
ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

1
Черноморски
Добруджански реки

BG2DO800R001 р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море 1. "Евроманган" АД рудник с. Църква

-гори,  неполивни ниви, овощни градини
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Ляхово
Вероятно в риск
-азот

2
Черноморски
Добруджански реки

BG2DO800R002
р.Екренска - от извора до понирането й след
с.Кранево

1. "Гри груп" АД с. Ген Кантарджиево
(комплекс за отдих);

-гори,  неполивни ниви, други земеделски
земи, урбанизирани територии
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и

Коригиран участък - в
с.Кранево - бетонова
корекция

Осеново Вероятно в риск

3
Черноморски
Добруджански реки

BG2DO800R004 р.Батова  - след с. Долище до с.Батово 1. "Зирас фиш" ЕООД рибарник

-гори,   други земеделски земи, пасища
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Вероятно в риск

4
Черноморски
Добруджански реки

BG2DO800R005 р. Батова - от извора до с.Долище няма

-гори,   други земеделски земи, пасища
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Не в риск

5
Черноморски
Добруджански реки

BG2DO800R006 р. Изворска - от извора до вливане в р.Батова няма

-гори,  неполивни ниви, други земеделски
земи                                           -с битов характер -
от населени места под 2000 е.ж . без
канализационна мрежа и ПСОВ
- депо за отпадъци

-
Вероятно в риск
- азот

6 река Провадийска BG2PR200R004 р. Девненска - от извора до с.Чернево няма

-урбанизирани територии,неполивни ниви,
лозя                                                   -с битов
характер - от населени места под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ
- депо за отпадъци

- Чернево Вероятно в риск

-урбанизирани територии,блата,неполивни
ниви, пасища

Коригиран участък

-урбанизирани територии,неполивни ниви,
кариери, пасища

-

8 река Провадийска BG2PR500R004
 р. Язтепенска - от извора до вливане в
р.Провадийска

1. Булгатрансгаз ЕАД - КС "Провадия" Габърница, Ветрино1,2 Вероятно в риск
- азот
 - фосфор

9 река Провадийска BG2PR500R008

р.Златина - от  2,6 км. след с. Белоградец до
вливане в р. Провадийска

1. ПСОВ Ветрино

-неполивни ниви, пасища, естествени ливади
-  с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Млада гвардия 1,2, Ветрино-
3, Средно село, Белоградец-

1,

Вероятно в риск
- азот
 - фосфор

10 река Провадийска BG2PR500R010

р.Златина - от  извора до 2,6 км. след с.
Белоградец

няма

-неполивни ниви, пасища, преходна гора
-  с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Белоградец
Вероятно в риск
- азот
 - фосфор

Приложение ІІ-5-1а
Източници на антропогенно въздейстие върху повърхностни води, категория Реки

КОДВодно тяло
ОЦЕНКА НА

РИСКА

Вероятно в риск

Девня, Щипско1

РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ

BG2PR210R005

1. ПСОВ Девня;
2. "Девненски захарен завод" ЕАД гр.
Девня;                                                               3.
"Девня цимент" АД;
4. "Полимери" АД;
5. "ТЕЦ Девен" АД;
6. "Агрополихим" АД

 р. Девненска - след с.Чернево до вливането в
р.Провадийска

№

7 река Провадийска



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

11 река Провадийска BG2PR600R013 р.Крива - от  след с.Лиси връх до гр.Нови Пазар
1. "Камаджиев милк" ЕООД (мандра), с.

Крива река

-неполивни ниви, гори, лозя, овощни
градини, урбанизирани територии
-  с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Нови Пазар1, Избул,

Църквица

В риск:
 - азот
-фосфор

12 река Провадийска BG2PR600R014 р.Крива - от  извора до след с.Лиси връх няма

-неполивни ниви, гори, лозя                          -  с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

-
Габрица, Лиси връх,
Кавалък, Дренци

Вероятно в риск

13 река Провадийска BG2PR900R015
р.Провадийска - от преди с.Каменяк до
гр.Каспичан

1. "ИВЕТ" ЕООД (цех за колбаси) с.
Златна нива;

2. Канализаицонна мрежа на с.
Коньовец;  3. ДП "Кабиюк" с. Коньовец
(отп. води от селото се заустват в канал

на предприятието)

-неполивни ниви, пасища, урбанизирани
територии                                                          -  с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

-
Каменица, Златна нива,

Върбак, Велино, Калугерица,
Васил Коларов

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

14 река Провадийска BG2PR900R017 р. Провадийска - от извора до преди с.Каменяк
1. "Автомагистрали Черно море" АД

асфалтова база с. Хитрино

-неполивни ниви, земеделски земи, пасища
-  с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ                         - депо за отпадъци

