg/l 250 6,40 189,10 11,10 4,40 4,35 4,10 188,53 21,86 17,70 24,90 

Сулфати mg/l 250 16,25 191,56 16,10 3,40 5,45 3,40 188,35 50,48 57,00 135,23 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 535,00 1633,75 566,25 н.д. 566,25 н.д. н.д. 756,58 569,00 1242,75 

Манган mg/l 0,05 0,005 0,04 0,005 н.д. 0,07 н.д. н.д. 0,01 0,01 0,01 

Желязо mg/l 0,20 0,005 0,2 0,01 0,03 2,91 0,02 0,15 0,01 0,01 0,01 

Нитрити mg/l 0,5 0,008 0,4 0,008 н.д. 0,02 н.д. н.д. 0,008 0,005 0,02 

Натрий mg/l 200 10,63 - 12,80 н.д. 12,80 - - 15,62 18,84 113,00 

Калций mg/l 150 134,66 - 173,50 6,80 173,50 6,30 - 104,36 82,00 92,77 

Магнезий mg/l 80 7,51 - 5,21 2,30 5,21 3,40 - 65,01 13,10 64,56 

Хром µg/l 50 10,00 - 2,50 н.д. н.д. н.д. - н.д. 5,50 н.д. 

Мед mg/l 0,2 0,01 - 0,004 0,003 0,002 0,002 - 0,01 0,001 0,007 

Никел µg/l 20 2,0 - 1,0 0,5 0,003 0,3 - 0,002 0,5 0,001 

Цинк mg/l 1 0,08 - 0,08 0,004 0,3 0,002 - 0,07 0,001 0,07 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 3,10 - 4,40 н.д. 4,40 н.д. - 4,86 5,20 5,15 

Окисляемост mg О2/l 5 1,75 - 1,25 н.д. 1,25 н.д. - 1,25 1,75 1,25 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,08 - 0,06 н.д. 0,03 н.д. - 0,05 0,2 0,1 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. - н.д. н.д. н.д. н.д. - н.д. 0,01 н.д. 



 

Код на водно тяло BG4G000000N013 BG4G000000N014 BG4G000000N015 BG4G000000N016 

Име на подземното водно тяло  Порови води в неоген 
- Симитли 

Порови води в неоген - 
Благоевград 

Порови води в неоген - 
Брезник - Земен 

Порови води в 
неоген - Разлог 

Показател  Дименсия Критериална 
стойност  ФС  БН  ФС  БН  ФС  ПС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 0,39 17,33 0,11 5,24 1,20 37,80 15,75 3,27 5,95 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. 0,02 н.д. 0,02 0,4 н.д. н.д. н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 н.д. 0,001 0,001 н.д. 0,0002 0,008 0,001 0,001 0,001 

Олово  mg/l 0,01 н.д. н.д. 0,001 0,000001 0,001 0,008 0,001 0,003 0,002 

Кадмий  mg/l 0,005 н.д. 0,002 0,001 0,000001 0,001 0,004 0,001 0,003 0,002 

Живак  mg/l 0,001 н.д. 0,001 н.д. н.д. н.д. н.д. 0,001 0,001 0,001 

Амоний  mg/l 0,50 0,7 0,3 0,2 0,3 0,003 0,4 0,02 0,03 0,01 

Хлориди mg/l 250 18,10 20,88 65,00 69,93 1,60 187,90 3,08 7,85 7,53 

Сулфати mg/l 250 34,90 38,43 143,05 125,59 11,40 190,35 16,22 10,00 13,48 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. 0,01 н.д. 0,01 7,50 н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 389,00 427,25 746,00 943,54 545,50 1636,38 580,00 440,00 477,00 

Манган mg/l 0,05 0,15 0,07 0,004 0,003 0,007 0,04 0,006 0,01 0,01 

Желязо mg/l 0,20 0,04 0,06 0,04 0,02 0,04 0,16 0,03 0,01 0,02 

Нитрити mg/l 0,5 0,06 0,1 0,003 0,003 0,002 0,4 0,002 0,02 0,01 

Натрий mg/l 200 17,60 17,13 136,00 96,82 0,90 - 3,83 31,85 31,50 

Калций mg/l 150 99,08 72,55 7,01 53,61 112,22 - 115,56 70,16 78,34 

Магнезий mg/l 80 4,08 12,85 4,12 11,15 3,04 - 6,26 15,47 20,35 

Хром µg/l 50 н.д. н.д. 3,00 2,50 1,00 - 0,000001 10,00 н.д. 

Мед mg/l 0,2 н.д. 0,002 0,01 0,007 0,001 - 0,003 0,006 0,009 

Никел µg/l 20 н.д. н.д. 1,5 2,5 3,0 - 0,003 2,000 0,002 

Цинк mg/l 1 н.д. 0,03 0,01 0,01 0,002 - 0,002 0,05 0,03 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 2,64 2,30 0,6 3,6 6,05 - 6,28 2,19 2,70 

Окисляемост mg О2/l 5 1,75 1,25 0,95 2,26 0,7 - 0,84 1,75 1,25 

Ортофосфати mg/l 0,50 н.д. 0,04 0,04 0,11 0,04 - 0,03 0,05 0,05 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. - н.д. н.д. н.д. 



 

Код на водно тяло BG4G000000N017 BG4G00001Pg018 BG4G00001Pg038 BG4G00001Pg039 

Име на подземното водно тяло  
Порови води в 
неоген - Гоце 

Делчев 

Порово-пукнатинни води 
в Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен 
хоризонт 

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс в 
източните склонове на 
Влахина планина 

Порово-пукнатинни води в 
Осоговски палеогенски 
вулканогенно-седиментен 

комплекс 

Показател  Дименсия Критериална 
стойност  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 2,93 9,91 3,47 30,66 н.д. н.д. 2,75 н.д. 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 н.д. 0,002 н.д. 

Олово  mg/l 0,01 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 н.д. 0,021 н.д. 

Кадмий  mg/l 0,005 0,001 0,002 0,001 0,002 н.д. н.д. 0,001 н.д. 

Живак  mg/l 0,001 н.д. 0,001 н.д. 0,001 н.д. н.д. 0,001 н.д. 

Амоний  mg/l 0,50 0,03 0,005 0,01 0,02 н.д. н.д. 0,003 н.д. 

Хлориди mg/l 250 7,80 11,37 13,45 23,48 2,50 н.д. 3,90 н.д. 

Сулфати mg/l 250 2,50 22,19 24,25 30,58 н.д. н.д. 5,60 н.д. 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 573,00 573,75 272,35 325,00 н.д. н.д. 243,00 н.д. 

Манган mg/l 0,05 0,005 0,03 0,01 0,01 н.д. н.д. 0,02 н.д. 

Желязо mg/l 0,20 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 н.д. 0,03 н.д. 

Нитрити mg/l 0,5 0,001 0,05 0,006 0,01 н.д. н.д. 0,003 н.д. 

Натрий mg/l 200 10,40 15,25 34,73 10,24 н.д. - 14,33 - 

Калций mg/l 150 95,32 108,58 33,93 34,38 7,30 - 28,06 - 
Магнезий mg/l 80 8,70 9,03 1,29 8,60 3,70 - 9,73 - 
Хром µg/l 50 4,00 н.д. 10,00 н.д. н.д. - 0,50 - 
Мед mg/l 0,2 0,001 0,007 0,005 0,006 0,003 - 0,001 - 

Никел µg/l 20 0,5 0,002 0,500 0,001 0,500 - 3,000 - 

Цинк mg/l 1 0,1 0,16 0,008 0,072 0,02 - 0,001 - 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 5,21 3,08 0,9 0,98 н.д. - 2,20 - 

Окисляемост mg О2/l 5 0,25 1,25 1,75 1,25 н.д. - 1,75 - 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,08 0,01 н.д. 1,31 н.д. - н.д. - 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. - н.д. - 



 

 

Код на водно тяло BG4G00001Pg138 BG4G00001Pg238 BG4G1PzC2Pg019 

Име на подземното водно тяло  
Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс на Бобовдолска и 
Кюстендилска котловина 

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс на 
Пернишка котловина 

Пукнатинни води в 
Пирински блок 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  

 

БН  ФС  

 

БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 4,02 7,27 н.д. н.д. 0,88 0,66 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. 0,01 н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,002 0,001 0,001 н.д. 0,001 0,001 

Олово  mg/l 0,01 0,003 0,003 0,002 н.д. 0,003 0,002 

Кадмий  mg/l 0,005 0,001 0,003 0,0003 н.д. 0,003 0,002 

Живак  mg/l 0,001 0,001 0,001 н.д. н.д. 0,001 0,001 

Амоний  mg/l 0,50 0,01 0,01 н.д. н.д. 0,003 0,004 

Хлориди mg/l 250 2,48 4,68 4,00 н.д. 7,35 7,15 

Сулфати mg/l 250 13,42 13,72 н.д. н.д. 9,65 7,13 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. 0,02 н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 586,00 456,00 н.д. н.д. 92,00 84,50 

Манган mg/l 0,05 0,005 0,003 0,004 н.д. 0,02 0,01 

Желязо mg/l 0,20 0,02 0,02 н.д. н.д. 0,01 0,01 

Нитрити mg/l 0,5 0,003 0,005 н.д. н.д. 0,002 0,002 

Натрий mg/l 200 2,58 3,86 н.д. н.д. 3,69 3,42 

Калций mg/l 150 106,20 73,12 53,00 н.д. 17,96 12,04 

Магнезий mg/l 80 20,67 24,78 5,00 н.д. 2,72 1,99 

Хром µg/l 50 0,50 н.д. н.д. н.д. 10,00 н.д. 

Мед mg/l 0,2 0,009 0,01 0,003 н.д. 0,003 0,008 

Никел µg/l 20 0,75 0,002 0,900 н.д. 2,0 0,002 

Цинк mg/l 1 0,004 0,65 0,02 н.д. 0,03 0,02 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 6,90 5,70 н.д. н.д. 0,56 0,35 

Окисляемост mg О2/l 5 0,6 0,3 н.д. н.д. 1,75 1,25 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,02 0,01 н.д. н.д. 0,01 0,02 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 



 

 

Код на водно тяло BG4G001PzC2021 BG4G001PtPz025 BG4G001PtPz026 BG4G001PtPz027 

Име на подземното водно тяло  

Пукнатинни води в Рило-
родопски метаморфити, 
Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

Пукнатинни води в 
Беласишки 
метаморфити 

Пукнатинни води в 
Западнородопски 
метаморфити, 

Южнобългарски гранити, 
Барутин-буйновски плутон 

Пукнатинни води 
във Верила-
Витошки блок 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 1,19 0,31 н.д. 9,87 2,69 н.д. н.д. н.д. 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,001 0,001 н.д. 0,0002 н.д. н.д. 0,001 н.д. 

Олово  mg/l 0,01 0,003 0,001 н.д. 0,003 0,004 н.д. 0,002 н.д. 

Кадмий  mg/l 0,005 0,003 0,0002 н.д. 0,001 0,004 н.д. н.д. н.д. 

Живак  mg/l 0,001 0,001 0,001 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Амоний  mg/l 0,50 0,003 0,02 н.д. 0,05 0,03 н.д. н.д. н.д. 

Хлориди mg/l 250 2,50 10,60 4,10 13,25 4,25 н.д. 4,00 н.д. 

Сулфати mg/l 250 8,90 117,95 3,40 45,15 5,00 н.д. 5,00 н.д. 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 96,00 428,50 н.д. 490,00 51,00 н.д. н.д. н.д. 

Манган mg/l  0,05 0,02 0,01 н.д. 0,01 0,02 н.д. 0,004 н.д. 
Желязо mg/l  0,20 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 н.д. н.д. н.д. 
Нитрити mg/l  0,5 0,02 0,001 н.д. 0,001 0,006 н.д. н.д. н.д. 
Натрий mg/l 200 3,52 2,36 н.д. 13,17 4,12 н.д. н.д. н.д. 
Калций mg/l 150 12,27 5,85 н.д. 85,58 4,81 н.д. 4,40 н.д. 
Магнезий mg/l 80 1,91 2,82 н.д. 26,21 1,02 н.д. 5,00 н.д. 

Хром µg/l 50 10,00 0,003 н.д. 0,003 5,00 н.д. н.д. н.д. 

Мед mg/l 0,2 0,008 0,006 н.д. 0,01 0,02 н.д. 0,003 н.д. 

Никел µg/l 20 2,0 0,002 н.д. 0,001 10,00 н.д. 0,9 н.д. 

Цинк mg/l 1 0,07 0,02 н.д. 0,02 0,1 н.д. 0,02 н.д. 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 0,2 0,2 н.д. 3,25 0,3 н.д. н.д. н.д. 

Окисляемост mg О2/l 5 1,75 1,25 н.д. 1,25 1,76 н.д. н.д. н.д. 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,04 0,02 н.д. 0,1 0,04 н.д. н.д. н.д. 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 



 

 

Код на водно тяло BG4G001PtPz125 BG4G001T2T3029 BG4G0001Pt1030 BG4G00001T2035 

Име на подземното водно тяло  

Пукнатинни води във 
Влахино-огражденско-
малешевско-осоговски 

метаморфити 

Пукнатинно-карстови 
води в Еловдолски 
карстов басейн 

Пукнатинно-карстови 
води в Сатовчански 
карстов басейн, 

Долнодряновски плутон 

Пукнатинно-карстови 
води в Бобошево-

Мърводолски картсов 
басейн 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 8,24 4,79 9,26 11,52 н.д. н.д. 9,31 11,48 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0,004 н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 н.д. 0,001 0,001 

Олово  mg/l 0,01 0,005 0,003 0,003 0,002 0,001 н.д. 0,001 0,002 

Кадмий  mg/l 0,005 0,001 0,003 0,001 0,001 0,0003 н.д. 0,005 0,001 

Живак  mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 н.д. н.д. 0,002 0,001 

Амоний  mg/l 0,50 0,010 0,003 0,003 0,010 н.д. н.д. 0,020 0,008 

Хлориди mg/l 250 3,09 3,85 4,96 4,16 2,50 н.д. 3,28 4,63 

Сулфати mg/l 250 8,68 11,70 12,83 12,70 2,50 н.д. 25,36 24,92 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 115,00 122,50 560,00 533,25 н.д. н.д. 619,00 615,75 

Манган mg/l 0,05 0,004 0,005 0,003 0,002 н.д. н.д. 0,001 0,001 

Желязо mg/l 0,20 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 н.д. 0,02 0,03 

Нитрити mg/l 0,5 0,009 0,01 0,003 0,002 н.д. н.д. 0,001 0,002 

Натрий mg/l 200 4,85 4,16 2,94 2,26 н.д. н.д. 6,37 6,59 
Калций mg/l 150 24,0 27,95 82,16 88,71 7,80 н.д. 101,58 83,51 
Магнезий mg/l 80 6,08 4,10 17,02 17,49 2,30 н.д. 36,79 34,74 
Хром µg/l 50 3,00 н.д. 2,00 0,001 н.д. н.д. 1,80 0,000001 
Мед mg/l 0,2 0,001 0,007 0,001 0,008 0,003 н.д. 0,008 0,006 

Никел µg/l 20 0,75 0,002 3,0 0,002 0,5 н.д. 1,000 0,002 

Цинк mg/l 1 0,04 0,05 0,004 0,002 0,002 н.д. 0,001 0,002 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 1,0 6,45 5,50 5,88 н.д. н.д. 8,10 7,03 

Окисляемост mg О2/l 5 1,70 1,25 0,3 0,3 н.д. н.д. 0,70 0,55 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,2 0,08 н.д. 0,07 н.д. н.д. 0,02 0,02 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 



 

 

Код на водно тяло BG4G0001Pt1036 BG4G00T2T3028 BG4G000Pt3031 

Име на подземното водно тяло  
Пукнатинно-Карстови води в 

Гоцеделчевски карстов басейн, Тешовски 
плутон 

Карстови води в Земенски 
карстов басейн 

Карстови води в 
Разложки карстов басейн 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 1,33 1,44 1,18 1,23 0,69 0,85 

Пестициди, обща сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. 0,007 н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,002 0,001 н.д. 0,001 0,001 0,001 

Олово  mg/l 0,01 0,003 0,002 н.д. 0,003 0,002 0,002 

Кадмий  mg/l 0,005 0,003 0,002 н.д. 0,003 0,002 0,002 

Живак  mg/l 0,001 0,001 0,001 н.д. 0,001 0,001 0,001 

Амоний  mg/l 0,50 0,003 0,02 0,007 0,030 0,004 0,003 

Хлориди mg/l 250 2,50 4,80 4,61 2,91 2,50 2,50 

Сулфати mg/l 250 5,30 4,90 12,63 11,22 3,60 3,55 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. 0,02 н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 318,00 316,00 553,00 550,50 226,50 225,50 

Манган mg/l 0,05 0,02 0,02 0,005 0,003 0,01 0,01 

Желязо mg/l 0,20 0,01 0,01 0,08 0,05 0,01 0,001 

Нитрити mg/l 0,5 0,003 0,007 0,002 0,003 0,004 0,003 

Натрий mg/l 200 4,87 137,31 1,36 1,22 1,08 0,97 

Калций mg/l 150 58,36 82,64 108,22 130,67 50,99 50,86 

Магнезий mg/l 80 7,19 7,88 2,43 1,74 6,80 6,85 

Хром µg/l 50 10,00 н.д. н.д. н.д. 6,00 н.д. 

Мед mg/l 0,2 0,003 0,003 н.д. 0,008 0,009 0,009 

Никел µg/l 20 2,0 0,002 н.д. 0,002 1,500 0,002 

Цинк mg/l 1 0,03 0,02 н.д. 0,003 0,04 0,04 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 2,05 2,43 5,60 6,65 1,23 1,38 

Окисляемост mg О2/l 5 1,75 1,25 2,50 1,80 1,75 1,25 

Ортофосфати mg/l 0,50 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 



 

Код на водно тяло BG4G000Pt3032 BG4G00T1T2033 BG4G00T1T2034 BG4G1T1T2T3037 

Име на подземното водно тяло  
Карстови води във 
Влахински карстов 

басейн 

Карстови води в 
Логодашки карстов 

басейн 

Карстови води в 
Смоличенски карстов 

басейн 

Карстови води в 
Голобърдовски карстов 

басейн 

 Показател Дименсия Критериална 
стойност  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН  ФС  БН 

Нитрати mg/l 50 н.д. 1,26 н.д. 7,32 н.д. 4,59 6,16 н.д. 

Пестициди, обща 
сума µg/l 0,50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Арсен  mg/l 0,01 0,0003 0,001 0,001 н.д. 0,001 0,001 0,002 0,008 

Олово  mg/l 0,01 0,001 0,003 0,001 н.д. 0,001 0,003 0,001 н.д. 

Кадмий  mg/l 0,005 0,001 0,003 н.д. н.д. н.д. 0,001 0,001 0,004 

Живак  mg/l 0,001 н.д. 0,001 н.д. н.д. н.д. 0,001 0,001 н.д. 

Амоний  mg/l 0,50 н.д. 0,003 н.д. 0,006 н.д. 0,020 0,003 н.д. 

Хлориди mg/l 250 5,10 5,45 4,60 8,25 4,30 2,84 15,60 188,50 

Сулфати mg/l 250 11,20 10,00 н.д. 23,70 н.д. 10,33 21,79 н.д. 

