
ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ
МОРФОЛОГИЧНИ

ИЗМЕНЕНИЯ /КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

1 река Провадийска BG2PR100L003 Белославско езеро
1. "Манекс сън" АД СУК с. Слънчево;
2. ЕТ "Алвас 1 В. Василев" СУК с. Аврен (дере)

-урбанизирани територии,
индустриални зони, преходни гори  -
свиневъдство; - депо

Удълбочаване с цел навигация
В риск:
 - фосфор

I Участък: Канал, свързващ
Белославско езеро с Варненско езеро

1. ПСОВ Белослав;
2. "ОДПФСЗ - Варна" ЕООД;

-урбанизирани територии,
индустриални зони, преходни гори,
лозя

Удълбочаване с цел навигация

II Участък: Харамийско дере 1. "Манекс сън" АД СУК с. Слънчево -гори,  преходни гори, други
земеделски земи, урбанизирани
територии
- свиневъдство

-

3 река Провадийска BG2PR100L001 Варненско езеро-западна и източна част

1. ПСОВ Варна; 2. "Топлофикация Варна" ЕАД; 3. " ТЕЦ
Варна" ЕАД - охлаждащи и производ. води (топъл канал 1
и 2, I и II секция на сгуроотвала);
4. "ТЕЦ Варна" ЕАД - мазутно стопанство; 5. "ТЕРЕМ  -
КРЗ - Флотски арсенал - Варна" ЕООД; 6. "Каолин" АД -
район Игнатиево (безим.дере);7.  "БМ Порт" АД - прист.
терминал "Леспорт" с. Тополи; 8. Веселин Бойчев - СО
"Пчелина;9. "Електа" ЕООД с. Звездица;10. "ОМВ
България" ООД гр . Варна;11. "Автомагистрали Черно
море" АД - асфал. база с. Припек

-урбанизирани територии,
индустриални зони, преходни гори
-  с битов характер  - от населени места
без канализация и ПСОВ

Удълбочаване с цел навигация

 В риск:
 - фосфор

4 река Провадийска BG2PR900L019
Канал 1 между Варненско езеро и
Черно море

няма
-урбанизирани територии,
индустриални зони

Удълбочаване с цел навигация В риск:
 - фосфор

5 Камчия (Л. К.) BG2KA400L024 яз. "Камчия" няма

- гори Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Вероятно в риск
-мида зебра

6 Камчия (Л. К.) BG2KA400L008 яз. "Цонево"
1. "Лукойл България" ЕООД - ПСБ Аспарухово -неполивни ниви,  други земеделски

земи, гори, пасища
Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Не в риск

7 Камчия (Г.К.) BG2KA900L021  яз. "Тича" няма

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

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Нова бяла река 1, Бяла река,
Балабанов гьол, Конево1,2,
Ловец, Виница, Маломир ,
Угледно, Иваново2

Вероятно в риск
-мида зебра

8 Камчия (Г.К.) BG2KA900L036 яз. "Черковна" няма
-неполивни ниви Трансформация от линеен в

площен обект с регулация на
оттока

Не в риск

9 Камчия (Вр .) BG2KA800L027  яз. "Фисек" няма
-неполивни ниви,  други земеделски
земи, гори

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Вероятно в риск
 - азот

10 Камчия (Вр .) BG2KA800L029 яз. "Съединение"

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

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока Манастирци, Каменна чешма

Вероятно в риск

Приложение ІІ-5-1г

ОЦЕНКА НА РИСКА

2 BG2PR100L002река Провадийска

МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕЧЕН УЧАСТЪККОДВодно тяло№

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Източници на антропогенно въздействие върху повърхностни води, категория СМВТ- езера и  реки, типологизирани като езера

В риск



ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ
ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА

ЗАМЪРСЯВАНЕ
МОРФОЛОГИЧНИ

ИЗМЕНЕНИЯ /КОРЕКЦИИ/

МОРФОЛОГИЧНИ
ИЗМЕНЕНИЯ /МАЛКИ

ЯЗОВИРИ/

11 Камчия (Ел.) BG2KA200L006  яз. "Елешница" няма
- гори Трансформация от линеен в