-
Дере Алтъ / блато Байково,
Денница, Тимарево, Висока

Поляна,

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

15 река Провадийска BG2PR800R018

р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен
1. "Автомагистрали Черно море" АД

складова база 7-ми км гр. Шумен;

-неполивни ниви, овощни градини, други
земеделски земи                                              -  с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

- Лозево, Белокопитово
Вероятно в риск
- азот
 - фосфор

16 Камчия BG2KA100R001 р. Комлудере от извор до понирането й няма
- неполивни ниви, пасища,гори                      -с
битов характер - от населено място под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

- Здравец 1 Вероятно в риск

17 Камчия (Ел.) BG2KA200R007
р. Елешница от извор до вливане в яз .
"Елешница"

1. "Ескана" АД - кариера "Сини вир"

- неполивни ниви, пасища,гори,други
земеделски земи                                               -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

- Не в риск

18 Камчия (Л. К.) BG2KA400R009 р. Балабандере от извор до вливане в яз . Цонево няма
-  гори

- Не в риск

19 Камчия (Л. К.) BG2KA400R011
р. Луда Камчия след яз . "Камчия" до яз.
"Цонево"

няма

- неполивни ниви, пасища,гори,други
земеделски земи                                               -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

-

Блатото, Памукли дере,
Рупча, Кара дам тарла,

Старото шосе, До селото 3,
Съединение,

Съединение3,4,Под Рупча.

Вероятно в  риск:
 - фосфор

20 Камчия (Л. К.) BG2KA400R012
р. Казандере (Каменяшка) от извор до вливане в
р. Луда Камчия

1. "Билдинг Зах" ЕООД сортировъчна
машина с. Дъскотна

- неполивни ниви, пасища,гори,други
земеделски земи                                               -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

-
Вероятно в риск -
 - азот
 - фосфор

21 Камчия (Л. К.) BG2KA400R013 р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия 1. "Билдинг Зах" ЕООД мандра с. Китка

-  гори, пасища, други земеделски
земи,овощни                                                         - с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и  ПСОВ

-

Ябълчево 1,Ябълчево
2/Маджарски, Селска
(Батака), До селото,

Айлемаза/Руен, Зайчар

Вероятно в  риск:
 - фосфор

ОЦЕНКА НА
РИСКА

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

№ Водно тяло КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

22 Камчия (Л. К.) BG2KA400R014 р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия няма

-  гори, неполивни ниви
- с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Край селото, Скалак, Зад

стопански двор
Вероятно в риск

23 Камчия (Л. К.) BG2KA400R015
р.Потамишка(Ведровска) до вливане в р.Луда
Камчия

няма

-  гори, неполивни ниви, овощни градини
- с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

Петър Берон,
Кинлика,Ведрово/Азмака,

Върбовец, Садината,
Братово, Папанчев дол, Раева

чешма, Касоц, Над шосето

Вероятно в риск -
 - азот
 - фосфор

24 Камчия (Л. К.) BG2KA400R023 р. Папаздере  до вливане в яз. "Камчия" няма
-  гори, преходни гори, пасища

- Не в риск

25 Камчия (Л. К.) BG2KA400R040 р. Садовска до вливане в р. Луда Камчия няма

-  гори, неполивни ниви
- с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Михала Рупча, Садово Не в риск

26 Камчия (Л. К.) BG2KA400R041 р. Медвенска до вливане в р. Луда Камчия няма

-  гори, преходни гори,лозя
- с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Не в риск

I участък: р. Котленска до вливане в р. Луда
Камчия

1. "Инкотекс" АД гр. Котел (тъкачна ф-ка
- тъкачен и предачен цех);

2. Канализационна мрежа гр. Котел;
3. Канализационна мрежа на с. Жеравна

-  гори, преходни гори,
пасища,урбанизирани територии
- с битов характер - от населено място от
2000 до 10000 е.ж . с 36% канализационна
мрежа, без  ПСОВ

-

II участък: р. Нейковска до вливане в р. Луда
Камчия

 -

-  гори, пасища, други земеделски земи
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

28 Камчия (Л. К.) BG2KA400R043 р. Луда Камчия от извор до яз . Камчия няма

-  гори, пасища, други земеделски земи
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Скала-1,Скаленско езеро,

Гьол дере, Гела/Гъола,
Пунуклука

Вероятно в риск -
 - фосфор

29 Камчия (Л. К.) BG2KA500R010 р. Токат дере от извор до вливане в р . Камчия няма

-  неполивни ниви,други земеделски земи,
гори,пасища, лозя
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

30 Камчия (Г.К.) BG2KA700R016
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в
р. Камчия

1. "Автомагистрали Черно море" АД
асфалтова база гр. Шумен;
2. "ХЦС" АД гр. Шумен;
3. ПХЖ "Брадърс комерс" АД
свинеферма; 4. "Алкомет" АД гр.
Шумен; 5. "Хан
Омуртаг" АД заустване 2 БФВ;