Сума на Три и 
Тетрахлоретилен  µg/l 10 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

Проводимост  µS/cm 2000 н.д. 292,50 н.д. 571,00 н.д. 611,00 431,00 н.д. 

Манган mg/l 0,05 н.д. 0,02 н.д. 0,01 0,005 0,002 0,02 0,04 

Желязо mg/l 0,20 0,02 0,01 н.д. 0,01 н.д. 0,01 0,01 н.д. 

Нитрити mg/l 0,5 н.д. 0,002 н.д. 0,006 н.д. 0,001 0,003 н.д. 

Натрий mg/l 200 н.д. 3,46 н.д. 4,34 н.д. 2,55 2,87 н.д. 

Калций mg/l 150 5,30 53,48 6,90 96,90 6,40 111,09 70,14 113,75 

Магнезий mg/l 80 2,30 8,25 2,60 27,43 1,20 18,01 19,46 61,25 

Хром µg/l 50 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0,000001 1,00 н.д. 

Мед mg/l 0,2 0,003 0,002 0,001 н.д. 0,001 0,004 0,005 0,15 

Никел µg/l 20 0,3 0,002 0,300 н.д. 0,090 1,5 0,5 15,23 

Цинк mg/l 1 0,002 0,040 0,004 н.д. 0,006 0,007 0,01 0,76 

Обща твърдост mgΣqv/l 12 н.д. 1,20 н.д. 3,55 н.д. 7,03 5,1 н.д. 

Окисляемост mg О2/l 5 н.д. 1,25 н.д. 1,25 н.д. 0,9 0,3 н.д. 

Ортофосфати mg/l 0,50 н.д. 0,01 н.д. 0,03 н.д. 0,04 н.д. н.д. 

Цианиди mg/l 0,05 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

 



Приложение № 5.2.1.а. Цели за химичното състояние на ПВТ 
  
  

Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
химично 
състояние 
на ПВТ в 
ПУРБ 

(2009-2015 
г.) 

Риск 
оценка на 
ПВТ по 
химично 
състояние 

Източник 
на 

замърсяване 

Оценка на 
ПВТ по 
химично 
състояние 

Тест за оценка Натиск 
Оценяван 
параметър 

Срок за постигане 

2015 г 2021 г 2027 г След 2027 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Порови води в кватернер - 
Струмешница 

BG4G000000Q001 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване 
ЛОШО 

 

Обща оценка за химичното състояние 
Дифузно 

замърсяване 
от селското 
стопанство 

Нитрати 

По-малко 
строга цел 
– 250 мг/л 
(Релевант

на 
стойност 
за ПВТ) 

По-малко 
строга цел 
–250 мг/л 
(Релевант

на 
стойност 
за ПВТ) 

По-малко 
строга цел – 

250 мг/л 
(Релевантна 
стойност за 

ПВТ) 

По-малко 
строга цел – 

250 мг/л 
(Релевантна 
стойност за 

ПВТ) 

Значимо влошаване на екологичното или 
химичното състояние  на 

повърхностните водни тела , причинено 
от пренос на замърсители от ПВТ 

Порови води в кватернер -  
Кресна-Сандански 

BG4G000000Q002 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.  

  

Порови води в кватернер -  
Симитли 

BG4G000000Q003 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер -  
Благоевград 

BG4G000000Q004 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер -  
Дупница 

BG4G000000Q005 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер - 
Неоген - Кюстендил 

BG4G00000QN006 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер  -  
Радомир-Брезник 

BG4G000000Q007 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер  -  
Разлог 

BG4G000000Q008 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер  - 
Гоце Делчев 

BG4G000000Q009 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер - 
Неоген-Палеоген - Доспат 

BG4G001QNPg010 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Струмешница 

BG4G000000N011 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Сандански 

BG4G000000N012 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Симитли 

BG4G000000N013 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Благоевград 

BG4G000000N014 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Порови води в неоген - 
Брезник-Земен 

BG4G000000N015 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

в риск 
Дифузно 

замърсяване ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - Разлог BG4G000000N016 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - Гоце 
Делчев 

BG4G000000N017 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порово-пукнатинни води в 
Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 
BG4G00001Pg018 

Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс в 
източните склонове на 

Влахина планина 

BG4G00001Pg038 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порово-пукнатинни води в 
Осоговски палеогенски 
вулканогенно-седиментен 

комплекс 

BG4G00001Pg039 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс на 

Бобовдолска и Кюстендилска 
котловина 

BG4G00001Pg138 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс на 
Пернишка котловина 

BG4G00001Pg238 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в Пирински 
блок 

BG4G1PzC2Pg019 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в Рило-
родопски метаморфити, 
Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

BG4G001PzC2021 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в Беласишки 
метаморфити 

BG4G001PtPz025 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в 
Западнородопскиметаморфити, 

Южнобългарски гранити, 
Барутин-буйновски плутон 

BG4G001PtPz026 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води във Верила-
Витошки блок 

BG4G001PtPz027 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води във 
Влахино-огражденско-

малешевско-
осоговскиметаморфити 

BG4G001PtPz125 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-карстови води в 
Еловдолски карстов басейн 

BG4G001T2T3029 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Пукнатинно-карстови води в 
Сатовчански карстов басейн, 
Долнодряновски плутон 

BG4G0001Pt1030 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-карстови води в 
Бобошево-

Мърводолскикартсов басейн 
BG4G00001T2035 

Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-Карстови води в 
Гоцеделчевски карстов басейн, 

Тешовски плутон 
BG4G0001Pt1036 

Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в Земенски 
карстов басейн 

BG4G00T2T3028 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в Разложки 
карстов басейн 

BG4G000Pt3031 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води във Влахински 
карстов басейн 

BG4G000Pt3032 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в Логодашки 
карстов басейн 

BG4G00T1T2033 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в Смоличенски 
карстов басейн 

BG4G00T1T2034 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в 
Голобърдовски карстов басейн 

BG4G1T1T2T3037 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

не в риск - ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    



Приложение № 5.2.1.б. Цели за количественото състояние на ПВТ. 
 

  

Наименование 
на ПВТ 

Код на 
ПВТ 

Цел за 
количестве

ното 
състояние 
на ПВТ в 
ПУРБ 

(2009-2015 
г.) 

Риск 
оценка на 
ПВТ по 

количестве

но 
състояние 

Експолоата

ционен 
индекс за 

ПВТ > 40 % 

Засегнати рецептори от установения  
значим натиск от черпене на ПВ 

Оценка на 
ПВТ по 

количествено 
състояние 

Тест за 
оценка 

Натиск 
Оценяван 
параметър 

Срок за постигане 

МП за 
количест

во на 
НИМХ 

Водни, 
сухоземни 
екосистеми 

или 
повърхност

ни ВТ 

Съоръжен

ия за ПБВ 
Интруз

ии 

Замърсени 
участъци от 
ПВТ или МП 
с превишения 
на СК или ПС 

2015 г 2021 г 2027 г 
След 
2027 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Порови води в кватернер - 
Струмешница 

BG4G000000
Q001 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Да Да Да Да Не Да ЛОШО Воден баланс 

черпене за 
Селско 
стопанство/ 
Индрустрия 

Водно ниво ЛОШО 
ДОБРО 
до 2021  

  

Порови води в кватернер -  
Кресна-Сандански 

BG4G000000
Q002 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Да Да Не Не Не ЛОШО 

Сухоземни 
екосистеми, 
зависими от 
подземните 
води 

черпене за 
Градско 

развитие (ПБВ) 
Водно ниво 

По-малко 
строга цел 

– 
Изключен

ие по чл. 4 
(5) от РДВ 

По-
малко 
строга 
цел  – 
Изключе

ние по 
чл. 4 (5) 
от РДВ 

По-
малко 
строга 
цел  – 
Изключе

ние по 
чл. 4 (5) 
от РДВ 

По-
малко 
строга 
цел  – 
Изключе

ние по 
чл. 4 (5) 
от РДВ 

Порови води в кватернер -  
Симитли 

BG4G000000
Q003 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Да Не Да Не Не Не ЛОШО Воден баланс 

черпене за  
Градско 

развитие/ селско 
стопанство/ 
други 

Водно ниво ЛОШО 
ДОБРО 
до 2021  

  

Порови води в кватернер -  
Благоевград 

BG4G000000
Q004 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Не Да Да Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер -  
Дупница 

BG4G000000
Q005 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Да Да Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер - 
Неоген - Кюстендил 

BG4G00000
QN006 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Да Да Не Не Не ЛОШО Воден баланс 

черпене за 
Градско 

развитие/ селско 
стопанство/ 
други 

Водно ниво ЛОШО 
ДОБРО 
до 2021  

  

Порови води в кватернер  -  
Радомир-Брезник 

BG4G000000
Q007 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Да Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер  -  
Разлог 

BG4G000000
Q008 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Да Не Не Не Не ЛОШО Воден баланс 

черпене за 
Градско 

развитие/ селско 
стопанство/ 
други 

Водно ниво ЛОШО 
ДОБРО 
до 2021  

  

Порови води в кватернер  - 
Гоце Делчев 

BG4G000000
Q009 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Да Да Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в кватернер - 
Неоген-Палеоген - Доспат 

BG4G001QN
Pg010 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Струмешница 

BG4G000000
N011 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Да Не Не Не Не Да ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    
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Порови води в неоген - 
Сандански 

BG4G000000
N012 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Симитли 

BG4G000000
N013 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Да Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Благоевград 

BG4G000000
N014 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Да Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Брезник-Земен 

BG4G000000
N015 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Разлог 

BG4G000000
N016 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в неоген - 
Гоце Делчев 

BG4G000000
N017 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порово-пукнатинни води в 
Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен 
хоризонт 

BG4G00001P
g018 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в 
палеогенски седиментен 
комплекс в източните 
склонове на Влахина 

планина 

BG4G00001P
g038 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порово-пукнатинни води в 
Осоговски палеогенски 
вулканогенно-седиментен 

комплекс 

BG4G00001P
g039 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в 
палеогенски седиментен 
комплекс на Бобовдолска 
и Кюстендилска котловина 

BG4G00001P
g138 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Порови води в 
палеогенски седиментен 
комплекс на Пернишка 

котловина 

BG4G00001P
g238 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Да Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в 
Пирински блок 

BG4G1PzC2
Pg019 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в Рило-
родопски метаморфити, 
Южнобългарски гранити, 
Калински плутон 

BG4G001Pz
C2021 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води в 
Беласишки метаморфити 

BG4G001PtP
z025 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Не Да Не Не Не ЛОШО 

Сухоземни 
екосистеми, 
зависими от 
подземните 
води 

Черпене за 
Градско 

развитие (ПБВ) 
Водно ниво 

По-малко 
строга цел 

– 
Изключен

ие по чл. 4 
(5) от РДВ 

По-
малко 
строга 
цел – 
Изключе

ние по 
чл. 4 (5) 
от РДВ 

По-
малко 
строга 
цел – 
Изключе

ние по 
чл. 4 (5) 
от РДВ 

По-
малко 
строга 
цел – 
Изключе

ние по 
чл. 4 (5) 
от РДВ 

Пукнатинни води в 
Западнородопскиметамор

фити, Южнобългарски 
гранити, Барутин-
буйновски плутон 

BG4G001PtP
z026 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    
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Пукнатинни води във 
Верила-Витошки блок 

BG4G001PtP
z027 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинни води във 
Влахино-огражденско-

малешевско-
осоговскиметаморфити 

BG4G001PtP
z125 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-карстови води 
в Еловдолски карстов 

басейн 

BG4G001T2
T3029 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-карстови води 
в Сатовчански карстов 
басейн, Долнодряновски 

плутон 

BG4G0001Pt
1030 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-карстови води 
в Бобошево-

Мърводолскикартсов 
басейн 

BG4G00001T
2035 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Пукнатинно-Карстови 
води в Гоцеделчевски 
карстов басейн, Тешовски 

плутон 

BG4G0001Pt
1036 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в Земенски 
карстов басейн 

BG4G00T2T
3028 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в Разложки 
карстов басейн 

BG4G000Pt3
031 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води във 
Влахински карстов басейн 

BG4G000Pt3
032 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в 
Логодашки карстов басейн 

BG4G00T1T
2033 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в 
Смоличенски карстов 

басейн 

BG4G00T1T
2034 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    

Карстови води в 
Голобърдовски карстов 

басейн 

BG4G1T1T2
T3037 

Поддържан

е на 
доброто 
състояние 

не в Риск Не Не Не Не Не Не ДОБРО - - - 
Добро до 
2015 г.    



Приложение № 5.2.1.в. Цели за общото състояние на ПВТ. 
 

Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Порови води в кватернер - 
Струмешница 

BG4G00000Q001 
Невлошаване 
на състояние 

По-малко 
строга цел 

Достигане на 
добро 

количествено 
състояние 

до 2021 г. 
Невлошаване 
на химичното 
състояние  

По-
малко 
строга 
цел 

Порови води в кватернер -  
Кресна-Сандански 

BG4G00000Q002 
Невлошаване 
на състояние 

По-малко 
строга цел 

Невлошаване 
на 

количественото 
състояние 

По-малко 
строга цел 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер -  
Симитли 

BG4G00000Q003 
Достигане на 

добро 
състояние 

2021 г. 

Достигане на 
добро 

количествено 
състояние 

до 2021 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер -  
Благоевград 

BG4G00000Q004 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер -  
Дупница 

BG4G00000Q005 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Порови води в кватернер - 
Неоген - Кюстендил 

BG4G0000QN006 
Достигане на 

добро 
състояние 

2021 г. 

Достигане на 
добро 

количествено 
състояние 

до 2021 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер  -  
Радомир-Брезник 

BG4G00000Q007 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер  -  
Разлог 

BG4G00000Q008 
Достигане на 

добро 
състояние 

2021 г. 

Достигане на 
добро 

количествено 
състояние 

до 2021 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер  - 
Гоце Делчев 

BG4G00000Q009 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в кватернер - 
Неоген-Палеоген - Доспат 

BG4G00QNPg010 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Порови води в неоген - 
Струмешница 

BG4G00000N011 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в неоген - 
Сандански 

BG4G00000N012 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в неоген - 
Симитли 

BG4G00000N013 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в неоген - 
Благоевград 

BG4G00000N014 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в неоген - 
Брезник-Земен 

BG4G00000N015 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Порови води в неоген - Разлог BG4G00000N016 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в неоген - Гоце 
Делчев 

BG4G00000N017 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порово-пукнатинни води в 
Гоцеделчевски палеогенски 

водоносен хоризонт 
BG4G00001Pg018 

Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс в 
източните склонове на 

Влахина планина 

BG4G00001Pg038 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порово-пукнатинни води в 
Осоговски палеогенски 

вулканогенно-седиментен 
комплекс 

BG4G00001Pg039 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс на 

Бобовдолска и Кюстендилска 
котловина 

BG4G00001Pg138 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Порови води в палеогенски 
седиментен комплекс на 
Пернишка котловина 

BG4G00001Pg238 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинни води в Пирински 
блок 

BG4G1PzC2Pg019 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинни води в Рило-
родопски метаморфити, 
Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 

BG4G001PzC2021 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинни води в Беласишки 
метаморфити 

BG4G001PtPz025 
Невлошаване 
на състояние 

По-малко 
строга цел 

Невлошаване 
на 

количествено 
състояние 

По-малко 
строга цел 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Пукнатинни води в 
Западнородопскиметаморфити, 

Южнобългарски гранити, 
Барутин-буйновски плутон 

BG4G001PtPz026 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинни води във Верила-
Витошки блок 

BG4G001PtPz027 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинни води във 
Влахино-огражденско-

малешевско-
осоговскиметаморфити 

BG4G001PtPz125 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинно-карстови води в 
Еловдолски карстов басейн 

BG4G001T2T3029 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинно-карстови води в 
Сатовчански карстов басейн, 
Долнодряновски плутон 

BG4G0001Pt1030 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Пукнатинно-карстови води в 
Бобошево-

Мърводолскикартсов басейн 
BG4G00001T2035 

Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Пукнатинно-Карстови води в 
Гоцеделчевски карстов басейн, 

Тешовски плутон 
BG4G0001Pt1036 

Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Карстови води в Земенски 
карстов басейн 

BG4G00T2T3028 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Карстови води в Разложки 
карстов басейн 

BG4G000Pt3031 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Карстови води във Влахински 
карстов басейн 

BG4G000Pt3032 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 



Наименование на ПВТ Код на ПВТ 

Цел за 
общото 

състояние на 
ПВТ в ПУРБ 
(2016-2021 г.) 

Срок за 
постигане 
на целта 

Цел за количественото 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-2021 
г.) и  

Срок за постигане 

Цел за химичното 
състояние на  

ПВТ в ПУРБ (2016-
2021 г.) и  

Срок за постигане 

Карстови води в Логодашки 
карстов басейн 

BG4G00T1T2033 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Карстови води в Смоличенски 
карстов басейн 

BG4G00T1T2034 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

Карстови води в 
Голобърдовски карстов басейн 

BG4G1T1T2T3037 
Поддържане 
на доброто 
състояние 

2015 г. 

Поддържане на 
доброто 

количествено 
състояние 

2015 г. 

Поддържане 
на доброто 
химично 
състояние 

2015 г. 

 



Код на ПВТ Име на ПВТ
Състояние на ПВТ 

(Количество/химия) 2015
Елементи за качество (тест за оценка), с отклонения от доброто 

количествено/химично състояние
Значим Натиск

Тип изключения от целите за 
достигане на добро 

количествено/химично 
състояние - чл.ЗВ/ РДВ

Срок за достигане на ЕЦ Обосновка на прилагане на изключението 
Вид мярка

O - Oсновна;
D - допълнителна

Наименование на мярка Местоположение Очакван ефект от изпънение на мярката

BG4G000000Q001 Порови води в кватернер - Струмешница Лошо количествено

В пункт от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото 
състояние на ПВТ (Тръбен кладенец, НИМХ 574T1/752, 

с. Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград )  е установено въздействие и 
тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г. От 0,59 м 
средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило на 1,41 м средно за 
2010-2012 г. Към момента пункта е разрушен и на негово място се предвижда 

изграждане на нов пункт.

Черпене за Селско стопанство  и Индрустрия - район 
със значим натиск за ПВТ - "Зеленчукова борса_с. 

Кърналово, общ Петрич"

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. 
от РДВ

до 2021г.

 Удължаването на срока за достигане на добро 
количествено състояние се налага поради по-дълго време 
необходимо за възстановяване на водното ниво в района 

на съответния рецептор (пункт за мониторинг на 
количественото състояние ).  

O

Преразглеждане, изменение или прекратяване на издадени разрешителни и 
забрана за издаване на нови в района със значимо черпене от ПВТ 

(Зеленчукова борса_с. Кърналово, общ Петрич ), с цел възстановяване на 
водното ниво в района на пункта за мониторинг на количественото 

състояние на ПВТ

 с. Кърналово, общ. Петрич;                                  

Изпълнението на мярката ще доведе до възстановяване и/или поддържане на 
водно ниво в рамките на допустимото за водното тяло понижение на водното 
ниво; Привеждане на разрешеното водовземане в границите на разполагаемите 

ресурси на ПВТ;

BG4G000000Q001 Порови води в кватернер - Струмешница Лошо химично

1) В пункт от мрежа за миноторинг на химичното състояние на ПВТ (ШК - "Еко 
Елда" ЕАД - гр. Петрич,  общ. Петрич ) е установено превишение на 

концентрациията на замърсителя Нитрати (249,26 мг/л) спрямо ПС (за 
BG4G000000Q001 - 37,9 мг/л ) и стандартите за качество (50 мг/л ).                                                                                       

2) Установено е влошаване на екологичното състояние на повърхностно водно 
тяло „р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. 

Струма ” с код BG4ST400R1072, поради постъпване в него на замърсяващи 
вещества (NO3) от ПВТ „Порови води в кватернер – Струмешница”, с код 

BG4G000000Q001                   

Дифузно замърсяване от селско стопанство чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ
По-малко строга цел – непревишаване на  

съдържанието на нитрати в подземните води над 250 
мг/л и определяне на ПС за ПВТ от 60 мг/л

Причина за не постигане на добро състояние е 
замърсяването с нитрати (NO3) в подземните води. 
ПВТ попада в нитратно уязвима зона. Развитието на 

частните стопанства (интензивно зелечукопроизводство, 
овощарство, лозарство и др.) се явяват основен поминък 
в района и използването на торове за по-високи добиви 

допринася за постъпването на нитрати в ПВТ.

O
Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на 

торове.
площта на цялото ПВТ Намаляване на дифузното замърсяване с нитрати и фосфати.

BG4G000000Q002 Порови води в кватернер -  Кресна-Сандански Лошо количествено

В непосредствена близост, до сухоземна екосистема с НЕБЛАГОПРИЯТЕН-
НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС (U1) - Гори от Platanus 

orientalis с код  92C0 , от ЗЗ по НАТУРА 2000 - Кресна - Илинденци -с код 
BG0000366 , e  разположено водовземно съоръжение за питейно-битово 

водоснабдяване КЕИ "Мандрата"  на ВиК Кресна ЕООД, с Разрешително за 
водовземане от подземни води №41510332

Черпене за Градско развитие (ПБВ) чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ По-малко строга цел

Налице е въздействие, което не е могло да бъде избегнато 
поради характера на човешката дейност и/или би било 
прекомерно скъпо да се намали черпенето и да се търси 

алтернатива

O

Определяне на изискванията към количеството и качеството на водите 
при разработване на план за управление на защитена зона Кресна - 

Илинденци с код BG0000366 за засегната сухоземна екосистема - Гори от 
Platanus orientalis с код  92C0

в района на зоната за защита Намаляване на неопределеността при определяне на целите за ПВТ

BG4G000000Q003 Порови води в кватернер -  Симитли Лошо количествено

В пункт от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото 
състояние на ПВТ (ТК-Черниче, НИМХ 566T1/1334, 

с. Черниче, общ. Симитли, обл. Благоевград )  е установено въздействие и 
тенденция към понижаване на водните нива в периода 2010-2013 г.                                 

От 8,07 м средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило на 9,79 м 
средно за 2010-2013 г. 

Черпене за  Градско развитие/ селско стопанство/ други - 
115 бр. регистрирани кладенци за задоволяване на 

собствените потребности на гражданите в с. Черниче, 
общ. Симитли, при максимален брой от 54 за населеното 

място

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. 
от РДВ

до 2021г.

 Удължаването на срока за достигане на добро 
количествено състояние се налага поради по-дълго време 
необходимо за възстановяване на водното ниво в района 

на съответния рецептор (пункт за мониторинг на 
количественото състояние ).  

O
Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на 

подземни води в района на пунка с констатирано  понижение на водното 
ниво. 

в райна на с. Черниче, общ. Симитли
1) Установяване на незаконно чернене на подземни води;

2) Подобряване на оценката и достоверността на оценката за натиска и 
въздействието от черпене и количественото състояние на ПВТ;

BG4G00000QN006 Порови води в кватернер - Неоген - Кюстендил Лошо количествено

В два пункта от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото 
състояние на ПВТ (ТК-Пиперков чифлик_НИМХ_535T1/733, с. Пиперков Чифлик, 

общ. Кюстендил и ШК-Слокощица_НИМХ_529S1/391, с. Слокощица, общ 
Кюстендил )  е установено въздействие и тенденция към понижаване на водните 
нива в периода 2010-2013 г.                                 За ТК-Пиперков Чифлик - от 1,95 м 
средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило на 2,37 м средно за 

2010-2013 г. За ШК-Слокощица - от 0,86 м средно водното ниво за периода 1980-
1996 г. се е понижило на 1,40 м средно за 2010-2013 г. 

Черпене за Градско развитие/ селско стопанство/ 
други - 287 бр. регистрирани кладенци за задоволяване 

на собствените потребности на гражданите в с. 
Пиперков Чифлик, общ. Кюстендил, при максимален 
брой от 18 за населеното място и 195 бр. регистрирани 
кладенци за задоволяване на собствените потребности 
на гражданите в с. Слокощица, общ. Кюстендил, при 

максимален брой от 15 за населеното място.

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. 
от РДВ

до 2021г.

 Удължаването на срока за достигане на добро 
количествено състояние се налага поради по-дълго време 
необходимо за възстановяване на водното ниво в района 
на съответните рецептори (пунктовете за мониторинг 

на количественото състояние )  

O
Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на 

подземни води в района на пунктовете с констатирано  понижение на 
водното ниво.

в района на с. Пиперков Чифлик и с. 
Слокощица, общ. Кюстендил

1) Установяване на незаконно чернене на подземни води;
2) Подобряване на оценката и достоверността на оценката за натиска и 

въздействието от черпене и количественото състояние на ПВТ;

BG4G000000Q008 Порови води в кватернер  -  Разлог Лошо количествено

В пункт от националната мрежа на НИМХ за мониторинг на количественото 
състояние на ПВТ (ШК-Баня_НИМХ_585S1/497, с. Баня, общ. Разлог )  е 

установено въздействие и тенденция към понижаване на водните нива в периода 
2010-2013 г. От 3,72 м средно водното ниво за периода 1980-1996 г. се е понижило 

на 4,33 м средно за 2010-2013 г. 

Черпене за Градско развитие/ селско стопанство/ други - 
40 бр. регистрирани кладенци за задоволяване на 

собствените потребности на гражданите в с. Баня, общ. 
Разлог, при максимален брой от 32 за населеното място .

чл. 156в, т.1(а) от ЗВ и чл. 4.4. 
от РДВ

до 2021г.

 Удължаването на срока за достигане на добро 
количествено състояние се налага поради по-дълго време 
необходимо за възстановяване на водното ниво в района 

на съответния рецептор (пункт за мониторинг на 
количественото състояние ).  

O
Извършване на проверки за установяване на незаконно черпене на 

подземни води в района на пунка с констатирано  понижение на водното 
ниво. 

с. Баня, общ. Разлог
1) Установяване на незаконно чернене на подземни води;

2) Подобряване на оценката и достоверността на оценката за натиска и 
въздействието от черпене и количественото състояние на ПВТ;

BG4G001PtPz025 Пукнатинни води в Беласишки метаморфити Лошо количествено

В непосредствена близост, до сухоземни екосистеми с НЕБЛАГОПРИЯТЕН-
НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС (U1) - Гори от Platanus 
orientalis с код  92C0 , от ЗЗ по НАТУРА 2000 - Беласица с код BG0000167 , са 

разположени:                         - водовземно съоръжение за питейно-битово 
водоснабдяване КЕИ "Дебрало"  на ВиК Петрич ЕООД, с Разрешително за 

водовземане от подземни води №41510494;                                                                                             
- водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване КЕИ "Камена 2" на 
ВиК Петрич ЕООД, с Разрешително за водовземане от подземни води №41510500;                                                                                               
- водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване КЕИ "Калугер" на 
ВиК Петрич ЕООД, с Разрешително за водовземане от подземни води №41510496;                                                                                                  
- водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване КЕИ "Камена 1" на 
ВиК Петрич ЕООД, с Разрешително за водовземане от подземни води №41510503.

Черпене за Градско развитие (ПБВ) чл. 156г от ЗВ и чл. 4.5. от РДВ По-малко строга цел

Налице е въздействие, което не е могло да бъде избегнато 
поради характера на човешката дейност и/или би било 
прекомерно скъпо да се намали черпенето и да се търси 

алтернатива

O

Определяне на изискванията към количеството и качеството на водите 
при разработване на план за управление на защитена зона Беласица с код 
BG0000167 за засегната сухоземна екосистема - Гори от Platanus orientalis с 

код  92C0

в района на зоната за защита Намаляване на неопределеността при определяне на целите за ПВТ

Приложение 5.2.2. Обосновка на причините/обстоятелствата за планираните изключения от постигането на целите за опазване на околната среда за отделните подземни водни тела



 R1, R2, R3 R5 R13
1 pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5
2 Цвят 20 100 200
3 Неразтворени в-ва (mg/l) 25 25 25
4 Температура 25 25 25
5 Електропроводимост µS/cm 650 700 700
6 Мирис 3 10 20

7 Р-рен О2 (mg/l) 10,5-8,00 10,5-8,00 9,00-7,00

8 Наситеност с О2 (%) >70 >50 >30

9 БПК 5  (mg/l) <1 <1,2 <2

10 N-NH4 (mg/l) <0,04 <0,04 <0,10

11 Амониев йон (mg/l) 0,05 0,05 0,05

12 N-NO3 (mg/l) <0,2 <0,5 <0,7

13 Нитрати (mg/l) <0,9 <2,24 <3,14

14 N-NO2 (mg/l) <0,01 <0,01 <0,03

15 Азот по Келдал (mg/l) 2 2 2
16 Общ азот (mg/l) <0,2 <0,5 <0,7

17 P-ortho-PO4  (mg/l) <0,01 <0,02 <0,07

18 Фосфати P2O5  (mg/l) 0,4 0,7 0,7

19 Общ P <0,012 <0,025 <0,15
20 Флуориди  (mg/l) 1,5 0,7-1,7 0,7-1,8

Тип на водно тяло, което е ЗЗВ ПБВОсновни физико-химични 
показатели 

№

Приложение 5.3.1 . Числови стойности за "добро състояние" по основни физико-химични 
параметри  за повърхностни водни тела, които са ЗЗВ ПБВ



№

Код на ЗЗВ, 

предназначена за 

питейно-битово 

водоснабдяване

Код на подземно 

водно тяло
Име на подземно водно тяло

Състояние 

на ЗЗВ за 

ПБВ

2015 г. 2021 г. 2027г. след 2027г.

1 BG4DGW000000Q001 BG4G000000Q001 Кватернер - Струмешница добро
поддържане на добро 

състояние

2 BG4DGW000000Q002 BG4G000000Q002 Кватернер - Кресна-Сандански добро
поддържане на добро 

състояние

3 BG4DGW000000Q003 BG4G000000Q003 Кватернер - Симитли добро
поддържане на добро 

състояние

4 BG4DGW000000Q004 BG4G000000Q004 Кватернер - Благоевград добро
поддържане на добро 

състояние

5 BG4DGW000000Q007 BG4G000000Q007 Кватернер - Радомир-Брезник добро
поддържане на добро 

състояние

6 BG4DGW000000Q008 BG4G000000Q008 Кватернер - Разлог добро
поддържане на добро 

състояние

7 BG4DGW000000Q009 BG4G000000Q009 Кватернер - Гоце Делчев добро
поддържане на добро 

състояние

8 BG4DGW00001PG018 BG4G00001Pg018
Порово-пукнатинни води в Гоцеделчевски 

палеогенски водоносен хоризонт
добро

поддържане на добро 

състояние

9 BG4DGW00001PG038 BG4G00001Pg038
Порови води в палеогенски седиментен 

комплекс в източните склонове на Влахина 
планина

добро
поддържане на добро 

състояние

10 BG4DGW00001PG039 BG4G00001Pg039
Пукнатинно-порови води в Осоговски 
палеогенски вулканогенно-седиментен 

комплекс

добро
поддържане на добро 

състояние

11 BG4DGW00000Q005 BG4G000000Q005 Кватернер - Дупница добро
поддържане на добро 

състояние

12 BG4DGW00000QN006 BG4G00000QN006 Кватернер - Неоген - Кюстендил добро
поддържане на добро 

състояние

13 BG4DGW00001T2035 BG4G00001T2035
Пукнатинно-карстови води в Бобошево-

Мърводолски картсов басейн
добро

поддържане на добро 

състояние

15 BG4DGW0001PT1030 BG4G0001Pt1030
Пукнатинно-карстови води в Сатовчански 
карстов басейн, Долнодряновски плутон

добро
поддържане на добро 

състояние

16 BG4DGW0001PT1036 BG4G0001Pt1036
Пукнатинно-карстови води в Гоцеделчевски 

карстов басейн, Тешовски плутон
добро

поддържане на добро 

състояние

17 BG4DGW0000PT3031 BG4G0000Pt3031 Карстови води в Разложки карстов басейн добро
поддържане на добро 

състояние

18 BG4DGW0000PT3032 BG4G0000Pt3032 Карстови води във Влахински карстов басейн добро
поддържане на добро 

състояние

19 BG4DGW001PtPz125 BG4G001PtPz125
Пукнатинни води във Влахино-огражденско-

малешевско-осоговски метаморфити
добро

поддържане на добро 

състояние

20 BG4DGW001PTPZ025 BG4G001PtPz025 Пукнатинни води в Беласишки метаморфити добро
поддържане на добро 

състояние

21 BG4DGW001PTPZ026 BG4G001PtPz026
Пукнатинни води в Западнородопски 
метаморфити, Южнобългарски гранити, 

Барутин-буйновски плутон
добро

поддържане на добро 

състояние

22 BG4DGW001PTPZ027 BG4G001PtPz027 Пукнатинни води във Верила-Витошки блок добро
поддържане на добро 

състояние

23
BG4DGW001QNPG01

0
BG4G001QNPg010 Кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат добро

поддържане на добро 

състояние

24 BG4DGW000T1T2033 BG4G000T1T2033 Карстови води в Логодашки карстов басейн добро
поддържане на добро 

състояние

26 BG4DGW000T2T3028 BG4G000T2T3028 Карстови води в Земенски карстов басейн добро
поддържане на добро 

състояние

27 BG4DGW001T2T3029 BG4G001T2T3029
Пукнатинно-карстови води в Еловдолски 

карстов басейн
добро

поддържане на добро 

състояние

28 BG4DGW01PZC2021 BG4G001PzC2021
Пукнатинни води в Рило-родопски 

метаморфити, Южнобългарски гранити, 
Калински плутон

добро
поддържане на добро 

състояние

29 BG4DGW1PZC2PG019 BG4G1PzC2Pg019 Пукнатинни води в Пирински блок добро
поддържане на добро 

състояние

30 BG4DGW1T1T2T3037 BG4G1T1T2T3037
Карстови води в Голобърдовски карстов 

басейн
добро

поддържане на добро 

състояние

31 BG4DGW000000N013 BG4G000000N013 Неоген - Симитли добро
поддържане на добро 

състояние

32 BG4DGW000000N014 BG4G000000N014 Неоген - Благоевград добро
поддържане на добро 

състояние

33 BG4DGW000000N015 BG4G000000N015 Неоген - Брезник-Земен добро
поддържане на добро 

състояние

34 BG4DGW000000N017 BG4G000000N017 Неоген - Гоце Делчев добро
поддържане на добро 

състояние

Приложение 5.3.2 Цели за зоните за защита на подземни води 

Зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Цел и Срок за постигане



№
Код на водно тяло  
ПУРБ 2010 - 2015

Код на водно тяло  
ПУРБ 2016 - 2021

Оценка ЕС/ЕП 
ПУРБ 2010

Оценка ХС 
ПУРБ 2010

Извършена промяна във 
ВТ за актуализирания 
ПУРБ 2016 - 2021г.

Оценка на 
ЕС/ЕП 2015

Оценка на ХС в 
ПУРБ 2016-

2021г

Екологична цел  за ВТ в 
ПУРБ 2010 - 2015г.

Отложена във времето 
Екологична Цел  за ВТ със 
срок за достигане на добро 

състояние 2021г.

Степен на достигане на 
ЕЦ  по отношение на EС 

през 2015г.

Степен на достигане на 
ЕЦ цел по отношение 
на ХС през 2015г.

1 BG4DO135R118 BG4DO135R1118
незадоволител

но ЕС
добро ХС

да - обособена ЗЗВ ПБВ 
:BG4DO135R1118

умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добро състояние 
по   NO2; да се осигури 
минимално допустимия 

екологичен отток; EQR 0.7 – 
0.8  

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

2 BG4DO135R118 BG4DO135R11180
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

3 BG4DO135R121 BG4DO135R121 умерено ЕС U не добро ЕС U
достигане на добро състояние 

- да се осигури минимално 
допустимия екологичен отток 

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

4 BG4DO600R119 BG4DO600L119 добър  ЕП добро ХС не умерен ЕП U
СМВТ - поддържане на добър 

потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

5 BG4DO600R120 BG4DO600R1120
незадоволител

но ЕС
добро ХС

да - обособени две ЗЗВ 
ПБВ : BG4DO600R11200 и 

BG4DO600R11201
добро ЕС U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добро състояние 
и осигуряване на екологичен 

отток 

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

6 BG4DO600R120 BG4DO600R11200
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

7 BG4DO600R120 BG4DO600R11201
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

8 BG4DO600R122 BG4DO600R122 умерено ЕС U не умерено ЕС U
достигане на добро състояние 

по EQR 0.7 – 0.8 
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

9 BG4DO900R117 BG4DO900L117 добър  ЕП добро ХС не лош ЕП U
СМВТ - поддържане на добър 

потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

10 BG4DO900R116 BG4DO900R116 добро ЕС добро ХС не умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

11 BG4ME100R113 BG4ME100R113 добро ЕС добро ХС не добро ЕС U
поддържане на  добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

12 BG4ME200R114 BG4ME200R1114 умерено ЕС U
да - обособени две ЗЗВ 

ПБВ : BG4ME200R11140 
иBG4ME200R11141 

U U

достигане на добро състояние 
по елементите за 

хидроморфологичното 
качество 

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

13 BG4ME200R114 BG4ME200R11140 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

14 BG4ME200R114 BG4ME200R11141 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

15 BG4ME200R115 BG4ME200R115 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U

поддържане стойностите за  
добро състояние по химия; по 

елементите за 
хидроморфологичното 

качество

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

16 BG4ME400R112 BG4ME400R112 добро ЕС добро ХС не добро ЕС U
поддържане на  добро 

състояние 
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

17 BG4ME500R107 BG4ME500R107 умерен ЕП добро ХС не добър  ЕП U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал  
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

18 BG4ME500R108 BG4ME500R108 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

19 BG4ME500R109 BG4ME500R1109
незадоволител

ен  ЕП
добро ХС

да - обособена ЗЗВ ПБВ : 
BG4ME500R11090

много лошо 
ЕС

U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ
неприложимо сравнение

неприложимо 
сравнение

20 BG4ME500R109 BG4ME500R11090
незадоволител

ен  ЕП
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

21 BG4ME500R110 BG4ME500R1110
незадоволител

но ЕС
U

да - обособена ЗЗВ ПБВ : 
BG4ME500R11090

умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние  

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

22 BG4ME500R110 BG4ME500R11100
незадоволител

но ЕС
U

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

23 BG4ME500R111 BG4ME500R1111 добро ЕС U
да - обособена ЗЗВ ПБВ : 

BG4ME500R11111
умерено ЕС U

поддържане на добро 
състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

24 BG4ME500R111 BG4ME500R11111 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

25 BG4ME600R106 BG4ME600R1106 умерено ЕС добро ХС
да - обособени две ЗЗВ 

ПБВ : BG4ME600R11060 и 
BG4ME600R11061 

добро ЕС U достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

Приложение 5.4. Преглед на изпълнение на целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2010 - 2015г. за повърхностните водни тела



26 BG4ME600R106 BG4ME600R11060 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

27 BG4ME600R106 BG4ME600R11061 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

28 BG4ME800R085 BG4ME700L1009 добро ЕС добро ХС
да - обособяване на 
самостоятелно ВТ от 
категория " езеро"

отлично  ЕС добро ХС
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

29 BG4ME700R090 BG4ME700R090 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U
достигане на добро състояние 

по   NO2 и НРВ
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ
неприложимо сравнение

неприложимо 
сравнение

30 BG4ME700R091 BG4ME700R091 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

31 BG4ME700R092 BG4ME700R092
незадоволител

но ЕС
добро ХС не

много лошо 
ЕС

U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние 

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

32 BG4ME700R094 BG4ME700R094
много добро 

ЕС
U не добро ЕС U

поддържане на много добро 
състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

33 BG4ME700R095 BG4ME700R095 добро ЕС U не U U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

34 BG4ME700R096 BG4ME700R096
незадоволител

но
добро ХС не отлично  ЕС добро ХС

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добро състояние
Постигане на ЕЦ през 

2015г.
Постигане на ЕЦ през 

2015г.

35 BG4ME700R097 BG4ME700R097
незадоволител

но
добро ХС не добро ЕС добро ХС достигане на добро състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

36 BG4ME700R098 BG4ME700R098 добро ЕС U не умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

37 BG4ME700R099 BG4ME700R099 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

38 BG4ME700R100 BG4ME700R100 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

39 BG4ME700R101 BG4ME700R101 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

40 BG4ME700R102 BG4ME700R102
незадоволител

но ЕС
U не умерено ЕС U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добро състояние 
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
неприложимо 
сравнение

41 BG4ME700R103 BG4ME700R103
умерен 

потенциал
добро ХС не добро ЕС U

СМВТ - достигане на добър 
екологичен потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

42 BG4ME700R105 BG4ME700R105 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U

достигане на добро състояние 
по   NO2 и на добър 

екологичен потенциал по 
EQR 0.7 – 0.8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

43 BG4ME700R093 BG4ME700R1093 умерено ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ME700R1193

умерено ЕС U
достигане на добро състояние 
по   PO4 – 0.1, NO2; EQR 0.7 – 

0.8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

44 BG4ME700R104 BG4ME700R1104 добро ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ME700R11040

добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

45 BG4ME700R104 BG4ME700R11040 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

46 BG4ME700R093 BG4ME700R1193 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

47 BG4ME800R084 BG4ME800R084 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U
достигане на добро състояние 
по   NO2, общ P и НРВ; EQR 

0.7 – 0.8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

48 BG4ME800R086 BG4ME800R086
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерено ЕС U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добро състояние
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
неприложимо 
сравнение

49 BG4ME800R087 BG4ME800R087
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерен ЕП U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добър потенциал
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
неприложимо 
сравнение

50 BG4ME800R085 BG4ME800R1085 добро ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ME800R1185

отлично  ЕС добро ХС
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

51 BG4ME800R088 BG4ME800R1088 добро ЕС U не умерен ЕП U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

52 BG4ME800R089 BG4ME800R1089 добро ЕС U
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ME800R1189

умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

53 BG4ME800R085 BG4ME800R1185 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ



54 BG4ME800R088 BG4ME800R1188 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

55 BG4ME800R089 BG4ME800R1189 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

56 BG4ME900R080 BG4ME900R080 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U

достигане на добро състояние 
по  NO2; EQR 0.7 – 0.8; 

поддържане на екологичен 
отток след водохващанията

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

57 BG4ME900R082 BG4ME900R082 умерено ЕС добро ХС не умерен ЕП U
достигане на добро състояние 
по   NO2, общ P; EQR 0.7 – 0.8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

58 BG4ME900R083 BG4ME900R083 умерено ЕС U не умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние 

EQR 0.7 – 0.8
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
неприложимо 
сравнение

59 BG4ME900R078 BG4ME900R1078 умерено ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ME900R1178

отлично  ЕС добро ХС достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

60 BG4ME900R079 BG4ME900R1079 умерено ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ME900R1179

добро ЕС U

достигане на добро 
състояние; осигуряване 
минимално допустимия 

екологичен отток

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

61 BG4ME900R081 BG4ME900R1081 добро ЕС добро ХС
да - обособени  две ЗЗВ 

ПБВ : BG4ME900R1181 и 
BG4ME900R1281

добър  ЕП U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

62 BG4ME900R078 BG4ME900R1178 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

63 BG4ME900R079 BG4ME900R1179 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

64 BG4ME900R081 BG4ME900R1181 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

65 BG4ME900R081 BG4ME900R1281 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

66 BG4ST200R075 BG4ST200R075
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерен ЕП U

достигане на добро състояние 
поддържане на миничален 
екологичен отток след 

водохващанията и достигане 
на стойностите за  добър 

екологичен потенциал EQR 

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

67 BG4ST200R076 BG4ST200R076 добро ЕС добро ХС не умерен ЕП U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

68 BG4ST200R077 BG4ST200R077
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерено ЕС добро ХС

достигане на добро състояние 
поддържане на миничален 
екологичен отток след 

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

69 BG4ST300R073 BG4ST300R073 умерен ЕП добро ХС не умерен ЕП U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

70 BG4ST300R074 BG4ST300R1074 умерено ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ST300R1174

умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние 

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

71 BG4ST300R074 BG4ST300R1174 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

72 BG4ST400R071 BG4ST400R071 добро ЕС U добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

73 BG4ST400R072 BG4ST400R1072
незадоволител

но ЕС
добро ХС

да - обособени две ЗЗВ 
ПБВ : BG4ST400R1172 и 

BG4ST400R1272
лошо ЕС U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на умерено 
състояние

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

74 BG4ST400R072 BG4ST400R1172
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

75 BG4ST400R072 BG4ST400R1272
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

76 BG4ST600L004 BG4ST500L1004 добър  ЕП добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добър  ЕП добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

77 BG4ST500L006 BG4ST500L1006 добър  ЕП добро ХС не 
максимален 

ЕП
добро ХС

СМВТ - поддържане на добър 
екологичен потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

78 BG4ST500R067 BG4ST500L1010
незадоволител

но ЕС
добро ХС не отлично  ЕС добро ХС

достигане на добро състояние 
поддържане на минимален 

екологичен отток

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

79 BG4ST500R040 BG4ST500R040 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение



80 BG4ST500R044 BG4ST500R044 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

81 BG4ST500R047 BG4ST500R047
незадоволител

ен  ЕП
добро ХС не 

много лошо 
ЕС

U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

82 BG4ST500R050 BG4ST500R050 добро ЕС U не отлично  ЕС добро ХС
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

83 BG4ST500R053 BG4ST500R053 умерено ЕС добро ХС не добро ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
поддържане на добро 

състояние

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

84 BG4ST500R054 BG4ST500R054
незадоволител

но ЕС
добро ХС не добро ЕС U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

поддържане на добро 
състояние

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

85 BG4ST500R055 BG4ST500R055 умерено ЕС добро ХС не добро ЕС добро ХС
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
поддържане на добро 

състояние

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

86 BG4ST500R057 BG4ST500R057 умерен ЕП добро ХС не умерен ЕП U
достигане на добро състояние 

по нитритен азот и 
неразтворени вещества

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

87 BG4ST500R058 BG4ST500R058 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

88 BG4ST500R059 BG4ST500R059 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U

достигане на добро състояние 
поддържане на минимално 
допустимия отток след 

водохващанията

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

89 BG4ST500R060 BG4ST500R060 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

90 BG4ST500R061 BG4ST500R061 добро ЕС U не U U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

91 BG4ST500R062 BG4ST500R062 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

92 BG4ST500R063 BG4ST500R063 умерен ЕП U не умерен ЕП U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

93 BG4ST500R064 BG4ST500R064 умерено ЕС U не добро ЕС U
достигане на добро състояние 
поддържане на минимален 

екологичен отток

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

94 BG4ST500R065 BG4ST500R065 добро ЕС U не добро ЕС добро ХС
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

95 BG4ST500R066 BG4ST500R066 добро ЕС добро ХС не умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

96 BG4ST500R068 BG4ST500R068 лош ЕП добро ХС не много лош ЕП U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

97 BG4ST500R069 BG4ST500R069 умерен ЕП добро ХС не умерен ЕП U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

98 BG4ST500R070 BG4ST500R070 умерено ЕС U не добро ЕС добро ХС достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

99 BG4ST500R030 BG4ST500R1030
умерен 

потенциал
добро ХС не лошо ЕС U

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

100 BG4ST500R041 BG4ST500R1041 умерено ЕС U не добро ЕС U достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

101 BG4ST500R042 BG4ST500R1042 умерено ЕС U не добро ЕС U
достигане на добро състояние 
поддържане на минимално 

допустимия отток

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение



102 BG4ST500R043 BG4ST500R1043 добро ЕС добро ХС не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

103 BG4ST500R045 BG4ST500R1045 добро ЕС добро ХС не добро ЕС добро ХС
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

104 BG4ST500R046 BG4ST500R1046 добро ЕС добро ХС не добро ЕС добро ХС
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

105 BG4ST500R048 BG4ST500R1048 умерено ЕС добро ХС не лошо ЕС U

достигане на добро състояние 
по  нитритен азот, 

неразтворени вещества и 
EQR 0,7 – 0,8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

106 BG4ST500R049 BG4ST500R1049 умерено ЕС U не умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние 

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

107 BG4ST500R051 BG4ST500R1051 добро ЕС U не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

108 BG4ST500R052 BG4ST500R1052 умерено ЕС добро ХС
да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ : BG4ST500R1152

добро ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
поддържане на добро 

състояние

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

109 BG4ST500R056 BG4ST500R1056 добро ЕС U не U U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

110 BG4ST500R067 BG4ST500R1067
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

111 BG4ST500R030 BG4ST500R1130
умерен 

потенциал
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

112 BG4ST500R041 BG4ST500R1141 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

113 BG4ST500R042 BG4ST500R1142 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

114 BG4ST500R043 BG4ST500R1143 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

115 BG4ST500R045 BG4ST500R1145 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

116 BG4ST500R046 BG4ST500R1146 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

117 BG4ST500R051 BG4ST500R1151 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

118 BG4ST500R052 BG4ST500R1152 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

119 BG4ST500R056 BG4ST500R1156 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

120 BG4ST500R042 BG4ST500R1242 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

121 BG4ST500R045 BG4ST500R1245 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

122 BG4ST500R046 BG4ST500R1246 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

123 BG4ST500R051 BG4ST500R1251 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

124 BG4ST500R042 BG4ST500R1342 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

125 BG4ST500R046 BG4ST500R1346 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

126 BG4ST500R051 BG4ST500R1351 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ



127 BG4ST500R051 BG4ST500R1451 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

128 BG4ST500R042 BG4ST500R1542 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

129 BG4ST500R051 BG4ST500R1551 добро ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

130 BG4ST500R042 BG4ST500R1642 умерено ЕС U
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

131 BG4ST600R031 BG4ST600L1007 умерено ЕС добро ХС не отлично  ЕС добро ХС

достигане на  добро 
състояние пропускане на 
минимален отток след 

събирателна 
деривация”Скакавица-

Джерман”

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

132 BG4ST500R041 BG4ST600L1018 умерено ЕС U не отлично  ЕС добро ХС достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

133 BG4ST600R033 BG4ST600R033 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

134 BG4ST600R035 BG4ST600R035 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U
достигане на добро състояние 
по нитритен азот и EQR 0,7 – 

0,8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

135 BG4ST600R037 BG4ST600R037 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

136 BG4ST600R038 BG4ST600R038 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

137 BG4ST600R039 BG4ST600R039
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерено ЕС добро ХС

достигане на добро състояние 
по  нитритен азот, 

неразтворени вещества, 
желязо, манган и EQR 0,7 – 

0,8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

138 BG4ST600R031 BG4ST600R1031 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

139 BG4ST600R032 BG4ST600R1032
незадоволител

ен  ЕП
добро ХС

да - обособена ЗЗВ ПБВ : 
BG4ST600R1132

умерен ЕП добро ХС
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
Достигане на добър 

потенциал 
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
Постигане на ЕЦ през 

2015г.

140 BG4ST600R034 BG4ST600R1034
незадоволител

но ЕС
добро ХС

да - обособена една ЗЗВ 
ПБВ -  BG4ST600R1134

умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

141 BG4ST600R036 BG4ST600R1036 умерено ЕС добро ХС не лошо ЕС U
достигане на добро състояние 
по нитритен азот и EQR 0,7 – 

0,8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

142 BG4ST600R032 BG4ST600R1132
незадоволител

ен  ЕП
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

143 BG4ST600R034 BG4ST600R1134
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

144 BG4ST600R036 BG4ST600R1136 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

145 BG4ST700L002 BG4ST700L1002 добър  ЕП добро ХС не умерен ЕП U
СМВТ - поддържане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ
неприложимо сравнение

неприложимо 
сравнение

146 BG4ST700R017 BG4ST700R017 умерено ЕС добро ХС не лошо ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние 

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

147 BG4ST700R018 BG4ST700R018 добро ЕС U не умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

148 BG4ST700R019 BG4ST700R019 добро ЕС добро ХС не умерено ЕС U
поддържане  на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

149 BG4ST700R021 BG4ST700R021 умерен ЕП добро ХС не лош ЕП U
СМВТ - Достигане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

150 BG4ST700R024 BG4ST700R024 добро ЕС добро ХС не U U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

151 BG4ST700R027 BG4ST700R027 добро ЕС добро ХС не добро ЕС U достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

152 BG4ST700R028 BG4ST700R028 добро ЕС добро ХС не умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение



153 BG4ST700R029 BG4ST700R029 добро ЕС добро ХС не отлично  ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

154 BG4ST700R020 BG4ST700R1020 умерено ЕС добро ХС
да - обособени две ЗЗВ 
ПБВ : BG4ST700R1120 и 

BG4ST700R1220
умерен ЕП

недостигащо 
добро ХС

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добър потенциал
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
Непостигане на ЕЦ 

през 2015г.

155 BG4ST700R022 BG4ST700R1022
незадоволител

но ЕС
добро ХС

да - обособени три ЗЗВ 
ПБВ : BG4ST700R1122, 

BG4ST700R1222 и  
BG4ST700R1322 

много лошо 
ЕС

недостигащо 
добро ХС

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на умерено 
състояние 

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

Непостигане на ЕЦ 
през 2015г.

156 BG4ST700R023 BG4ST700R1023 умерено добро ХС не умерен ЕП U достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

157 BG4ST700R025 BG4ST700R1025 добро ЕС U не умерено ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

158 BG4ST700R020 BG4ST700R1120 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

159 BG4ST700R022 BG4ST700R1122
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

160 BG4ST700R023 BG4ST700R1123 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

161 BG4ST700R020 BG4ST700R1220 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

162 BG4ST700R022 BG4ST700R1222
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

163 BG4ST700R022 BG4ST700R1322
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

164 BG4ST800R016 BG4ST800R016 добро ЕС добро ХС не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

165 BG4ST900R014 BG4ST900L014 добър  ЕП добро ХС не умерен ЕП U
СМВТ - поддържане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ
неприложимо сравнение

неприложимо 
сравнение

166 BG4ST900R002 BG4ST900L1001
незадоволител

но ЕС
добро ХС

ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добър  ЕП U неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

неприложимо 
сравнение

167 BG4ST600L005 BG4ST900L1005 добър  ЕП добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добър  ЕП добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

168 BG4ST900R008 BG4ST900L1008 добър  ЕП добро ХС не умерен ЕП U
СМВТ - поддържане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ
неприложимо сравнение

неприложимо 
сравнение

169 BG4ST900R010 BG4ST900L1010 добър  ЕП добро ХС не лош ЕП U
СМВТ - поддържане на добър 

екологичен потенциал
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ
неприложимо сравнение

неприложимо 
сравнение

170 BG4ST900L001 BG4ST900L1012 добър  ЕП добро ХС не 
максимален 

ЕП 
добро ХС

СМВТ - поддържане на добър 
екологичен потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

171 BG4ST900R003 BG4ST900R003
незадоволител

ен  ЕП
добро ХС не умерено ЕС U

СМВТ - Достигане на добър 
екологичен потенциал

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

172 BG4ST900R004 BG4ST900R004 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние 

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

173 BG4ST900R006 BG4ST900R006
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерено ЕС U

достигане на добро състояние 
по разтворен кислород, 
наситеност с кислород, 

амониев азот, нитритен азот, 
фосфати, общ фосфор, 
електропроводимост, 

сулфатни йони, неразтворени 
вещества, достигане 
стойностите за  добър 

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

174 BG4ST900R011 BG4ST900R011 умерено ЕС добро ХС не добро ЕС U
отложена ЕЦ във  времето  за 

2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ
достигане на добро състояние

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

175 BG4ST900R012 BG4ST900R012
незадоволител

но ЕС
добро ХС не умерено ЕС U

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добро състояние 
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
неприложимо 
сравнение



176 BG4ST900R013 BG4ST900R013 добро ЕС U не добро ЕС U достигане на добро състояние
без отлагане на ЕЦ в първия 

ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

177 BG4ST900R015 BG4ST900R015 добро ЕС U не умерен ЕП U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

неприложимо сравнение
неприложимо 
сравнение

178 BG4ST900R005 BG4ST900R1005 умерено ЕС добро ХС не умерено ЕС U

достигане на добро състояние 
по  нитритен азот и 

нефтопродукти достигане 
стойностите за  добър 

екологичен потенциал EQR 
0.7 – 0.8

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Непостигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

179 BG4ST900R007 BG4ST900R1007 добро ЕС добро ХС не добро ЕС U
поддържане на добро 

състояние

без отлагане на ЕЦ в първия 
ПУРБ

Постигане на ЕЦ през 
2015г.

неприложимо 
сравнение

180 BG4ST900R009 BG4ST900R1009 умерено ЕС добро ХС не умерен ЕП
недостигащо 
добро ХС

отложена ЕЦ във  времето  за 
2021 г. - чл. 4, т. 4 от РДВ

достигане на добър потенциал
Непостигане на ЕЦ през 

2015г.
Непостигане на ЕЦ 

през 2015г.

181 BG4ST900R005 BG4ST900R1105 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

182 BG4ST900R007 BG4ST900R1107 добро ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ

183 BG4ST900R005 BG4ST900R1205 умерено ЕС добро ХС
ЗЗ ПБВ, обособено след 
влизане в сила на ПУРБ 

2010 - 2015
добро ЕС добро ХС неприложимо неприложимо

постигнато добро 
състояние спрямо целите 

на ЗЗВ ПБВ

постигнато добро 
състояние спрямо 
целите на ЗЗВ ПБВ
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