Приложение 2-6

Изпълнение на ИЕО на обектите, формиращи отпадъчни води в обхвата на Черноморски басейнов район, категория крайбрежни
морски води
№

воден обект

Код на ВТ

1 Черно море
2 Черно море
3 Черно море

BG2BS000C001
BG2BS000C002
BG2BS000C003

4 Черно море

BG2BS000C004

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

Дуранкулак-н.Шабла
н. Шабла-Камен бряг
Камен бряг-н. Калиакра

ПДНГ
ПДНГ
ПСОВ Русалка
ПСОВ Кааварна

н. Калиакра - преди к-к. Албена

ПСОВ "Балчик"
ПСОВ "Албена"
ПСОВ "Златни пясъци"

5 Черно море

BG2BS000C013

6 Черно море

BG2BS000C005

7 Черно море

BG2BS000C006

8 Черно море

BG2BS000C007

9 Черно море

BG2BS000C008

ПСОВ "Сл. ден"
ПСОВ "Гран хотел Варна"
от преди преди к-к. Албена до н. ПСОВ "Евксиноград"
ПСОВ "Прибой"
Иланджик
Варненски залив
н. Иланджик-до точка с
координати 27°53'46" - 42°58'17"
от точка с координати 27°53'46" 42°58'17" - н. Емине
"Парадайз бийч"ЕАД
"Идън девелъпментс"АД
ПСОВ "Елените"

10 Черно море

BG2BS000C009

Бургаски залив (<30м)
з.м. "Кокетрайс"
Бургаски залив (>30м

ПСОВ "Равда -Сл.бряг - Несебър"
ПСОВ "Поморие"
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Постигане на ИЕО
превишение по: ОЕВ, ПАВ
няма данни
превишение по: БПК 5, нер. в-ва, общ азот, общ
фосфор, ПАВ
превишение по: общ фосфор, олово
/незначително/
превишение по: общ фосфор, ПАВ
превишение по: общ фосфор, БПК 5,
неорганичен азот, ПАВ
превишение по: общ азот, общ фосфор, ПАВ
превишение по: общ фосфор, неорорганичн азот,
БПК 5, ПАВ
няма данни
да
да
няма данни
превишение по: нер. в-ва, общ фсофор, общ
азот, ХПК, БПК 5, екстрах. в-ва, ПАВ
превишение по: ПАВ; еднократно по общ
фосфор;
превишение по: ПАВ, феноли, епизодично по
олово

№

воден обект

11 Черно море

Черно море

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

BG2BS000C010

BG2BS000C010

Канализационна мрежа на кв.
Сарафово
Пристанище Бургас - терминал
Запад

Бургаски залив (<30м)
з.м. "Кокетрайс"
Бургаски залив (>30м

"Бургаски корабостроитеници"АД

Черно море

BG2BS000C011

ПСОВ с. Синеморец
ПСОВ с. Варвара

превишение по: нер. в-ва, общ азот, общ
фосфор, ПБК 5, ХПК, ПАВ, цинк /незначително/
превишение по: нер. в-ва, ПБК 5, ХПК

ПСОВ "Лозенец
ПСОВ "Царево"
13 Черно море

BG2BS000C012

н. Коряка - устие на р. Ропотамо

заустването е преустановено

Канализационна мрежа на гр.
Ахтопол

Каналзационна мрежа на с.
Черноморец
"БДК строй"ООД
"Андела инвест"АД
Каналзационна мрежа на гр.
Созопол

н. Акин-н. Коракя

превишение по: азот амониев и нитритен, ПКК
5, общ фосфор, ПАВ, екстрахируеми в-ва;

превишение по: желязо /незначително/
превишение по: желязо /незначително/
превишение по: азот амониев, азот нитритен,
общ фосфор, ПБК 5, ПАВ, ОЕВ, феноли, желязо
/незначително/, кадмийй /незначително/, олово
/незначително/
обектът не функционира
няма данни
превишение по: азот амониев, азот нитритен,
общ фосфор, ПБК 5, ПАВ, ОЕВ, феноли
превишение по: азот амониев, азот нитрaтен,
общ фосфоr
превишение по: БПК 5, нер. в-ва, общ азот, общ
фосфор, ПАВ
превишение по: нер. В-ва, азот амониев, азот
нитритен, общ фосфор, ПБК 5, ХПК, ПАВ,
феноли

ДК"Домостроене"

12

Постигане на ИЕО
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Приложение 2-5

Изпълнение на ИЕО на обектите, формиращи отпадъчни води в обхвата на Черноморски басейнов район, категория изкуствени
водни тела
№

Речен басейн

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни
води
"ПЧМВ" АД

Постигане на ИЕО
да
превишение ХПК, БПК5, общ азот, неразтворени
вещества, общ фосфор

1 река Провадийска

BG2PR900L020

Канал 2 между Варненско
езеро и Черно море

2 река Провадийска

BG2PR300L021

яз. "Тръстиково"

-

-

река Камчия

BG2KA400L044

яз. Скала 1

-

-

4 Камчия (Вр.)

BG2KA800L032

яз. "Поляница"

-

-

3

ПСОВ Аспарухово

Приложение 2-4

Изпълнение на ИЕО на обектите, формиращи отпадъчни води в обхвата на Черноморски басейнов район, категория силномодифицирани водни тела
- езера
№
1

2

Речен басейн
река Провадийска

река Провадийска

Код на ВТ
BG2PR100L003

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

Белославско езеро
I Участък: Канал, свързващ
Белославско езеро с Варненско
езеро

ПСОВ Белослав

превишение по общ фосфор

"ОДПФСЗ - Варна" ЕООД

превишение по: БПК5,ХПК, НВ, азот амониев,
азот итратен, азот нитритен, общ фосфор

"Манекс сън" АД СУК с. Слънчево

превишение по: БПК5,ХПК, НВ, общ азот,
общ фосфор и мазнини

ПСОВ Варна

превишение по: общ азот и общ фосфор

BG2PR100L002
II Участък: Харамийско дере

Постигане на ИЕО

н.д.

"Топлофикация Варна" ЕАД
" ТЕЦ Варна" ЕАД - охлаждащи и производ.
води (топъл канал 1 и 2, I и II секция на
Варненско езеро-западна и източна сгуроотвала)
част
"ТЕЦ Варна" ЕАД - мазутно стопанство

3

река Провадийска

BG2PR100L001

да

н.д.

"ТЕРЕМ - КРЗ - Флотски арсенал - Варна"
ЕООД

да

"Каолин" АД - район Игнатиево

да

"БМ Порт" АД - прист. терминал "Леспорт"
с. Тополи
Веселин Бойчев - СО "Пчелина
Варненско езеро-западна и източна
част
"Електа" ЕООД с. Звездица

превишение по НВ
н.д.
превишение по НВ (поток1); н.д. - поток 2

"ОМВ България" ООД гр. Варна

н.д.

Автомагистрали Черно море АД - асфал. база
превишение по pH
с. Припек
4

река Провадийска

BG2PR900L019

Канал 1 между Варненско езеро и
Черно море
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-

-

№

Речен басейн

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

-

-

5

река Камчия

BG2KA400L024

яз. "Камчия"

6

Камчия (Л. К.)

BG2KA400L008

яз. "Цонево"

7

Камчия (Г.К.)

BG2KA900L021

яз. "Тича"

-

-

8

Камчия (Г.К.)

BG2KA900L036

яз. "Черковна"

-

-

9

Камчия (Вр.)

BG2KA800L027

яз. "Фисек"

-

-

10

Камчия (Вр.)

BG2KA800L029

яз. "Съединение"

11

Камчия (Ел.)

BG2KA200L006

яз. "Елешница"

"Лукойл България" ЕООД - ПСБ Аспарухово превишение по: азот амониев, фосфати

ПСОВ Лозница

превишение по общ азот
-

"Вая - 96" ООД - кариера
"Андела" АД кариера "Горно Езерово"

12

Севернобургаски реки

BG2SE900L037

Бургаско езеро

"ЗСК Лозово" АД - производство на
бетонови, стоманени и стманобетонни
елементи
"Яна" АД - фабрика за производство на
памучна прежда, без боядисване
Канализационна мрежа на кв. "Долно
Езерово" гр. Бургас

превишение по ХПК
да
да
да
превишение по: БПК5, ХПК, общ азот, общ
фосфор, феноли, НВ, ПАВ

"Пристанище Бургас" АД - терминал "Запад"

да

"Нафтекс Петрол" ЕООД

да

13

Севернобургаски реки

BG2SE900L032

яз.Трояново

-

-

14

Севернобургаски реки

BG2SE900L027

Атанасовско езеро

-

-

15

Севернобургаски реки

BG2SE900L028

Поморийско езеро

"ЗТВ" АД производствена база Каблешково превишение по: кадмий, мед, НВ

16

Севернобургаски реки

BG2SE600L016

яз.Порой

17

Севернобургаски реки

BG2SE800L018

яз.Ахелой

"Лагуна" ООД цех за пр-тво на боза в гр.
Каблешково
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да
-

№

Речен басейн

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води
ПСОВ "Меден рудник" гр. Бургас

18

19

Мандренски реки

Мандренски реки

BG2MA100L001

BG2MA107L002

Постигане на ИЕО
превишение по: феноли и кадмий (незначит.)

ез. Мандра / Узунгерен
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД - основна
"Андела" АД - баластриера "Новоселци 3" с.
Константиново
"Строителни материали" АД - флотационна
ф-ка "Върли бряг"

яз. Мандра

превишение по общ азот
да
да

20

Мандренски реки

BG2MA600L017

яз. Картелка (р. Папазлъшка)

-

-

21
22

Мандренски реки
Южнобургаски реки

BG2MA600L016
BG2IU400L011

яз. Крушово
яз. Ясна поляна

-

-

стр. 6 от 17

Приложение 2-3

Изпълнение на ИЕО на обектите, формиращи отпадъчни води в обхвата на Черноморски басейнов район, категория езера
№
1
2

Речен басейн

Код на ВТ

Черноморски Добруджански
BG2DO700L017
реки
Черноморски Добруджански
BG2DO700L018
реки

Водно тяло

Емитери на отпадъчни
води

Постигане на ИЕО

-

-

Дуранкулашко езеро
Шабленско езеро

3

Южнобургаски реки

BG2IU200L007

Стамополу

4

Южнобургаски реки

BG2IU200L017

Алепу

5

Южнобургаски реки

BG2IU600L018

Дяволско блато

превишение по неразтворени вещества,
ХПК, БПК5, общ фосфор

ПСОВ Шабла
ПСОВ в.с. "Дюни" - "Дюни"
АД гр. Созопол
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-

да
-

Приложение 2-2

Изпълнение на ИЕО на обектите, формиращи отпадъчни води в обхвата на Черноморски басейнов район, категория силномодифицирани
водни тела - реки
№

1

2

Речен басейн

река Провадийска

река Провадийска

Код на ВТ

Водно тяло

BG2PR345R007

I участък: р.Провадийска - от
гр.Провадия до вливане на
р.Главница;
II участък: р.Провадийска - от
вливане на р.Главница до вливане на
шламоотвал Падина;
III участък: р.Провадийска - след
вливането на шламоотвал Падина до
Белославско езеро;

BG2PR567R011

р.Провадийска - от гр. Каспичан до
с. Невша

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

превишение по: БПК5, общ фосфор,
общ азот и неразтворени вещества
Солвей соди" АД
превишение по pH (еднократно)
"ЗСК Девня" АД гр. Провадия (бетонов превишение по разтворен кислород
възел)
ПСОВ Провадия

ЕТ "Брют - Бою Христов" (рибарник)

н.д.

"Слънчеви лъчи Провадия" АД

н.д.

"Крис - ойл - 97" ЕООД

да

"Рока България" АД

да

"Aйсис" ООД - консервна фабрика гр.
Каспичан

да

Канализационна мрежа на гр. Каспичан превишение по екстрахируеми в-ва
3

река Провадийска

BG2PR500R006

4

река Провадийска

BG2PR400R009

р.Провадийска - от с. Невша до
преди гр. Провадия;
р.Аннадере - от извора до вливане в
р.Главница

-

-

-

-

"Галисман" АД - птицекланица с. Енево
5

река Провадийска

BG2PR600R012

6

река Провадийска

BG2PR800R016

7

Камчия (Вр.+ГК.)

BG2KA578R003

р.Крива - от Нови Пазар до вливане "Лебед глас" ЕООД гр. Нови пазар
в р.Провадийска
Канализационна мрежа на гр. Нови
пазар
р.Мадара - от кв. Макак, гр.Шумен
до вливане в р.Провадийска
I участък: р. Камчия - от с.
Миланово до вливане на р. Врана; II
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"Хан Омуртаг" АД (заустване 1 ПР и
охлаждащи води)
Ивайло Стефанов Иванов - рибарник с.
Руец
Канализационна мрежа на гр.
Търговище (зауствания 4,5,6 и 7)

превишение по неразтворени вещества
н.д.
превишение по: БПК5, общ азот,
неразтворени вещества, никел,
екстрахируеми вещества и ПАВ
н.д.
превишение по: азот нитритен, азот
органичен
превишение по: БПК5, ХПК, НВ, ЕВ,
нефтопродукти, общ азот, общ фосфор,

№

Речен басейн

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води
"Енерсис" АД гр. Търговище
Винарна "Слънчева долина" ООД с.
Надарево
ЕТ "Николай Неделчев"
плодохранилище с. Кочово
Канализационна мрежа на с. Осмар
Канализационна мрежа на с. Хан Крум

река Камчия

BG2KA130R002

превишение по: ХПК, БПК5, НВ
да
н.д.
да
н.д.

"Строителни изделия" АД с. Хан Крум

да

ВИ "Хан Крум" АД с. Хан Крум

8

превишение по: олово и сулфати

Канализационна мрежа на с. Троица

Винекс Преслав" АД (спиртоварна)

р. Камчия - слад вливането на р.
Луда Камчия до вливане в Черно
море

Постигане на ИЕО

н.д.
превишение по: БПК5, ХПК, НВ, азот
нитритен, нефтопродукти

"Керамат" АД - цех Дивдядово

н.д.

"Керамат" АД - цех Ветрище

н.д.

"Алфа УУД България" АД

н.д.

Сдружение "ЛРД" гр. Варна - рибно
стопанство "Пода"
ПСОВ к.к. "Камчия"

н.д.
превишение по: общ азот, общ фосфор,
ПАВ

9

река Камчия

BG2KA800R025

р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз.
Фисек

-

-

10

река Камчия

BG2KA800R026

р. Чираджи (Пакоша) от яз. "Фисек"
до вливане в р. Врана

-

-

11

река Камчия

BG2KA700R017

р. Златарска от извор до вливане в р.
Камчия

-

-
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№

Речен басейн

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

12

река Камчия

BG2KA400R004

р. Луда Камчия - от яз. "Цонево" до
вливане в р. Камчия

-

-

13

река Камчия

BG2KA200R005

р. Елешница - от яз. "Елешница" до
вливане в р. Камчия

-

-

BG2SE900R036

І участък: р.Айтоска - от вливането
на р.Съдиевска до след гр.Камено

-

-

14

Севернобургаски реки
BG2SE900R036

15

Севернобургаски реки

BG2SE600R010

ІІ участък: р.Айтоска - от след
гр.Камено до вливане в Бургаско
езеро
I участък - р.Хаджийска - от
яз.Порой до устие
II участък- р.Бяла река - от
с.Оризаре до вливане в р.Хаджийска

15

Мандренски реки

BG2MA400R004

р. Факийска – с. Габър до устие

17

Мандренски реки

BG2MA700R006

р. Средецка - от гр. Средец до
язовир “Мандра”

18

Мандренски реки

19

Южнобургаски реки

BG2MA200R003
BG2IU400R008

Канализационна мрежа на гр. Камено
"Бургаски захарен завод" ЕАД
"Енергия Техноинвест" ЕООД - цех за
етилов алкохол с. Тънково

р. Дяволска след яз.Ясна поляна до
вливане в Черно море

н.д.
-

-

да

"Албена" АД - "Летателна площадка
Приморско"
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да

-

Промет стийл" АД

р. Изворска - от с. Извор до устие

превишение по: НВ, БПК5, общ азот

н.д.

Приложение 2-1
Изпълнение на ИЕО на обектите, формиращи отпадъчни води в обхвата на Черноморски басейнов район, категория реки
№
1.
2.
3.
4.

Речен басейн
Черноморски Добруджански
реки
Черноморски Добруджански
реки
Черноморски Добруджански
реки
Черноморски Добруджански
реки

Код на ВТ
BG2DO800R001
BG2DO800R002

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

р. Батова - от с.Батово до вливане в
"Евроманган"АД - рудник
Черно море
с. Църква
р.Екренска - от извора до понирането "Гри груп" АД с. Генерал Кантарджиево
й след с.Кранево
(комплекс за отдих);

Постигане на ИЕО
да
н.д.

BG2DO800R004

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

BG2DO800R005

р. Батова - от извора до с.Долище

-

-

н.д.

5.

Черноморски Добруджански
BG2DO800R006
реки

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

-

-

8

река Провадийска

р. Девненска - от извора до с.Чернево

-

-

BG2PR200R004

ПСОВ Девня

да

Девненски захарен завод ЕАД гр. Девня; превишение по БПК5, общ фосфор
9

река Провадийска

BG2PR210R005

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

"Девня цимент" АД;
"Полимери" АД;

превишение по свободен хлор

"ТЕЦ Девен" АД;

да

"Агрополихим" АД
10

река Провадийска

BG2PR500R004

11

река Провадийска

BG2PR500R008

12

река Провадийска

13

река Провадийска

BG2PR600R013

14

река Провадийска

BG2PR600R014

15

река Провадийска

BG2PR900R015

16

река Провадийска

BG2PR900R017

17

река Провадийска

BG2PR800R018

18

Камчия

BG2KA100R001

19

Камчия (Ел.)

BG2KA200R007

BG2PR500R010

р. Язтепенска - от извора до вливане в
р.Провадийска
р.Златина - от 2,6 км. след с.
Белоградец до вливане в р.
Провадийска
р.Златина - от извора до 2,6 км. след
с. Белоградец
р.Крива - от след с. Лиси връх до гр.
Нови Пазар
р.Крива - от извора до след с.Лиси
връх
р.Провадийска - от преди с.Каменяк
до гр.Каспичан

"Булгатрансгаз" ЕАД
КС "Провадия"

превишение по нитритен азот
да
превишение по: общ фосфор, амониев, нитратен и
нитритен азот

ПСОВ Ветрино
"Камаджиев милк" ЕООД - мандра с.
Крива река
"ИВЕТ" ЕООД - цех за колбаси с. Златна
нива;
ДП "Кабиюк" с. Коньовец

р. Провадийска - от извора до преди
с.Каменяк
"Автомагистрали Черно море" АД
р.Мадара - от извора до кв. Макак,
гр.Шумен
складова база 7-ми км гр. Шумен
р. Комлудере от извор до понирането
й
р. Елешница от извор до вливане в яз.
"Ескана" АД - кариера "Сини вир"
"Елешница"
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да

превишение по: БПК5 и общ фосфор.
н.д.

-

да

№

Речен басейн

Код на ВТ

20

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R009

21

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R011

22

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R012

23

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R013

24

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R014

25

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R015

26

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R023

27

Камчия (Л. К.)

28

Камчия (Л. К.)

29

Камчия (Л. К.)

Водно тяло
р. Балабандере от извор до вливане в
яз. Цонево
р. Луда Камчия след яз. "Камчия" до
яз. "Цонево"
р. Казандере (Каменяшка) от извор до
вливане в р. Луда Камчия
р. Голяма река до вливане в р. Луда
Камчия
р. Бяла река до вливане в р. Луда
Камчия
р.Потамишка(Ведровска) до вливане в
р.Луда Камчия

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

-

-

-

-

"Билдинг Зах" ЕООД -сортировъчна
машина с. Дъскотна
"Билдинг Зах" ЕООД мандра с. Китка

н.д.
н.д.

-

-

-

-

р. Папаздере до вливане в яз.
"Камчия"

-

-

BG2KA400R040

р. Садовска до вливане в р. Луда
Камчия

-

-

BG2KA400R041

р. Медвенска до вливане в р. Луда
Камчия

-

-

BG2KA400R042

I участък: р. Котленска до вливане в р. Канализационна мрежа гр. Котел;
Луда Камчия
Канализационна мрежа на с. Жеравна
II участък: р. Нейковска до вливане в
р. Луда Камчия

30

Камчия (Л. К.)

BG2KA400R043

р. Луда Камчия от извор до яз. Камчия

31

Камчия (Л. К.)

BG2KA500R010

р. Токат дере от извор до вливане в р.
Камчия

"Автомагистрали Черно море" АД
асфалтова база гр. Шумен;
"ХЦС" АД гр. Шумен

превишение ХПК и БПК5
да
превишение по нефтопродукти, еднократно-pH 2 ( норма -6)
превишение по ХПК, БПК5, НВ, общ фосфор

р. Стара река (Текедере) - от извор до ПХЖ "Брадърс комерс" АД свинеферма превишение по азот амониев
вливане в р. Камчия
превишение по:азот нитритен, екстрахируеми,
"Алкомет" АД гр. Шумен;
общ фосфор (PO4), флуориди, нефтопродукт,
хлориди, НВ
"Хан Омуртаг" АД заустване 2 БФВ;
БПК5, ХПК, фосфати, НВ, азот нитритен
"Максам България" АД клон Смядово р. Брестова и притоци
да
"Еловица"АД - хим. завод

32

Камчия (Г.К.)

BG2KA700R016

33

Камчия (Г.К.)

BG2KA600R018

34

Камчия (Вр.)

BG2KA800R028

р. Керизбунар от язовир "Съединение" "Милктрейд БГ" ООД - мандра с.
до вливане в р. Врана
Съединение

35

Камчия (Вр.)

BG2KA800R030

р. Керизбунар от извор до язовир
"Съединение"

-

превишение по: общ азот, мазнини
(незначително)
-

Регионално депо за неопасни отпадъци превишение по: ХПК БПК5, нефтопродукти
за общ. Търговище и Попово
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№

36

37

Речен басейн

Камчия (Вр.)

Камчия (Вр.)

Код на ВТ

BG2KA800R031

BG2KA800R033

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

I участък: р. Врана от извор до гр.
Търговище

"Месни продукти" ООД ф-ка за колбаси превишение по: ХПК БПК5, общ азот, общ
с. Здравец;
фосфор, НВ, ЕВ
Канализационна мрежа на гр.
Търговище (заустване 1,2 и 3)
"Тракия глас Търговище" АД

II участък: р. Давидовска от извор до
"Пип трейд"ООД мандра с. Давидово
вливане в р. Врана
I участък: р. Калайджидере - от извор
до след пътя Търговище-Преслав, до
вливане в р. Кралевска
II участък: р. Кралевска от извор до
вливане на р. Отекидере
III участък: р. Отекидере от извор до
вливане в р. Кралевска
IV участък: - р. Кралевска от вливане
на р. Отекидере до в р.Врана

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R019

р. Камчия - преди гр. В. Преслав до с.
"Винекс Преслав" АД - Винпром;
Миланово
"Автомагистрали Черно море" АД бетонов възел гр. В. Преслав;

39

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R020

40

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R022

40

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R035

42

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R037

43

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R038

44

Камчия (Г.К.)

BG2KA900R039

45

Севернобургаски реки

BG2SE200R001

46

Севернобургаски реки

BG2SE300R003

47

48

Севернобургаски реки

Севернобургаски реки

BG2SE400R004

BG2SE400R005

р. Камчия - след яз. "Тича" до преди
гр. В. Преслав
р. Елешница от извор до вливане в яз.
"Тича"
р. Драгановска от извор до вливане в
яз. "Тича"
I участък: р. Голяма Камчия - от извор
до след с. Тича
II участък: р. Камчия - след с. Тича до
яз. "Тича"
р. Черна от извор до вливане в р.
Камчия
р. Герила от извор до вливане в яз.
"Тича"
р.Фъндъклийска - от извора до
вливане в Черно море при
р.Панаир дере - от извора до вливане в
Черно море
I участък - р.Двойница - от извора до
след с.Дюлино
II участък- р.Еркешка - от извора до
вливане в р.Двойница

н.д.
БПК5, ХПКсулфати, ПАВ, мед
превишение по: БПК5, общ азот, нефтопродукти,
мазнини

-

Канализационна мрежа на гр. Велики
Преслав

38

Постигане на ИЕО

превишение по: БПК5(!), ХПК(!), нефтопродукти,
ЕВ, НВ.
превишение по: pH, НВ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"ЗКС - Девня" АД - бетонов възел с.
Дюлино
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превишение по: БПК5, общ азот, общ фосфор,
нефтопродукти, ЕВ

-

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

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

-

превишение по: ХПК, БПК5, азотамониев, ПАВ
н.д.

-

-

-

-

№

Речен басейн

Код на ВТ

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

49

Севернобургаски реки

BG2SE400R006

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

50

Севернобургаски реки

BG2SE400R007

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

-

-

51

Севернобургаски реки

BG2SE500R012

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

-

-

52

Севернобургаски реки

BG2SE500R013

-

-

53

Севернобургаски реки

BG2SE600R009

-

-

ПСОВ Обзор - Бяла

р.Вая - от извора до вливане в Черно
море при Иракли
р.Бяла река - от извора до с.Оризаре

да

54

Севернобургаски реки

BG2SE600R015

55

Севернобургаски реки

BG2SE600R023

р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица "Металинвест" ООД - консервна
до яз."Порой"
фабрика с. Гълъбец
р.Хаджийска - от извора до 3 км след
с. Ръжица
-

56

Севернобургаски реки

BG2SE800R017

р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой

57

Севернобургаски реки

BG2SE800R019

р. Ахелой - от яз.Ахелой до преди
с.Ахелой

58

Севернобургаски реки

BG2SE800R020

59

Севернобургаски реки

BG2SE900R024

60

Севернобургаски реки

BG2SE900R025

62

63

Севернобургаски реки

Севернобургаски реки

Севернобургаски реки

BG2SE900R031

-

Черноморско злато АД Винпром гр.
Каблешково

н.д.

-

-

-

-

"Лукойл Нефтохим Бургас" АД - ПСОВ
р.Курбар дере - от извора до вливане в на Профилакториум "Минерални бани" превишение по фосфати
Атанасовско езеро
"Чикън груп" АД
н.д.

BG2SE900R026

BG2SE900R030

превишение по: БПК5, ХПК

-

р. Ахелой - от преди с.Ахелой до
вливане в Черно море
р.Съдиевска - от извора до вливане в
р.Айтоска

І участък: р.Азмак - от извора до
вливане в Атанасовско езеро
61

Постигане на ИЕО

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

ІІ участък: р.Дермен дере - от извора
до вливане в р. Азмак
"СИМПТО" АД - гр. Айтос
І участък: р.Айтоска - от извора до
вливане на р.Славеева
ІІ участък: р.Айтоска - от вливане на Канализационна мрежа на гр. Айтос
р.Славеева до вливане на р.Съдиевска (заустване 1 и 2);
"Франко"ЕООД - гр. Айтос

да
н.д.
да
да
превишение по общ азот

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

-

-

р.Чукарска - от извора до яз.Трояново

-

-
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№

Речен басейн

64

Севернобургаски реки

BG2SE900R033

65

Севернобургаски реки

66
67

68

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

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

-

-

BG2SE900R034

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

-

-

Севернобургаски реки

BG2SE900R035

р.Сънър дере - от извора до вливане в
р. Чукарска

-

-

Мандренски реки

BG2MA200R011

р. Изворска – от извор до с. Извор

-

-

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

-

-

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

-

-

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

-

-

Мандренски реки

Код на ВТ

BG2MA400R008

Водно тяло

69

Мандренски реки

BG2MA400R009

р. Кондачка (Габърска) – от извор до
вливане в р. Факийска

-

-

70

Мандренски реки

BG2MA400R010

р. Даръдере – от извор до вливане в р.
Факийска

-

-

71

Мандренски реки

BG2MA400R021

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

-

-

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

-

-

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

-

-

р. Русокастренска – с. Русокастро до
устие

ЕТ “Росица – Иван Стаматов” (пункт за
дестилация на етилов алкохол) с.

