
Р  А  З  Д  Е  Л    3

План за управление на речните  басейни в Източнобеломорски район 2010-2015 година Б3-1

ТОМ 5 БЯЛА РЕКА

РАЗДЕЛ 3  ЗОНИ  ЗА  ЗАЩИТА  НА  ВОДИТЕ

1. Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация по

член 7 на РДВ

1.1. Повърхностни води

В басейна на р. Бяла река няма повърхностни водни тела за питейно-битово

водоснабдяване.

1.2. Подземни води

Таблица №Б3-1 Подземни водни тела, използвани за питейни нужди в басейна на Бяла

№ Код на ВТ Име  на водното  тяло Защита
Пукнатинни и карстови води в Протерозой

1 BG3DG00PtPg2024 Пукнатинни води - Ивайловградски масив незащитено
2 BG3DG00000Pt046 Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс незащитено
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Карта №Б3-1  Подземни водни тела, използвани за питейни нужди в басейна на Бяла
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2. Териториите, определени за такива с цел опазване на икономически

значими водни видове

В басейна на р.  Бяла,  както и в целия ИБР няма определени зони за защита на

водите с цел опазване на икономически значими водни видове.

3. Водни обекти, определени като води за рекреация, включително

определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО

В басейна на р. Бяла няма определени води за рекреация и зони за къпане.

4. Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като

чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО и зоните, обявени като уязвими

съгласно Директива 91/676/ЕИО

4.1. Чувствителни зони

В басейна на р. Бяла няма чувствителни зони.

4.2. Уязвими зони

В басейна на р. Бяла няма уязвими зони.

5. Зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитания, при

които поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за

опазването им, включително съответните обекти по «Натура 2000», определени

съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО

5.1. Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 92/43/ЕИО за

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Зоните за защита на хабитатите заемат 94% от площта на речния басейн. Това е

една зона по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на

природните местообитания и на дивата флора и фауна, за която поддръжката или

подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването й. Именно тази

зона е представена на Таблица №Б3-2 и на Карта №Б3-2.
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Таблица №Б3-2 Зони за защита на водите в басейна на р. Бяла, обявени по Натура 2000

във връзка с Директивата за местообитанията

№ Код Защититена зона Код на ВТ Площ / ха
1 BG0001032 Родопи - Източни BG3MA100R006

BG3MA100R007
BG3MA100R270
BG3AR100R001
BG3AR100R003
BG3AR100R002
BG3AR100R005
BG3AR100R007
BG3AR100L004
BG3AR300R011
BG3AR400R014
BG3AR350L010
BG3AR300R012
BG3AR300R013
BG3AR200R009
BG3AR100R008
BG3MA100R001
BG3MA100R270
BG3AR100R001
BG3AR100R003
BG3AR100R002
BG3AR100R005
BG3AR100L004
BG3MA100R006
BG3MA100R007
BG3AR100L004
BG3AR100R006
BG3MA100R001
BG3MA100R270
BG3AR100R001
BG3AR100R005
BG3AR100R007
BG3AR200R009
BG3MA100R220

216945.50
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Карта  №Б3-2 Зони за защита на водите в басейна на р. Бяла, обявени по Натура 2000 във връзка с Директивата за

местообитанията



Р  А  З  Д  Е  Л    3

План за управление на речните  басейни в Източнобеломорски район 2010-2015 година Б3-6

5.2. Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 79/409/ЕИО за

съхранението на дивите птици

Зоните за защита на птиците  заемат 66,70% от площта на речния басейн. Това е

една зона по „Натура 2000”, обявена съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранение на

дивите птици, за която поддръжката или подобряването на състоянието на водите са важен

фактор за опазването й. Това е представено на Таблица №Б3-3 и на Карта №Б3-3.

Таблица № Б3-3 Зони за защита на водите в басейна на р. Бяла, обявени по Натура 2000

във връзка с Директивата за птиците и съответните водни тела в тези зони

№ Код Защитена зона Код на водното тяло Площ (ха)
1 BG0002019 Бяла река BG3MA100R270

BG3AR100R001
BG3AR200R009
BG3MA100R220

44626.65
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Карта  № Б3-3 Зони за защита на водите в басейна на р. Бяла, обявени по Натура 2000 във връзка с Директивата за птиците
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5.3. Зони за защита според българския Закон за защитени територии

Защитените територии, които са определени по ЗЗТ в басейна на р. Бяла и за които

е оценено, че поддръжката и подобряването на състоянието на водите са важен фактор за

опазването им, заемат 2,5% от площта на речния басейн. Това е представено на Таблица

№Б3-4 и на Карта №Б3-4.

Таблица № Б3-4 Зони за защита на водите в басейна на р. Бяла, обявени по ЗЗТ

№ Кате-
гория

Национален
код на ЗТ

Европейски код на
ЗТ Име на ЗТ водно тяло Площ

(ха)

18 ЗМ 1_6_151 176838 Меандрите на р. Бяла BG3MA100R270 1532
19 ЗМ 1_6_137 176820 Хамбар дере BG3MA100R270 101
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Карта № Б3-4 Зони за защита на водите в басейна на р. Бяла, обявени по ЗЗТ