- неполивни ниви, други земеделски земи,
урбанизирани територии, блата
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж .   без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Вехтово 1, Илия Блъсково,
Овчарово, Васил Друмев,

Теке дере

В  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

Не в рискКамчия (Л. К.)27

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Водно тяло КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК

ЖеравнаBG2KA400R042

№
ОЦЕНКА НА

РИСКА

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

31 Камчия (Г.К.) BG2KA600R018 р. Брестова и притоци
1. ПСОВСмядово;
2. "Максам България" АД клон Смядово -
"Еловица"АД  (хим. завод)

- неполивни ниви, други земеделски земи,
гори, пасища,  урбанизирани територии
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . и от 2000 до 10000 е.ж .  без
канализационна мрежа и  ПСОВ

Коригиран участък с
L≈3,0 км.

Александрово
Вероятно в риск -
 - азот
 - фосфор

33 Камчия (Вр.) BG2KA800R028
р. Керизбунар от язовир "Съединение" до
вливане в р. Врана

1. "Милктрейд БГ" ООД мандра с.
Съединение

- неполивни ниви, други земеделски
земи,урбанизирани територии
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Макриополско1,2
Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

34 BG2KA800R030 р. Керизбунар от извор до язовир "Съединение" няма

- неполивни ниви, други земеделски
земи,урбанизирани територии
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Трапище, Чудомир-Тръбач,
Тръбач, Миладиновци,

Сейдол 1

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

I участък: р. Врана от извор до гр. Търговище 1. Регионално депо за неопасни
отпадъци за общ. Търговище и Попово;
2. "Месни продукти" ООД ф-ка за
колбаси с. Здравец;
3. Канализационна мрежа на гр.
Търговище (зауствания 1, 2 и 3);
4."Тракия глас Търговище" АД;

- неполивни ниви, гори,други земеделски
земи, места за добив на мин.суровини
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж .  без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

II участък: р. Давидовска от извор до вливане в
р. Врана (нямат хидр.връзка?)

5. "Пип трейд"ООД мандра с. Давидово

- неполивни ниви, други земеделски
земи,урбанизирани територии
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

І участък: р. Калайджидере - от извор до след
пътя Търговище-Преслав

няма

- гори, неполивни ниви, други земеделски
земи,пасища                                                     - с
битов характер - от населено място под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и  ПСОВ

-

IІ участък: р. Кралевска от извор до вливане на
р. Отекидере

няма

- гори, неполивни ниви, лозови насаждения
- с битов характер - от населено място под
2000 е.ж .  без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

IIІ участък: р. Отекидере от извор до вливане в
р. Кралевска

няма

- неполивни ниви, лозови насаждения
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

ІV участък: - р. Калайджидере - от пътя
Търговище - Преслав до вливане в р. Кралевска

-  неполивни ниви, други земеделски земи,
урбанизирани територии
- с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

Коригиран участък

V участък: - р. Кралевска от  вливане на р.
Отекидере до в р.Врана

-  неполивни ниви                                                   -
с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

36

Вероятно в  риск:

 - фосфор

BG2KA800R031

BG2KA800R033Камчия (Вр.)

35
Вардун 1, Давидово, Ралица,
Подгорица, Лиляк, Божурка,

Пайдушко, Стража
Камчия (Вр.)

Кралево, Дългач

№ Водно тяло КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОЦЕНКА НА

РИСКА



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

37 Камчия (Г.К.) BG2KA900R019
р. Камчия - преди гр. В. Преслав до с.
Миланово

1. ЕТ "Златно руно" гр. В. Преслав
(кланица);
2. Канализационна мрежа на гр. Велики
Преслав;
3. "Винекс Преслав" АД - Винпром;
4. "Автомагистрали Черно море" АД -
бетонов възел гр. В. Преслав;
5. "Кариера Драгоево" АД

- урбанизирани територии, неполивни
ниви,пасища                                                       - с
битов характер - от населено място под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и  ПСОВ

Коригиран участък-в
границите на
гр.Велики Преслав-
желязо-бетонна.
Втори коригиран
участък преди
заустването на р.
Драгоевска с L ≈ 5, 3
км.

Драгоево 1,2, Преслав-
Дервиша, Дервиша

Вероятно в риск:
- азот
 - фосфор

38 Камчия (Г.К.) BG2KA900R020
р. Камчия - след яз. "Тича" до преди гр. В.
Преслав

няма
-гори,  пасища,уранизирани територии,
други земеделски земи , неполивни ниви -

Вероятно в риск
- амониев азот
-нитрати

32 Камчия (Г.К.) BG2KA900R022 р. Елешница от извор до вливане в яз . "Тича" няма

-  гори,неполивни ниви,урбанизирани
територии                                                            - с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и  ПСОВ

- Не в риск

39 Камчия (Г.К.) BG2KA900R035 р. Драгановска от извор до вливане в яз . "Тича" няма

-  неполивни ниви,пасища, други земеделски
земи,лозя                                                         - с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и  ПСОВ

Корегиран участък-
5км преди яз.Тича

Методиево1,2, Преселец,
Вардун 2, Копрец, Търновца

Не в риск

I участък: р. Голяма Камчия - от извор до след
с. Тича

-гори,  пасища, други земеделски земи
- с битов характер - от населено място над
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

II участък: р. Камчия - след с. Тича до яз. "Тича" - неполивни ниви, пасища,гори,други
земеделски земи                                               -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

-

41 Камчия (Г.К.) BG2KA900R038 р. Черна от извор до вливане в р . Камчия няма

- гори, пасиша, други земеделски земи
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Не в риск

42 Камчия (Г.К.) BG2KA900R039 р. Герила от извор до вливане в яз . "Тича" няма

-  гори,неполивни ниви, пасища,
урбанизирани територии
- с битов характер - от населено място м/у
2000 и 10000 е.ж . без канализационна мрежа
и  ПСОВ

-
Станянци (Ачма),Върбица

(Куцарова чешма),
Чернооково

Вероятно в риск:
 - фосфор

43
Севернобургаски
реки

BG2SE200R001
р.Фъндъклийска - от извора до вливане в Черно
море при Шкорпиловци

1. "Авеста - 92" ЕООД - ПСОВ на почив.
база Шкорпиловци

-гори,  неполивни ниви, лозя                               -
с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . и м/у 2000  и 10000е.ж без
канализационна мрежа и ПСОВ

- Юнец, Рудник2, Рудник-1

Вероятно в  риск

44
Севернобургаски
реки

BG2SE300R003
р.Панаир дере - от извора до вливане в Черно
море

няма

-гори,  неполивни ниви, пасища
-с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Господиново

Вероятно в риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

Менгишево, Красноселци,
Горно козарево, Ябланово,

Веренци

Вероятно в риск:
- азот
 - фосфор

BG2KA900R037Камчия (Г.К.)

КОД

40 няма

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОЦЕНКА НА

РИСКА
№ Водно тяло РЕЧЕН УЧАСТЪК



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

I участък - р.Двойница - от извора до след
с.Дюлино 1. "ЗКС - Девня" АД бетонов възел с.

Дюлино

-гори,  неполивни ниви, др.земеделски земи,
естествени ливади  -с битов характер - от
населени места под 2000 е.ж . без
канализационна мрежа и ПСОВ

-

II участък- р.Еркешка - от извора до вливане в
р.Двойница

 -

-гори,  пасища, други земеделски земи,
овощни градини                                       -с битов
характер - от населени места под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

-

46
Севернобургаски
реки

BG2SE400R005
р.Комлудере - от извора до вливане в
р.Двойница

няма
-гори,  неполивни ниви, преходни гори

- Не в риск

47
Севернобургаски
реки

BG2SE400R006
р.Двойница - 2 км след с.Дюлино до вливане в
Черно море

1. ПСОВ Обзор - Бяла

-гори,  неполивни ниви, урбанизирани
територии                                                  -с битов
характер - от населено място под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

-

Вероятно в риск:
 - затлачване на
коритото
 - азот
 - фосфор

48
Севернобургаски
реки

BG2SE400R007
р.Великовска (от извора до вливане в
р.Двойница) и притоци (р.Денизлерска и
р.Карагьолгенска)

няма

-гори,  преходни гори, естествени пасища,
неполивни ниви, други земеделски земи
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Не в риск

49
Севернобургаски
реки

BG2SE500R012
р. Дращела - от извора до вливане в Черно море
при ВС "Елените"

няма

-гори

- Не в риск

50
Севернобургаски
реки

BG2SE500R013
р.Вая - от извора до вливане в Черно море при
Иракли

няма

-гори,  неполивни ниви, други земеделски
земи, лозя                               -с битов характер -
от населено място под 2000 е.ж . без
канализационна мрежа и ПСОВ

-

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

51
Севернобургаски
реки

BG2SE600R009

 р.Бяла река - от извора до с.Оризаре

няма

-гори, преходни гори, неполивни ниви, лозя,
естествени ливади                              -с битов
характер - от населено място под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

-

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

52
Севернобургаски
реки

BG2SE600R015
р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица  до
яз."Порой"

1. "Металинвест" ООД консервна ф-ка с.
Гълъбец

- неполивни ниви, обощни градини,
преходни гори                                          -с битов
характер - от населени места под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

-
Зеленчукова градина (Бата),

Косовец, Кавак дере 1, Лозята
(Горица)

