
                Приложение 4.1.4

                ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО И ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

№ Поречие

Код на 

повърхностното 

водно тяло

Име на повърхностното водно тяло

Категория по 

хидроморфологичн

и характеристики

Тип Код на типа
Код на 

подтипа

Категория на 

повърхностното 

водно тяло

Обща оценка на екологичното 

състояние / потенциал

Химична оценка на 

състоянието - 

приоритетни 

вещества 

Показатели, влошаващи 

състоянието

1 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R001 р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро непостигащо добро -

2 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R002 р.Екренска - от извора до понирането й след с.Кранево естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро добро -

3 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R004 р.Батова  - след с. Долище до с.Батово естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

4 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R005 р. Батова - от извора до с.Долище естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро добро -

5 Черноморски Добруджански реки BG2DO800R006 р. Изворска - от извора до вливане в р.Батова естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

6 Черноморски Добруджански реки BG2DO700L017 Дуранкулашко езеро естествено ЧМ сладководни езера и блата L7  - езеро мн.лошо няма данни
МЗБ, Риби, ФП, БПК, 

Електропроводимост, 

7 Черноморски Добруджански реки BG2DO700L018
I участък: Шабленско езеро

II участък: Езерецко езеро
естествено ЧМ сладководни езера и блата L7  - езеро добро няма данни -

8 река Провадийска BG2PR900R017 р. Провадийска - от извора до преди с. Каменяк естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река мн.лошо добро
N-NH4, N-NO2, N-NO3, N-total, 

P-PO4, P-total

9 река Провадийска BG2PR900R015 р.Провадийска - от преди с.Каменяк до гр.Каспичан естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо добро МФ, БПК, N-NO3, N-total

10 река Провадийска BG2PR567R011 р.Провадийска - от гр. Каспичан до с. Невша СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо добро
МЗБ, БПК, N-NO2, N-NO3, 

N-total

11 река Провадийска BG2PR800R018 р.Мадара - от извора до кв. Макак, гр.Шумен естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни МЗБ

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

р.Провадийска
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро

МЗБ, БПК, N-NO2, N-NO3, 

N-total, P-total

13 река Провадийска BG2PR600R014 р.Крива - от  извора до след с.Лиси връх естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро
МЗБ, БПК, N-NH4, N-NO3, 

N-total, P-PO4, P-total

14 река Провадийска BG2PR600R1013 р.Крива - от  след с. Лиси връх до гр. Нови Пазар естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо няма данни
МЗБ, БПК, N-NO2, N-NO3, 

N-total, P-total

15 река Провадийска BG2PR600R1012 р. Крива - от  Нови Пазар до вливане в р.Провадийска СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река мн.лошо няма данни

МЗБ, МФ, ФБ, Риби, БПК, 

Електропроводимост, N-NH4, 

N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, 

P-total

16 река Провадийска BG2PR500R006 р. Провадийска - от с. Невша до преди гр. Провадия СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4

17 река Провадийска BG2PR500R010 р. Златина - от  извора до 2,6 км. след с. Белоградец естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни N-NO3, N-total

18 река Провадийска BG2PR500R008
р. Златина - от  2,6 км. след с. Белоградец до вливане в 

р. Провадийска 
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро

МФ, Електропроводимост, 

разт.O2

19 река Провадийска BG2PR500R004 р. Язтепенска - от извора до вливане в р.Провадийска естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река мн.лошо няма данни -

20 река Провадийска BG2PR345R1107
р. Провадийска - от гр. Провадия до  вливане на 

р.Главница;   
СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни

МЗБ, Електропроводимост, 

N-NO2, N-NO3, N-total

21 река Провадийска BG2PR345R1207

I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница 

до вливане на шламоотвал Падина 

II участък: р.Манастирска - от извора до вливане в 

р.Провадийска

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо добро

МЗБ, МФ, 

Електропроводимост, N-NO3, 

N-total

22 река Провадийска BG2PR300L021 яз. Тръстиково ИВО Малки и средни равнинни язовири L16  - езеро добро няма данни -

23 река Провадийска BG2PR345R1007 р. Главница  - от извора до вливане на р. Аннадере естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