н.д.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

73

Мандренски реки

Мандренски реки

BG2MA600R005

BG2MA600R012

74

Мандренски реки

BG2MA600R013

75

Мандренски реки

BG2MA600R014

76

Мандренски реки

BG2MA600R015

77

Мандренски реки

BG2MA600R018

78

Мандренски реки

BG2MA700R007

ІІучастък: р. Папазлъшка от яз.
Картелка до вливане в
р.Русокастренска
р. Хаджиларска – от извор до вливане
в р. Русокастренска
р. Барганска – от извора до вливане в
р.Русокастренска
р. Русокастренска – о т извор до
язовир Крушово
р. Папазлъшка /Черковска/ – от извор
до яз. Картелка
р. Каракютючка (Пънчевска) – от
извор до вливане в р. Средецка
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№

79

Речен басейн

Мандренски реки

Код на ВТ

BG2MA800R019

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

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

-

-

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

-

-

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

-

-

"Пластмасови изделия" АД - гр. Средец;

да

ПСОВ Средец

да

І участък: р. Средецка
( Голямата река ) от извор до град
Средец
80

Мандренски реки

BG2MA900R020

81

Южнобургаски реки

BG2IU100R002

82

Южнобургаски реки

BG2IU100R003

83

Южнобургаски реки

BG2IU200R004

84

Южнобургаски реки

BG2IU200R005

85

Южнобургаски реки

BG2IU200R006

86

Южнобургаски реки

BG2IU400R010

87

Южнобургаски реки

BG2IU400R012

88

Южнобургаски реки

BG2IU600R013

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

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

р.Отманли - от извор до вливане в
Черно море
р.Маринка - от извор до вливане в
Черно море
р.Мехмедженска - от извор до
вливане в р.Ропотамо
р. Ропотамо- от вливане на
р.Мехмедженска до вливане в Черно
море
р. Ропотамо- от извор до вливане на р.
Мехмедженска

р.Дяволска - от извор до до вливане в
яз.Ясна поляна
р. Зеленковска - от извор до вливане
в р.Дяволска
I Участък: р. Караагач - от извор до
ИФ ФАВОРИТ ООД
вливане в Черно море
ІI Участък: р. Трионска - от извор до
вливане в р.Караагач

-

IІІ Участък: р. Узунчаирска - от извор
ПСОВ Китен - Приморско
до вливане в р.Караагач
89

Южнобургаски реки

BG2IU800R015

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

90

Велека

BG2VE109R001

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

-

превишение по: ХПК, БПК5 и НВ
превишение по общ азот, общ фосфор и кадмий

-

Канализационна мрежа на гр. Малко
Търново;

да

ПСОВ с. Бръшлян - тип СЯ 1

да
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91

Резовска река

BG2RE200R001

92

Резовска река

BG2RE400R002

Водно тяло

Емитери на отпадъчни води

Постигане на ИЕО

ПСОВ с. Граматиково - тип СЯ 3

н.д.

ПСОВ с. Граматиково - тип СЯ 4

н.д.

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

-

-

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

-

-

IV Участък: р. Дяволски дол - от
извор до вливане в р.Велека
V Участък: р. Трашка - от извор до
вливане в р.Велека
VІ Участък: р. Еленица - от извор до
вливане в р.Велека
р.Силистар- от извор до вливане в
Черно море
Участък: р. Резовска от Държавна
граница на РБългария с РТурция до
вливане в Черно море

ПСОВ с. Граматиково - тип СЯ 8

стр. 17 от 17

да

-

-

-

-

-

-

-

-