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

53
Севернобургаски
реки

BG2SE600R023

р.Хаджийска - от извора до 3 км след с. Ръжица

няма

-преходни гори, неполивни ниви, лозя,
овощни градини                                        -с битов
характер - от населени места под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

-

Ръжица 1/Изток, Ръжица
2/Дермен дере, До летището,

Руен, Хаджи дере1,
Керязлията, Мъгленски път,
Салиев кайряк, Широка река

Вероятно в  риск
- фосфати

Вероятно в риск:
- добив инертни
материали

BG2SE400R004
Севернобургаски
реки

45

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ

ОЦЕНКА НА
РИСКА

№ Водно тяло КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

54
Севернобургаски
реки

BG2SE800R017  р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой няма

-неполивни ниви, пасища, други земеделски
земи, гори                              -с битов характер -
от населено място под 2000 е.ж . без
канализационна мрежа и ПСОВ

-
Арнаут дере 1,2,

Белодол/Емирско, Мангър
дере

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

55
Севернобургаски
реки

BG2SE800R019  р. Ахелой - от  яз.Ахелой до преди с.Ахелой
1. "Черноморско злато" АД Винпром гр.
Каблешково

-неполивни ниви, овощни градини,
естествени ливади, гори                              -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

- Бата/Зеленчукова градина 1
Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

56
Севернобургаски
реки

BG2SE800R020
 р. Ахелой - от преди с.Ахелой до вливане в
Черно море

няма

-урбанизирани територии, неполивни ниви,
овощни градини                                 -с битов
характер - от населени места м/у 2000 и
10000 е.ж . със 60%  изградена
канализационна мрежа, без  ПСОВ

- Ахелой 1,2
Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

57
Севернобургаски
реки

BG2SE900R024 р.Съдиевска - от извора до вливане в р.Айтоска няма

-неполивни ниви, други земеделски земи,
овошни градини, лозя                                -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ  -
депо за смесени отпадъци

-

Селско дере 5, Съдиево 1,2,
Текме тарла1 и 2, Селски дол,

Батъклъка, До стопански
двор, Водоема1, Дряновски
път, Лозята2, Между рекете,

Мъгленски път, Чатала,
Текме тарла1,2

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

58
Севернобургаски
реки

BG2SE900R025
р.Курбар дере - от извора до вливане в
Атанасовско езеро

1. "Лукойл Нефтохим Бургас АД - ПСОВ
на Профилакториум "Минерални бани";
2. "Чикън груп" АД

- други земеделски земи,  пасища, преходни
гори, неполивни ниви, овощни градини

-
Селско дере 6, Банево 1,

Банево-2/ (Домуз орман),

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

І участък: р.Азмак - от извора до вливане в
Атанасовско езеро

1. "Мина - Черно море" ЕАД - рудник
"Черно море
2. "Керамика Бургас 2001" ООД гр.
Бургас

-неполивни ниви, овошни градини, други
земеделски земи, пасища, урбанизирани
теритири                               -с битов характер -
от населено място под 2000 е.ж . без
канализационна мрежа и ПСОВ

-

ІІ участък: р.Дермен дере - от извора до
вливане в р. Азмак

няма

-неполивни ниви, други земеделски земи,
овошни градини, пасища,лозя
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . и от 2000 до 10000 е.ж без
канализационна мрежа и ПСОВ

-

І участък: р.Айтоска - от извора до вливане на
р.Славеева

1. "КДС - Айтос" ЕООД гр. Айтос;
2. "СИМПТО" АД гр. Айтос

-гори, неполивни ниви, пасища, овощни
градини,лозя                                                         -с
битов характер - от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

Коригиран участък -
(L≈16,7км)

ІІ участък: р.Айтоска - от вливане на р.Славеева
до вливане на р.Съдиевска

1. Канализационна мрежа на гр. Айтос
(заустване 1 и 2);
2. "Франко"ЕООД гр. Айтос;

-неполивни ниви, преходни гори Коригиран участък
(L ≈ 22,3 km.)

ІІІ участък: р.Славеева - от извора до вливане в
р.Айтоска

няма

-неполивни ниви, лозя, овощни градини,
урбанизирана територия
-с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

ОЦЕНКА НА
РИСКА

Вероятно в  риск:
 - фосфор
- азот

В риск:
 - азотBG2SE900R030

BG2SE900R026

Севернобургаски
реки

59
Севернобургаски
реки

№ Водно тяло

60

Читак дере1, Лъджа
дере/Читак дере, Дермен
дере, Рудник К00366,
Иланлъка, Марин дере 1,2,
Кевлик дере, Кавак дере 2,3,
Ипалъка/Чаръ баир, Чатал
дере-1

Хаджи бунар1,2, Чаир дере,
Широка река, Малка поляна,
Под селото10, Кайнарджика,

Кавака1, Белия бряг
(Главата), Дермен дере,

Парка, Тупалака, Поляново
1,2, Марковска река, Меселин
дере1,2, Раклиново, Езерото,
Ташлъка, Мръсния,  Джелеб
кайрак 3, Чатал дере/Айтос,

Поляново-1

КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

61
Севернобургаски
реки

BG2SE900R031 р.Чукарска - от извора до яз.Трояново няма

-неполивни ниви, пасища, преходни гори
-с битов характер - от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

Под селото/Река селска 1,
Под селото, Сувата1,
Кумпунар, Над селото,
Аладъна

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

62
Севернобургаски
реки

BG2SE900R033 р.Чукарска - от яз."Трояново" до с. Равнец няма

- неполивни ниви, преходни гори
-с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Трояново /преди ВТ/
Вероятно в  риск:
 - азот

63
Севернобургаски
реки

BG2SE900R034
р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в
Бургаско езеро

няма

- неполивни ниви, др.земеделски земи
-с битов характер - от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

Коригиран участък с
L≈2,6 км. - в  края  на

участъка

Кудрево1, Кокичина
могила1,2, Горен пожар,

Сарп дере1,2,3, Стопански
двор, Хаджи бунар3, Равнец

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

64
Севернобургаски
реки

BG2SE900R035
р.Сънърдере - от извора до вливане в р.
Чукарска

няма

-неполивни ниви,  урбанизирани територии,
пасища                                                -с битов
характер - от населени места под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

-
Кудрево1, Овощна градина,
Жельова могила, Санър дере

(Камено), Кудрево-2

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

65 Мандренски реки BG2MA200R011  р. Изворска – от извор до с. Извор няма

-гори, неполивни ниви, пасища, преходни
гори,лозови насаждения , урбанизирани
територии                                                 -с битов
характер - от населено място под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

- Хур дере, Зигрите
Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

І участък: р. Факийска- от вливане на
р.Белевренска до с.Габър

няма

- гори, неполивни ниви,  други земеделски
земи                                        -с битов характер -
от населенo мястo под 2000 е. ж . без
канализационна мрежа и ПСОВ

-

ІІ участък: р. Сарпасан – от извор до вливане в
р. Факийска

няма -гори, други земеделски земи, преходни
гори

-

ІІІ участък: Малката река – от извор до вливане
в р. Факийска

няма
-гори, неполивни ниви

-

67 Мандренски реки BG2MA400R009
р. Кондачка (Габърска) – от извор до вливане в
р. Факийска няма

-преходни гори, неполивни ниви,  гори  -с
битов характер - от населенo мястo под 2000
е. ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

Коригиран участък
3,8км след с.Габър Габър Не в риск

68 Мандренски реки BG2MA400R010
р. Даръдере – от извор до вливане в р. Факийска

няма
-преходни гори, неполивни ниви,  гори  -с
битов характер - от населенo мястo под 2000
е. ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

- Не в риск

І участък: р. Факийска – от извор до вливане на
р.Белевренска с.Габър

няма

-преходни гори, неполивни и поливни ниви,
гори;            -с битов характер - от населени
места под 2000 е. ж . без канализационна
мрежа и ПСОВ

-

ІІ участък: р. Олуджак – от извор до вливане в
р. Факийска

няма
-пасища, неполивни ниви, други земеделски
земи, естествени ливади -

ІІІ участък: р. Белевренска и притоци - от извор
до вливане в р.Факийска

няма
-пасища, гори, други земеделски земи

-

70 Мандренски реки BG2MA600R005 р. Русокастренска – с.Русокастро до устие
1. ЕТ “ Росица – Иван Стаматов” (пункт
за дестилация на етилов алкохол) с.
Русокастро

-неполивни ниви, други земеделски земи,
пасища, урбан.територии,гори
- с битов характер- от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

Коригиран участък с
L ≈ 8,8 км. - в края на
участъка.

Кавак дере (Старите лозя),
Георгиево кладенче Вероятно в  риск:

 - азот
 - фосфор

ОЦЕНКА НА
РИСКА

Дачковица, Пъздерковица,
Василева кория, Стожера2

Вероятно в  риск:
 - азот

Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

BG2MA400R008

BG2MA400R021

КОД

Мандренски реки69

Мандренски реки66

№ Водно тяло РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

І участък: р. Русокастренска – от яз.
“Крушово” до с.Русокастро

няма

-неполивни ниви, други земеделски земи,
пасища, урбан.територии                                      -
с битов характер- от населени места под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

-

ІІучастък: р. Папазлъшка от  яз. “ Картелка ” до
вливане в р.Русокастренска

няма

-неполивни ниви, пасища, урбан.територии
- с битов характер- от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

72 Мандренски реки BG2MA600R013
р. Хаджиларска – от извор до вливане в р.
Русокастренска

няма

-неполивни ниви, пасища, други земеделски
земи, гори, урбанизирани територии
- с битов характер- от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Лъджата, Чонаджика1,2,3,4,
Каваците, Сакар тепе,
Баштепе, Алаборун

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

73 Мандренски реки BG2MA600R014
р.Барганска – от извора до вливане в
р.Русокастренска

няма

-неполивни ниви, пасища, урбан.територии
- с битов характер- от населени места под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Лъджата (Къпалнята),

Козаре,Детелина-
1,Барган/Детелина

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

74 Мандренски реки BG2MA600R015
р. Русокастренска – о т извор до язовир
“ Крушово”

няма

-неполивни ниви, други земеделски
земи,пасища, лозя                                     - с битов
характер- от населено място под 2000 е.ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ
-  депа за отпадъци - 2бр.

-
Рибарник1,2, Детелина 2,
Памуклията, Драганци/Дo

гробищата, Помпена станция

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

75 Мандренски реки BG2MA600R018
р. Папазлъшка /Черковска/ –  от извор до яз.
“ Картелка”

няма

-неполивни ниви, пасища, гори, лозя

-

Чанаджика,
Овцефермата/Свинарника,
Над селото, Селско дере-
3/Къшлите, Река селска

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

76 Мандренски реки BG2MA700R007
р. Каракютючка (Пънчевска) – от извор до
вливане в р. Средецка

няма

- гори, пасища, рядка растителност,
неполивни ниви                                       -с битов
характер - от населенo мqстo под 2000 е. ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

Коригиран участък
2км преди вливане в
р.Средецка Върлата пътека Не в риск

І участък: р. Господаревска  – от извор до
вливане в р. Средецка

няма

-   неполивни ниви, пасища, други
земеделски земе, преходни гори
-с битов характер - от населени места под
2000 е. ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

Коригиран участък с
L ≈ 4,0 км.- в края на

участъка

ІІ участък: Малката река – от извор до вливане в
р. Господаревска

няма
-   неполивни ниви, други земеделски земи,
преходни гори -

ІІІ участък: р. Селска (Драковска) – от извор до
вливане в р. Господаревска

няма

-   неполивни ниви, други земеделски земи,
ливади, урбанизирани територии, лозя
-с битов характер - от населени места под
2000 е. ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

Не в риск

Горния язовир, Зорница
1,2,3, Войника 2,3, Маркова
вода , Селска река, Голяма
река, Загорци, Средна река,
Гюр чешма, До селото 2,
Първенец 1,2,  Суходол,
Житосвят/Над селото,
Правдино,Правдино-2, ,
Юрта1, Източно от селото,
Карабат, Еркесията1,2,4,
Арбачка/Башлийски път,
Драгоево кайначе, Недялско
1,2,3,4,5, Добриново,
Горелия оксен, Джендема

Джумалийско дере,
Аспарухово 1,2, Крушево
1,2, До гробището,

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОЦЕНКА НА

РИСКА

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

BG2MA600R012

BG2MA800R019

КОД

Мандренски реки71

77

РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

№ Водно тяло

Мандренски реки



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

І участък: р. Средецка ( Голямата река ) от
извор до след град Средец

1. "Пластмасови изделия" АД гр.
Средец;
2. ПСОВ - гр.Средец

-   неполивни ниви, други земеделски земи,
гори, преходни гори                                             -с
битов характер - от населени места под 2000
е. ж . без канализационна мрежа и ПСОВ

Коригиран участък с
L≈13,0 км - в края на
участъка

ІІ участък: р. Паракьойска – от извор до
вливане в р. Средецка

няма
- пасища, други земеделски земи, гори

-

ІІІ участък: р. Тагаревска – от извор до вливане
в р. Средецка

няма

- пасища, други земеделски земи, гори
-с битов характер - от населенo мqстo под
2000 е. ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

79
Южночерноморски
реки

BG2IU100R002 р.Отманли - от извор до вливане в Черно море няма -гори, неполивни ниви, преходни гори,
пасища

- Не в риск

80
Южночерноморски
реки

BG2IU100R003 р.Маринка - от извор до вливане в Черно море няма

- неполивни ниви, рядка растителност,
урбанизирани теритирии, култивирани
площи;                                                               - с
битов характер- от населено място под 2000
е.ж . без канализационна мрежа и ПСОВ          -
депо за отпадъци

- Горни плочи
вероятно риск -
депо

81
Южночерноморски
реки

BG2IU200R004
р.Мехмедженска - от извор  до вливане в
р.Ропотамо

няма

-гори,  пасища, неполивни ниви, преходни
гори, урбанизирани територии
-с битов характер - от населени места под
2000 е. ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-
Равна гора, Студена вода,
Язлата