24 река Провадийска BG2PR400R1009
р. Анадере - от  извора до вливане в р.Главница и 

р.Главница до вливане в р. Провадийска
СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро N-NO3, N-total, P-total

25 река Провадийска BG2PR345R1307
р.Провадийска - след вливането на шламоотвал 

Падина до Белославско езеро
СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река мн.лошо няма данни

МФ, ФБ, Електропроводимост, 

N-NH4, N-NO2, N-total

26 река Провадийска BG2PR200R1004 р. Девненска - от извора до с.Чернево естествено 
Карстови извори и други изворни 

съобщества
R15  - река умерено добро Електропроводимост, N-total



27 река Провадийска BG2PR210R1005
р. Девненска - след с.Чернево до вливането в 

р.Провадийска
естествено 

Карстови извори и други изворни 

съобщества
R15  - река умерено няма данни МЗБ, МФ

28 река Провадийска BG2PR100L003 Белославско езеро СМВТ ЧМ средно солени езера и блата L9  - езеро мн.лошо непостигащо добро
ФП, N-NH4, N-NO2, N-NO3, 

N-total, P-PO4, P-total

29 река Провадийска BG2PR100L002
Канал, свързващ Белославско езеро с Варненско езеро 

(канал 2)    
СМВТ ЧМ средно солени езера и блата L9  - езеро мн.лошо няма данни

ФП, N-NH4, N-NO2, N-NO3, 

N-total, P-PO4, P-total

30 река Провадийска BG2PR100L001 Варненско езеро СМВТ ЧМ средно солени езера и блата L9  - езеро мн.лошо няма данни
ФП, БПК, разт.O2, N-NO2, 

P-PO4, P-total

31 река Провадийска BG2PR900L019 Стар канал между Варненско езеро и Черно море СМВТ ЧМ средно солени езера и блата L9  - езеро мн.лошо няма данни
ФП, БПК, N-NO2, P-PO4, P-

total

32 река Провадийска BG2PR900L020 Канал 1 (нов) между Варненско езеро и Черно море ИВО ЧМ средно солени езера и блата L9  - езеро мн.лошо няма данни ФП, N-NO2, P-PO4, P-total

33  река Камчия BG2KA900R1037 р. Голяма Камчия - от извор до след с. Тича естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река добро добро -

34  река Камчия BG2KA900R1137 р. Камчия - след с. Тича до яз. "Тича" естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни МЗБ, ФБ, БПК, N-NO3, P-total

35  река Камчия BG2KA900R038 р. Черна от извор до вливане в р. Камчия естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река добро добро -

36  река Камчия BG2KA900L021  яз. "Тича" СМВТ Големи дълбоки язовири L11  - езеро умерено няма данни P-PO4, P-total

37  река Камчия BG2KA900R1039
р. Герила от преди гр. Върбица до вливане в яз. 

"Тича" 
естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река лошо няма данни

МЗБ, МФ, ФБ, N-NO3, N-total, 

P-total

38  река Камчия BG2KA900R1139 р. Герила от извор до преди гр. Върбица естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река отлично няма данни -

39  река Камчия BG2KA900R035 р. Драгановска от извор до вливане в яз. "Тича" естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река лошо добро
МЗБ, МФ, БПК, N-NO3, N-

total, P-total

40  река Камчия BG2KA900L036 яз. "Черковна" СМВТ
Средни и малки полупланински 

язовири
L12  - езеро умерено добро

БПК, N-NH4, N-NO2, N-NO3, 

N-total, P-total

41  река Камчия BG2KA900R022 р. Елешница от извор до вливане в яз. "Тича" естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река умерено добро
МЗБ, БПК, N-NO3, N-total, 

P-total

42  река Камчия BG2KA900R1020
р. Камчия - след яз. "Тича" до преди гр. В. Преслав 

(Омуртагов мост)
СМВТ Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река няма данни няма данни -

43  река Камчия BG2KA900R1019
р. Камчия - от преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) 

до вливане на р. Врана
СМВТ Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река лошо добро

МЗБ, МФ, Риби, БПК, N-NH4, 

N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, 

P-total

44  река Камчия BG2KA578R1003

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

вливане на р. Поройна/ Боклуджадере

II участък: Р. Врана от вливане на р. Керизбунар до 

вливане в р. Камчия

СМВТ Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река лошо непостигащо добро

МЗБ, МФ, Риби, БПК, N-NH4, 

N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, 

P-total

45  река Камчия BG2KA800R1031 р. Врана от извор до гр. Търговище естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро

ФБ, Електропроводимост, 

N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, 

P-total

46  река Камчия BG2KA800L032 яз. "Поляница" ИВО
Средни и малки полупланински 

язовири
L12  - езеро умерено няма данни

МЗБ, БПК, N-NH4, N-total, 

P-total

47  река Камчия BG2KA800R1131

I участък: р. Врана от гр. Търговище до вливане на р. 

Керизбунар (Андере)

II участък: р. Сива (Лиляк) до вливане в р. Врана

III участък: р. Кьошка (Башбунар) до вливане в р. 

Врана

естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река мн.лошо непостигащо добро
МЗБ, МФ, Риби, N-NH4, 

N-NO2, N-total, P-PO4, P-total

48  река Камчия BG2KA800R030
р. Керизбунар (Андере) от извор до язовир 

"Съединение"
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо добро

МЗБ, МФ, Риби, БПК, N-NH4, 

N-NO3, N-total

49  река Камчия BG2KA800L029 яз. "Съединение" СМВТ
Средни и малки полупланински 

язовири
L12  - езеро умерено добро

МЗБ, БПК, 

Електропроводимост, N-NH4, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total

50  река Камчия BG2KA800R028
р. Керизбунар от язовир "Съединение" до вливане в р. 

Врана 
СМВТ Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река лошо добро

МФ, БПК, N-NH4, N-NO2, N-

total, P-PO4, P-total

51  река Камчия BG2KA800R025 р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз. Фисек естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро
Електропроводимост, N-NO2, 

N-total, P-PO4

52  река Камчия BG2KA800L027  яз. "Фисек"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     СМВТ
Средни и малки полупланински 

язовири
L12  - езеро мн.лошо няма данни

ФП, БПК, N-NH4, N-NO2, 

N-NO3, N-total, P-total

53  река Камчия BG2KA800R026
р. Чираджи (Пакоша) от яз. "Фисек" до вливане в р. 

Врана 
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро БПК, N-NO2, N-NO3, N-total

54  река Камчия BG2KA800R033

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

ІV участък: - р. Кралевска от  вливане на р. Отекидере 

естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро
МЗБ, Риби, БПК, N-NH4, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total



55  река Камчия BG2KA578R1203

I участък: р. Камчия - от вливане на  р. Поройна / 

Боклуджадере до вливане на река Токатдере 

(Лопушна) при с. Арковна 

II участък : Аркотински пролом, р. Камчия – от 

вливане на река Токатдере (Лопушна) при с. Арковна 

до въжен мост от с. Камен дял за Гара Партизани

СМВТ Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река лошо непостигащо добро
МЗБ, МФ, ФБ, Риби, БПК, 

N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4

56  река Камчия BG2KA578R1103 р. Поройна от извор до вливане в р. Камчия естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река мн.лошо добро
МЗБ, БПК, N-NH4, N-NO2, 

N-total, P-PO4, P-total

57  река Камчия BG2KA700R016
р. Стара река (Текедере) - от извор до вливане в р. 

Камчия 
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река мн.лошо добро

МЗБ, БПК, N-NH4, N-NO2, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total

58  река Камчия BG2KA700R017 р. Златарска от извор до вливане в р. Камчия естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро добро -

59  река Камчия BG2KA600R018 р. Брестова и притоци естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро
МЗБ, ФБ, Риби, БПК, N-NH4,

N-total, P-total

60  река Камчия BG2KA500R010 р. Токат дере от извор до вливане в р. Камчия естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро добро -

61  река Камчия BG2KA578R1303

р. Камчия от въжен мост от с. Камен дял за Гара 

Партизани до река Сладка вода (Мечи дол) при с. 

Красимир

СМВТ
Големи ЧМ реки/ Полупланински реки 

в екорегион 12

Преходен тип 

R10/R4 
 - река умерено добро МЗБ, N-NO2, N-total

62  река Камчия BG2KA578R1403
р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. 

Красимир до вливане на р. Луда Камчия
СМВТ Големи ЧМ реки R10  - река умерено добро МЗБ, ФБ, N-NO2, N-total

63  река Камчия BG2KA130R1002
р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия до с. 

Дъбравино (шосеен мост)
естествено Големи ЧМ реки R10  - река умерено добро МЗБ, МФ, ФБ, N-NO2

64  река Камчия BG2KA400R1043 р. Луда Камчия - от извор до след с. Ичера естествено Планински реки в екорегион 12 R2 R 2.1 и R 2.2 река добро няма данни -

65  река Камчия BG2KA400R1143
р. Луда Камчия - от след с. Ичера до преди с 

Дъбовица
естествено Планински реки в екорегион 12 R2 R 2.2 река добро няма данни -

66  река Камчия BG2KA400R1042 р. Котленска до вливане на р. Нейковска естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река умерено няма данни МЗБ

67  река Камчия BG2KA400R1142

I участък: р. Котленска -  от вливане на р. Нейковска 

до вливане в р. Луда Камчия 

II участък: р. Нейковска - от извор до вливане в р. 

Котленска

естествено Планински реки в екорегион 12 R2 R 2.1 река добро добро -

68  река Камчия BG2KA400R1243
р. Луда Камчия - от преди с. Дъбовица до язовир 

Камчия
естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

69  река Камчия BG2KA400R041 р. Медвенска до вливане в р. Луда Камчия естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река добро няма данни -

70  река Камчия BG2KA400L044 яз. Скала 1 ИВО
Равнинни и полупланински естествени 

езера и блата
L4  - езеро мн.лошо няма данни МЗБ, ФП

71  река Камчия BG2KA400R040 р. Садовска до вливане в р. Луда Камчия естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

72  река Камчия BG2KA400L024 яз. "Камчия" СМВТ Големи дълбоки язовири L11  - езеро добро няма данни -

73  река Камчия BG2KA400R023 р. Папаздере  до вливане в яз. "Камчия" естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро добро -

74  река Камчия BG2KA400R1011 р. Луда Камчия - от яз. Камчия до с. Люляково естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

75  река Камчия BG2KA400R015 р.Потамишка(Ведровска) до вливане в р.Луда Камчия естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро
Електропроводимост, N-total, P-

total

76  река Камчия BG2KA400R1111 р. Луда Камчия - от с. Люляково до яз. Цонево естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни МЗБ

77  река Камчия BG2KA400R014 р. Бяла река до вливане в р. Луда Камчия естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро
МЗБ, N-NO2, N-total, P-PO4, 

P-total

78  река Камчия BG2KA400R013 р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни
МЗБ, БПК, N-NO2, N-total, 

P-PO4, P-total

79  река Камчия BG2KA400R012
р. Казандере (Каменяшка) от извор до вливане в р. 

Луда Камчия 
естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни МФ

80  река Камчия BG2KA400L008 яз. "Цонево" СМВТ Големи дълбоки язовири L11  - езеро добро няма данни -

81  река Камчия BG2KA400R009 р. Балабандере от извор до вливане в яз. Цонево естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

82  река Камчия BG2KA400R1004
р. Луда Камчия - от яз. "Цонево" до вливане в р. 

Камчия 
СМВТ Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено добро МЗБ

83  река Камчия BG2KA200R007 р. Елешница от извор до вливане в яз. "Елешница" естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро добро -

84  река Камчия BG2KA200L006  яз. "Елешница" СМВТ
Средни и малки полупланински 

язовири
L12  - езеро добро добро -

85  река Камчия BG2KA200R005
р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в р. 

Камчия 
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро добро -

86  река Камчия BG2KA130R1102 р. Камчия – от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие СМВТ Големи ЧМ реки R10  - река умерено няма данни МЗБ

87  река Камчия BG2KA100R001 р. Комлудере от извор до вливане в р. Камчия естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро МЗБ, Електропроводимост

88 Севернобургаски реки BG2SE200R001
р.Фъндъклийска - от извора до вливане в Черно море 

при с. Шкорпиловци
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни Електропроводимост, N-NO2

89 Севернобургаски реки BG2SE300R003 р.Панаир дере - от извора до вливане в Черно море естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -



90 Севернобургаски реки BG2SE400R004

I участък - р.Двойница - от извора до след с.Дюлино

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

р.Двойница

естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

91 Севернобургаски реки BG2SE400R006
р.Двойница - 2 км след с.Дюлино до вливане в Черно 

море
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

92 Севернобургаски реки BG2SE400R007
р.Великовска (от извора до вливане в р.Двойница) и 

притоци (р.Денизлерска и р.Карагьолгенска)
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

93 Севернобургаски реки BG2SE400R005 р.Комлудере - от извора до вливане в р.Двойница естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

94 Севернобургаски реки BG2SE500R013 р.Вая - от извора до вливане в Черно море при Иракли естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

95 Севернобургаски реки BG2SE500R012
р. Дращела - от извора до вливане в Черно море при 

ВС "Елените"
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни

N-NH4, N-NO2, N-total, P-PO4, 

P-total

96 Севернобургаски реки BG2SE600R023 р.Хаджийска - от извора до 3 км след с. Ръжица естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни
МЗБ, МФ, N-NH4, N-NO2, N-

total, P-PO4, P-total

97 Севернобургаски реки BG2SE600R015 р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица  до яз."Порой" естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ, МФ, N-NO2

98 Севернобургаски реки BG2SE600L016 яз.Порой СМВТ Малки и средни равнинни язовири L16  - езеро лошо няма данни
МЗБ, ФП, N-NH4, P-PO4, P-

total

99 Севернобургаски реки BG2SE600R1010

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

II участък - р.Бяла река - от преди с. Гюльовца до 

вливане в р.Хаджийска

СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни

МЗБ, Риби, 

Електропроводимост, разт.O2, 

N-NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, 

P-total

100 Севернобургаски реки BG2SE600R1009 р.Бяла река - от извора до преди с. Гюльовца естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река отлично няма данни -

101 Севернобургаски реки BG2SE800R017  р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река умерено няма данни
МЗБ, N-NO3, N-total, P-PO4, 

P-total

102 Севернобургаски реки BG2SE800L018 яз.Ахелой СМВТ Малки и средни равнинни язовири L16  - езеро лошо няма данни МЗБ, ФП

103 Севернобургаски реки BG2SE800R019  р. Ахелой - от  яз.Ахелой до преди с.Ахелой естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

104 Севернобургаски реки BG2SE800R020
 р. Ахелой - от преди с.Ахелой до вливане в Черно 

море
СМВТ ЧМ речни лимани R16  - река умерено няма данни

МЗБ, МФ, ФБ, Риби, N-NO2, 

N-total, P-PO4, P-total

105 Севернобургаски реки BG2SE900L028 Поморийско езеро СМВТ Черноморски свръх-солени езера L10  - езеро умерено няма данни
МЗБ, ФП, 

Електропроводимост, N-NH4

106 Севернобургаски реки BG2SE900R026

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

Атанасовско езеро

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

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено добро
МЗБ, МФ, разт.O2, N-NH4, 

N-NO2, N-total, P-PO4, P-total

107 Севернобургаски реки BG2SE900R025
р.Курбар дере - от извора до вливане в Атанасовско 

езеро
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни

МФ, РН, БПК, 

Електропроводимост, разт.O2, 

N-NO2, N-total, P-PO4, P-total

108 Севернобургаски реки BG2SE900L027 Атанасовско езеро СМВТ Черноморски свръх-солени езера L10  - езеро умерено няма данни

Риби, ФП, РН, БПК, 

Електропроводимост, N-NH4, 

N-total, P-PO4, P-total

109 Севернобургаски реки BG2SE900R030

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

р.Славеева

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

вливане на р.Съдиевска

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

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река мн.лошо няма данни
МЗБ, МФ, БПК, N-NH4, N-

NO2, N-total, P-PO4, P-total

110 Севернобургаски реки BG2SE900R024 р.Съдиевска - от извора до вливане в р.Айтоска естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ, МФ

111 Севернобургаски реки BG2SE900R036

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

след гр.Камено

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

Бургаско езеро

СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо няма данни

МФ, Електропроводимост, N-

NO2, N-NO3, N-total, P-PO4, P-

total

112 Севернобургаски реки BG2SE900R031 р.Чукарска - от извор до яз.Трояново естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ

113 Севернобургаски реки BG2SE900L032 яз.Трояново СМВТ Малки и средни равнинни язовири L16  - езеро умерено няма данни N-NH4, N-NO2, P-PO4, P-total

114 Севернобургаски реки BG2SE900R033 р.Чукарска - от яз."Трояново" до с. Равнец естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни P-PO4

115 Севернобургаски реки BG2SE900R034
р.Чукарска - от с. Равнец до вливаване в Бургаско 

езеро
СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ, N-total, P-PO4, P-total

116 Севернобургаски реки BG2SE900R035 р.Сънър дере - от извора до вливане в р. Чукарска естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни
Електропроводимост, N-NO3, 

N-total, P-PO4

117 Севернобургаски реки BG2SE900L037 Бургаско езеро СМВТ ЧМ слабо солени езера и блата L8  - езеро мн.лошо непостигащо добро

МЗБ, ФП, РН, БПК, 

Електропроводимост, N-NH4, 

N-total, P-PO4, P-total

118 Мандренски реки BG2MA600R015 р. Русокастренска – от извор до язовир “Крушово” естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

119 Мандренски реки BG2MA600L016  яз. “Крушово” СМВТ Малки и средни равнинни язовири L16  - езеро умерено няма данни
Електропроводимост, N-NH4, 

N-NO2, N-total, P-PO4, P-total

120 Мандренски реки BG2MA600R012

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

Русокастро  

ІІучастък: р. Папазлъшка от  яз. “Картелка ” до 

вливане в р.Русокастренска                                                                                                                          

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни
МФ, Електропроводимост, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total

121 Мандренски реки BG2MA600R005 р. Русокастренска – с.Русокастро до устие естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни
МФ, Електропроводимост, 

N-NO3, N-total, P-PO4, P-total



122 Мандренски реки BG2MA600R014 р.Барганска – от извора до вливане в р.Русокастренска естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

123 Мандренски реки BG2MA600R018
р. Папазлъшка /Черковска/ –  от извор до яз. 

“Картелка”
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни N-NO3, N-total, P-PO4

124 Мандренски реки BG2MA600L017 яз. “Картелка”(р. Папазлъшка) СМВТ Малки и средни равнинни язовири L16  - езеро умерено няма данни
Електропроводимост, N-NH4, 

N-NO2, N-total, P-PO4, P-total

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

Русокастренска
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

126 Мандренски реки BG2MA900R020

І участък: р. Средецка  от извор до град Средец

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

Средецка

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

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо няма данни МЗБ, Риби

127 Мандренски реки BG2MA700R006 р. Средецка - от гр. Средец до язовир “Мандра” СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни N-NO2, N-total, P-PO4, P-total

128 Мандренски реки BG2MA800R019

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

Средецка 

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

вливане в р. Господаревска 

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

Господаревска 

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ, Риби

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

р. Средецка 
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

130 Мандренски реки BG2MA400R021

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

Белевренска 

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

Факийска

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

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни P-PO4

131 Мандренски реки BG2MA400R008

І участък: р. Факийска- от вливане на р.Белевренска 

до с.Габър

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

Факийска 

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

132 Мандренски реки BG2MA400R004 р. Факийска – с. Габър до устие СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

133 Мандренски реки BG2MA400R009
р. Кондачка (Габърска) – от извор до вливане в р. 

Факийска
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

134 Мандренски реки BG2MA400R010 р. Даръдере – от извор до вливане в р. Факийска естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

135 Мандренски реки BG2MA200R011  р. Изворска – от извор до с. Извор естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

136 Мандренски реки BG2MA200R003 р. Изворска - от с. Извор до устие СМВТ Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ, МФ, N-total

137 Мандренски реки BG2MA107L002 яз. Мандра СМВТ ЧМ сладководни езера и блата L7  - езеро мн.лошо няма данни
МЗБ, ФП, N-NH4, N-total, P-

PO4, P-total

138 Мандренски реки BG2MA100L001 ез. Мандра / Узунгерен естествено ЧМ средно солени езера и блата L9  - езеро мн.лошо няма данни

МЗБ, ФП, 

Електропроводимост, N-NH4, P-

PO4, P-total

139 Южнобургаски реки BG2IU100R003 р.Маринка - от извор до вливане в Черно море естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МФ

140 Южнобургаски реки BG2IU100R002 р. Отманли - от извор до вливане в Черно море естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

141 Южнобургаски реки BG2IU200L017 ез. Алепу естествено ЧМ слабо солени езера и блата L8  - езеро умерено няма данни

Риби, ФП, БПК, 

Електропроводимост, разт.O2, 

N-NH4, P-PO4, P-total

142 Южнобургаски реки BG2IU200L019 ез. Аркутино естествено 
Крайречни езера и блата  в екорегион 

12
L5  - езеро лошо няма данни МЗБ, ФП

143 Южнобургаски реки BG2IU200R006 р. Ропотамо- от извор до вливане на р. Мехмедженска                                                  естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река умерено няма данни МЗБ

144 Южнобургаски реки BG2IU200R005
р. Ропотамо- от вливане на р.Мехмедженска до 

вливане в Черно море                                        
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

145 Южнобургаски реки BG2IU200R004 р.Мехмедженска -  от извор  до вливане в р.Ропотамо                                                                                                                  естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река лошо няма данни
МЗБ, ФБ, N-NO2, P-PO4, P-

total

146 Южнобургаски реки BG2IU200L007 Стамополу естествено ЧМ слабо солени езера и блата L8  - езеро мн.лошо няма данни

МЗБ, Риби, ФП, БПК, 

Електропроводимост, разт.O2, 

N-NH4, P-PO4, P-total

147 Южнобургаски реки BG2IU600L018 Дяволско блато естествено ЧМ слабо солени езера и блата L8  - езеро умерено няма данни

ФП, БПК, 

Електропроводимост, разт.O2, 

N-NH4, P-PO4, P-total

148 Южнобургаски реки BG2IU400R010 р.Дяволска  -  от извор до вливане в яз.Ясна поляна                                                                                           естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

149 Южнобургаски реки BG2IU400L011 яз. Ясна поляна СМВТ
Средни и малки полупланински 

язовири
L12  - езеро добро няма данни -

150 Южнобургаски реки BG2IU400R008
р. Дяволска след яз.Ясна поляна до вливане в Черно 

море 
естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

151 Южнобургаски реки BG2IU400R012 р. Зеленковска  - от извор до вливане  в р.Дяволска естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река отлично няма данни -

152 Южнобургаски реки BG2IU600R013

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

море 

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

р.Караагач 

естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

153 Южнобургаски реки BG2IU800R015 р. Лисово дере - от извор до  вливане в Черно море естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -



154 река Велека BG2VE106R1001 р. Велека - от граница с Р. Турция до река Чурка естествено Планински реки в екорегион 12 R2  - река добро няма данни -

155 река Велека BG2VE106R1101
р. Велека - от вливане на река Чурка до вливане на 

река Айдере (Мечи дол) 
естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

156 река Велека BG2VE400R1501 р. Младежка - от  извор до вливане в р.Велека естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

157 река Велека BG2VE700R1601 р. Айдере – от извор до вливане в р. Велека естествено 
Полупланински реки в екорегион 12 - 

особен случай
R4SK  - река добро няма данни -

158 река Велека BG2VE106R1201

I Участък: р. Велека – от вливане на р. Айдере до с. 

Кости

IІ Участък: р. Дяволски дол – от извор до вливане в р. 

Велека

естествено Полупланински реки в екорегион 12 R4  - река добро няма данни -

159 река Велека BG2VE106R1301
р. Велека – от Мост на с. Кости до 7 кm след с. 

Бродилово                                                                                        
естествено Големи ЧМ реки R10  - река добро няма данни -

160 река Велека BG2VE106R1401
р. Велека – от 7 кm след с. Бродилово до границата на 

зоната на преходните води                                                                              
естествено Големи ЧМ реки R10  - река добро няма данни -

161 Резовска река BG2RE400R002
р. Резовска от държавна граница на България с Турция 

до вливане в Черно море 
естествено Големи ЧМ реки R10  - река добро няма данни -

162 Резовска река BG2RE200R001 р.Силистар-  от извор до вливане в Черно море естествено Малки и средни ЧМ реки R11  - река добро няма данни -

163 Черно море BG2BS000C001 от Дуранкулак до н. Шабла естествено
силно изложен; плитък; смесен (скала, 

пясък)
CW3 CW3.1 крайбрежни води умерено непостигащо добро

ФП, кислородни условия 

(разтворен О2 и наситеност с 

О2)

164 Черно море BG2BS000C002 от н. Шабла до Камен бряг естествено силно открит; плитък; пясък CW1N  - крайбрежни води умерено добро

МЗБ, ФП, кислородни условия 

(разтворен О2 и наситеност с 

О2)

165 Черно море BG2BS000C1003 от  Камен бряг до н. Калиакра естествено силно открит; плитък; пясък CW1N  - крайбрежни води умерено неизвестно МЗБ и ФП

166 Черно море BG2BS000C1004 от н. Каликра до Каварна естествено защитен; плитък; тиня CW8  - крайбрежни води умерено неизвестно
МЗБ, ФП, МФБ, кислородни 

условия (разтворен О2)

167 Черно море BG2BS000C1013 от Каварна до н. Галата естествено умерено изложен; плитък; тиня CW2N  - крайбрежни води умерено непостигащо добро

ФП, МФБ, кислородни условия 

(разтворен О2 и наситеност с 

О2)

168 Черно море BG2BS000C1113 от н. Галата до к.к. Камчия естествено
силно изложен; плитък; смесен (скала, 

пясък, тиня)
CW3 CW3.2 крайбрежни води лошо неизвестно

МЗБ, ФП, МФБ, кислородни 

условия (разтворен О2 и 

наситеност с О2)

169 Черно море BG2BS000C005 Варненски залив естествено
умерено изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък, тиня)
CW5 CW5.1 крайбрежни води лошо непостигащо добро

МЗБ, ФП, МФБ, кислородни 

условия (разтворен О2 и 

наситеност с О2)

170 Черно море BG2BS000C1006 от к.к. Камчия до н. Емине естествено
силно изложен; плитък; смесен (скала, 

пясък)
CW3 CW3.1 крайбрежни води лошо неизвестно

МЗБ, ФП, МФБ, кислородни 

условия (разтворен О2 и 

наситеност с О2)

171 Черно море BG2BS000C1008 от н. Емине до Свети Влас естествено защитен; плитък; пясък CW4N  - крайбрежни води умерено добро
МЗБ, кислородни условия 

(разтворен О2)

172 Черно море BG2BS000C1108 от Св. Влас до Поморие естествено
умерено изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък, тиня)
CW5 CW5.1 крайбрежни води лошо неизвестно

МЗБ, ФП, кислородни условия 

(разтворен О2)

173 Черно море BG2BS000C1208 от Поморие до Сарафово естествено защитен; плитък; пясък CW9  - крайбрежни води умерено неизвестно
МЗБ, ФП, МФБ, кислородни 

условия (разтворен О2)

174 Черно море BG2BS000C1308 Южен Бургаски залив <30м естествено
защитен; плитък; смесен (скала, 

пясък)
CW2N  - крайбрежни води умерено неизвестно

МЗБ, ФП, МФБ, кислородни 

условия (разтворен О2)

175 Черно море BG2BS000C1010 Бургаски залив > 30м естествено силно изложен; междинен; тиня CW6N  - крайбрежни води умерено добро

МЗБ, ФП, кислородни условия 

(разтворен О2 и наситеност с 

О2)

176 Черно море BG2BS000C1011 от н. Маслен нос до н. Коракя естествено
умерено изложен; плитък; смесен 

(скала, пясък, твърди седименти)
CW5 CW5.2 крайбрежни води лошо неизвестно

МЗБ, ФП, кислородни условия 

(разтворен О2)

177 Черно море BG2BS000C1012 от н. Коракя до устието на р. Резовска < 30м естествено
силно изложен; плитък; смесен (скала, 

пясък, твърди седименти)
CW3 CW3.3 крайбрежни води добро неизвестно  -

178 Черно море BG2BS000C1112 от н. Коракя до устието на р. Резовска > 30м естествено
силно изложен; междинен; (скала, 

пясък, твърди седименти)
CW7  - крайбрежни води добро неизвестно  -