площен обект с регулация на
оттока

Не в риск

12 Севернобургаски реки BG2SE900L037
Бургаско езеро - изток
Бургаско езеро - център,
Бургаско езеро - запад

1. "Вая - 96" ООД (кариера);
2. "УСМ Бургас" АД;
3. "Андела" АД кариера "Горно Езерово";
4. "ЗСК Лозово" АД (производство на бетонови,
стоманени и стманобетонни елементи);
5. "Яна" АД (фабрика за производтво на памучна
прежда, без боядисване);
6. ПСОВ Бургас;
7. Канализационна мрежа на кв. "Долно Езерово" гр.
Бургас;
8. "Пристанище Бургас" АД - терминал "Запад";
9. "Нафтекс Петрол" ЕООД

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

1. Прокопан канал с шлюз към
морето;    2. от добив на пясък

Аяазмо, Казан дере, Долно
Езерово 1,2, Артезиански

кладенец 1,2, Капачето

В риск:
 - фосфор

13 Севернобургаски реки BG2SE900L032 яз.Трояново няма
-неполивни ниви,  пасища, други
земеделски земи

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Не в риск

14 Севернобургаски реки BG2SE900L027 Атанасовско езеро няма

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

Преграждане с диги – с цел
солодобиване

Вероятно в риск
 -необходимо е
проучване на
причините

15 Севернобургаски реки BG2SE900L028 Поморийско езеро
1. "ЗТВ" АД производствена база Каблешково;
2. "Лагуна" ООД цех за пр-тво на боза в гр.
Каблешково

- неполивни ниви, лозя,
урбанизирани територии

Прокопан канал с шлюз към
морето Вероятно в риск

 - фосфор

16 Севернобургаски реки BG2SE800L018 яз.Ахелой няма

-неполивни ниви,  гори, преходни
гори

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Вероятно в риск
 -необходимо е
проучване на
причините

17 Севернобургаски реки BG2SE600L016 яз.Порой няма
-неполивни ниви,  лозя, овощни
градини, гори

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока.

Не в риск

18 Мандренски реки BG2MA100L001 ез. Мандра / Узунгерен
1. ПСОВ "Меден рудник" гр. Бургас;
2. "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - основна
площадка (ЦПС)

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

Разделено чрез язовирна стена с
яз. Мандра

В риск:
 - фосфор

19 Мандренски реки BG2MA107L002 яз. Мандра

1. "Андела" АД - баластриера "Новоселци 3" с.
Константиново;                   2. "Строителни материали"
АД - флотационна ф-ка "Върли бряг";

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

Изградени язовирни стени на
част от съществуващото езеро
Мандра

Твърдица, Узунгерен, 2,
Крива круша2, Стопански
двор1,2, Сухо дере
(Черкова курия), Сухо дере
1, Долно езерово1

Вероятно в риск
 - фосфор

20 Мандренски реки BG2MA600L017 яз. “Картелка”(р. Папазлъшка) няма

-неполивни ниви,  пасища,
преходна гора

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Пчелина 1,2,Пчелина 3/До
селото, Над селото 4,5,
Мидовка, Голямата
река/Картелка

Вероятно в риск
 - азот
 - фосфор

21 Мандренски реки BG2MA600L016  яз. “Крушово” няма

-неполивни ниви, други
земеделски земи

Трансформация от линеен в
площен обект с регулация на
оттока

Вероятно в риск
 - азот
 - фосфор

22 Южночерноморски
реки

BG2IU400L011 яз.Ясна поляна няма
-гори,  преходни гори Трансформация от линеен в

площен обект с регулация на
оттока

Вероятно в риск
-мида зебра

ОЦЕНКА НА РИСКА№ Водно тяло КОД РЕЧЕН УЧАСТЪК

ИЗТОЧНИК НА ЗАМЪРСЯВАНЕ МОРФОЛОГИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ


