
Приложение ІІ-5-1в

ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ ДИФ УЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
МОРФ ОЛОГИЧНИ

ИЗМЕНЕНИЯ /КОРЕКЦИИ/

МОРФ ОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/
I участък: р.Провадийска - от
гр.Провадия до  вливане на
р.Главница;

-урбанизирани територии, неполивни ниви,пасища, други
земеделски земи           - депо за отпадъци

Коригиран участък

II участък: р.Провадийска - от
вливане на р.Главница до вливане
на шламоотвал Падина

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

Коригиран участък

III  участък: р.Провадийска -
след вливането на шламоотвал
Падина до Белославско езеро

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

Коригиран участък

IV участък:  р. Главница  - от
извора до вливане в
р.Провадийска

-неполивни ниви, пасища, 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.Манастирска - от
извора до вливане в
р.Провадийска

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

Коригиран участък

2 Провадийска река BG2PR567R011
р.Провадийска - от гр. Каспичан
до с. Невша

1. "Крис - ойл - 97" ЕООД;
2. "Рока България" АД;
3. "Aйсис" ООД консрвна ф-ка гр. Каспичан;
4. Канализационна мрежа на гр. Каспичан

-неполивни ниви, пасища, преходна гора                           -  с
битов характер - от населени места от 2000 до 10000 е.ж. със
71% изградена канализационна мрежа без ПСОВ

Коригиран участък Невша, Каспичан В риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

4 Провадийска река BG2PR400R009

р.Аннадере - от  извора до
вливане в р.Главница няма

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

Коригиран целия участък Храброво, Черковна, Измътец Вероятно в риск
-азот
-фосфор

5 Провадийска река BG2PR600R012 р.Крива - от  Нови Пазар до
вливане в р.Провадийска

1. "Галисман" АД птицекланица с. Енево;
2. "Лебед глас" ЕООД гр. Нови пазар;
3. "Ново стъкло" ООД гр. Нови пазар;
4. "Солвекс - Мира - Фрукт" АД консервна ф-ка;
5. Канализационна мрежа на гр. Нови пазар

-неполивни ниви                                            -  с битов характер -
от населени места над 10000 е.ж. без канализационна мрежа и
ПСОВ   - депо за отпадъци

Коригиран целия участък Енево, Нови Пазар2

В риск:
 - азот
 - фосфор

6 Провадийска река BG2PR800R016
р.Мадара - от  кв. Макак,
гр.Шумен до вливане в
р.Провадийска

1. "Хан Омуртаг" АД (заустване 1 ПР и охлаждащи
води);

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

Коригиран участък Кюлевча, Царев брод 2, 3,
Калугерица,

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

I участък: р. Камчия - от с.
Миланово до вливане на р. Врана

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

Коригиран участък

II участък: р. Камчия - от
вливане на р. Врана до вливане на
р. Луда Камчия

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

Коригиран участък

III участък:  - р. Врана от гр.
Търговище до вливане в р.
Камчия

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

Коригиран участък

IV участък: р. Поройна от извор
до вливане в р. Камчия

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

Коригиран участък

Източници на антропогенно въздействие върху повърхностни води, категория СМВТ реки

ОЦЕНКА НА
РИСКА

Габърница, Ветрино Вероятно в риск
-азот
-фосфор

Дъбравино, Ту траканци 1,3,
Блъсково 1,2, Бозвелийско 2,
Комарево-Храброво,
Градинарово, Снежина,
Манастир, Друмево, Костена
река, Марково, Косово

В риск:
- орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

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

1 Провадийска река

3 Провадийска река

1. ПСОВ Провадия;
2. Солвей соди" АД;
3. "Провадсол" АД;
4. "Слънчеви лъчи Провадия" АД;
5. "ЗСК Девня" АД гр. Провадия (бетонов възел);
6. ЕТ "Брют - Бою Христов" (рибарник)

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

канализационна мрежа и ПСОВ

Водно тяло КОД

BG2PR500R006

BG2PR345R007

7 Камчия (Вр.+ГК.) BG2KA578R003

1. Ивайло Стефанов Ивановрибарник с . Руец;
2. Канализационна мрежа на гр. Търговище

(зауствания 4,5,6 и 7);
3. "Енерсис" АД гр. Търговище;

4. "Автомагистрали Черно море" АД бетонов възел
гр. Търговище;

5. Винарна "Слънчева долина" ООД с. Надарево;    6.
ЕТ "Николай Неделчев" плодохранилище с. Кочово;

7. Канализационна мрежа на с. Осмар;
8. Канализационна мрежа на с. Троица;

9. Канализационна мрежа на с. Хан Крум;
10. "Строителни изделия" АД с. Хан Крум;
11. "Винекс Преслав" АД (спиртоварна);

12. ВИ "Хан Крум" АД с. Хан Крум;  13. "Керамат"
АД - цех Дивдядово;    14. ХДД - Димови" ООД

кариера с.Р. Димитриево;  15. "Керамат" АД - цех

Водоем /Аспарухово/, Смядово,
Янково, Ивански2, Салманово,
Имренчево, Троица, Дългач, Руец
1, Суара, Баячево, Дибич,
Мараш1, Шумен, Партизани,
Микроязовир /Камен дял/, Острец,
Надарево