Вероятно в риск:
 - фосфор

82
Южночерноморски
реки

BG2IU200R005
р. Ропотамо- от вливане на р.Мехмедженска до
вливане в Черно море

няма

-гори,неполивни ниви, други земеделски
земи, блата

- Веселие,
Вероятно в риск:
 - азот
 - фосфор

83
Южночерноморски
реки

BG2IU200R006
р. Ропотамо- от извор до вливане в
р.Мехмедженска

няма

-гори,  пасища, неполивни ниви, други
земеделски земи, урбанизирана територия,
лозя;                                                 -с битов
характер - от населено място под 2000 е. ж .
без канализационна мрежа и ПСОВ

- Ново Паничарево
Вероятно в риск:
 - азот
 - фосфор

84
Южночерноморски
реки

BG2IU400R010
р.Дяволска  -  от извор до вливане в яз.Ясна
поляна

няма
-гори,  преходни гори

- Не в риск

85
Южночерноморски
реки

BG2IU400R012
р. Зеленковска  - от извор до вливане  в
р.Дяволска

няма
-гори,  естествени ливади

- Не в риск

I Участък: р. Караагач - от извор до вливане в
Черно море

1. "ИФ ФАВОРИТ" ООД
-гори, други земеделски земи, преходни
гори, блата

-

ІI Участък: р. Трионска - от  извор до вливане в
р.Караагач

няма
-гори,  преходни гори, естествени ливади

-

IІІ Участък: р. Узунчаирска - от извор до
вливане в р.Караагач

1. ПСОВ Китен - Приморско
-гори,  преходни гори, естествени ливади,
други земеделски земи

-

87
Южночерноморски
реки

BG2IU800R015
р. Лисово дере /Черна река - от извор до
вливане в Черно море

няма

-гори, урбанизирана територия, естествени
ливади, неполивни ниви, преходни гори
-с битов характер - от населено място под
2000 е. ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

- Не в риск

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОЦЕНКА НА

РИСКА

Не в риск

Сливово 1,2, Поляна 2,3,
Бистрец-1,2, Върлата пътека,
Александрово 4, Гюлюджа-
2, Проход, Орта борун, Над
селото/Вълчаново, Деннца,
Клисински дол, До
селото/Оман,
Гюлюджа/Оман1, Домуз
дере, Оман, Под селото 12.

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Не в риск

BG2MA900R020

86 BG2IU600R013
Южночерноморски
реки

Мандренски реки78

№ Водно тяло КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ
/КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/
I Участък: р. Велека - от  Карстови извори до
граничен рид

няма
- няма данни - няма данни

IІІ Участък: р. Младежка - от  извор до вливане
в р.Велека  , ляв приток

няма

-гори, пасища, агро-земеделски площи
-с битое характер- от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

ІV Участък: р. Айдере - от извор до вливане в
Черно море

няма

-гори, пасища, други земеделски земи
-с битое характер- от населено място под
2000 е.ж . без канализационна мрежа и
ПСОВ

-

V Участък: р. Дяволски дол - от извор до
вливане в р.Велека

1. ПСОВ с. Граматиково - тип СЯ 8 -гори
-

VІ Участък: р. Трашка - от извор до вливане в
р.Велека

няма
-гори, преходни гористо – храстови масиви

-

VІІ Участък: р. Еленица- от извор до вливане в
р.Велека

няма
-гори, неполивни ниви, лозя

-

89 Резовска река BG2RE200R001 р.Силистар-  от извор до вливане в Черно море няма
- гори, преходни гори

- Не в риск

I Участък: р.Резовска - от извор до с. Паспала няма - няма данни - няма данни
II Участък: р.Резовска от Държавна граница на
РБългария с РТурция до вливане в Черно море

няма

-гори, преходни гористо – храстови масиви,
неполивни ниви, земеделски земи, участъци
с естествена растителност, урбанизирани
територии   -  с битов характер - от населени
места под 2000 е. ж . без канализационна
мрежа и ПСОВ

- изградени бетонови
корекции
/с приблиз.дължина 3-
4 км./

Не в риск

Не в риск
-

1. Канализационна мрежа на гр. Малко
Търново;
2. ПСОВ с. Бръшлян - тип СЯ 1;
3. ПСОВ с. Граматиково - тип СЯ 3;
4. ПСОВ с. Граматиково - тип СЯ 4

-гори, преходни гористо – храстови масиви,
неполивни ниви, земеделски земи, участъци
с естествена растителност, урбанизирани
територии   -  с битов характер - от населени
места под 2000 е. ж . без канализационна
мрежа и ПСОВ

Не в риск

РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
ОЦЕНКА НА

РИСКА

 IІ Участък: р. Велека - от граничен рид до
вливане в Черно море

90 BG2RE400R002Резовска река

№ Водно тяло КОД

88

88 Велека BG2VE109R001

Велека BG2VE109R001