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
№

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕЧЕН УЧАСТЪК

Коригиран участък р.Провадийска - от с. Невша до
преди гр. Провадия;



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ ДИФ УЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
МОРФ ОЛОГИЧНИ

ИЗМЕНЕНИЯ /КОРЕКЦИИ/

МОРФ ОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

8 Камчия BG2KA130R002
р. Камчия - слад вливането на р.
Луда Камчия до вливане в Черно

море

1. ПСОВ Долни чифлик;  2. "Алфа УУД България"
АД;                                                 3. Сдружение "ЛРД"
гр. Варна - рибно стопанство "Пода"; 4. ПСОВ к.к.
"Камчия";5. ЕТ "Алвас I В. Василев"

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

Коригиран целия участък Долни чифлик, Горен чифлик,
Пчелник, Садово, Камчийски
блата

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

9 Камчия (Вр.) BG2KA800R025 р. Чираджи (Пакоша) от извор до
яз. Фисек няма

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

Коригиран участък Развигорово Вероятно в  риск:
 - орг. в-ва
 - азот
 - фосфор

10 Камчия (Вр.) BG2KA800R026 р. Чираджи (Пакоша) от яз.
"Фисек" до вливане в р. Врана няма

- неполивни ниви, други земеделси земи Коригиран участък Корталък Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

11 Камчия (Г. К.) BG2KA700R017 р. Златарска от извор до вливане
в р. Камчия няма

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

Коригиран участък  с L≈ 2,8 km. Златар 2, 3, Кълново

Вероятно в риск

12 Камчия (Л. К.) BG2KA400R004 р. Луда Камчия - от яз. "Цонево"
до вливане в р. Камчия няма

- гори, неполивни ниви,други земеделски земи Коригиран участък Вероятно в  риск:
- азот
 - фосфор

13 Камчия (Ел.) BG2KA200R005
р. Елешница - от яз. "Елешница"
до вливане в р. Камчия няма

- неполивни ниви, овощни градини,други земеделски земи Коригиран участък Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

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

-неполивни ниви,  урбанизирани територии, други земеделски
земи                                                 -с битов характер - от
населени места м/у  2000 до 10 000 е.ж. без канализационна
мрежа и ПСОВ               - депо за смесени отпадъци

Коригиран целия участък  с L≈12

км.

ІІ участък: р.Айтоска - от след
гр.Камено до вливане в  Бургаско
езеро

1. Канализационна мрежа на гр. Камено;
2. "Бургаски захарен завод" ЕАД

- урбанизирани територии, неполивни ниви, пасища, други
земеделски земи

Коригиран участък с L ≈ 1,3 km.

I участък - р.Хаджийска - от
яз.Порой до устие

1. "Енергия Техноинвест" ЕООД цех за етилов
алкохол с. Тънково

-неполивни ниви, овошни градини, урбанизирани територии,
кариери                            -с битов характер - от населено място
под 2000 е.ж. без канализационна мрежа и ПСОВ
- депо за битови отпадъци

Коригиран участък (м/у  яз.
“Порой” и устие), с L ≈ 10,0 км.

II участък- р.Бяла река - от
с.Оризаре до вливане в
р.Хаджийска

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

Коригиран участък (м/у   с.
Оризаре и вливане в
рХаджийска) с L≈11,1 км.

16 Мандренски реки BG2MA400R004 р. Факийска – с. Габър до устие няма
- неполивни ниви,  други земеделски земи,урбанизирани
територии,кариера  -с битов характер - от населенo мястo под
2000 е. ж. без канализационна мрежа и ПСОВ

Коригиран целия участък
(L≈22,7 км.) Вероятно в  риск:

 - фосфор

17 Мандренски реки BG2MA700R006
р. Средецка - от след гр. Средец
до язовир “Мандра”

                                                               1. Промет
стийл" АД

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

Коригиран целия участък (L≈
15,7 км.)

Малката река, Мандра Вероятно в риск
 - азот
 - фосфор

18 Мандренски реки BG2MA200R003 р. Изворска – от с. Извор до
устие няма

-неполивни ниви, други земеделски земи, гори Коригиран целия участък
(L≈15,3 km.)

Хур дере, Кайлъ дере, Узунгер1,
Мандра

Вероятно в  риск:
 - азот
 - фосфор

19 Южночерноморск
и реки

BG2IU400R008 р.Дяволска след яз.Ясна поляна
до вливане в Черно море

1. "Албена" АД - "Летателна площадка Приморско" -гори,  неполивни ниви, други земеделски земи, блата
-с битов характер - от населено място под 2000 е. ж. без
канализационна мрежа и ПСОВ

Коригиран участък  - над 80%
(L≈10,7км)

Вероятно в  риск:
 - азот

В риск:
 - азот
 - фосфор

Вероятно в  риск:
 - азот

Сънър дере (Камено), Баневско
дере, Канджик дере1,2, Българово
К00818, Българово К00819,
Канджик дере 1,2, Мармара

15 Севернобургаски
реки

BG2SE600R010

14 Севернобургаски
реки

BG2SE900R036

Водно тяло КОД
ОЦЕНКА НА

РИСКА
№ РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ


