Приложение №M7-12
Препоръки за забрани и режими в питейните повърхностни водни тела като зони
за защита на водите
1.

забрани за промяна на начина на трайно ползване на пасища, ливади, мери и гори в радиус

200 м около водните течения;
2.

забрани за корекции на речните корита и за изземване на инертни материали от реките;

3.

забрани за изграждане на ВЕЦ;

4.

забрани за депониране и съхранение на отпадъци на 500 м около водните течения;

5.

забрани за реконструкции в широколистните и смесени гори;

6.

забрани за сечи в доминираните от дъб издънкови насаждения, с изключение на регулярни

сечи, главни сечи с удължен възобновителен период;
7.

забрани за сечи в доминираните от бук издънкови насаждения, с изключение на регулярни

сечи, неравномерно-постепенни сечи и групово-изборни сечи;
8.

забрани за сечи в семенните гори;

9.

забрани за еднократна интензивност на сечите на 20% и повтаряемост на една и съща

площ по-малка от 7-9 години;
10. забрани за залесяване с неавтохтонни за района растителни видове;
11. за иглолистни горски масиви (с изключение на бял и черен бор и интродуцирани за
страната иглолистни видове) предлагаме следните забрани: за голи и краткосрочно-постепенни
сечи; за залесяване на естествени открити пространства в горските масиви (с изключение на
мероприятия за контрол на ерозията); за еднократна интензивност на провежданите сечи не
повече от 20%-30%; за залесяване и интродуциране с неавтохтонни за района растителни и
животински видове;за сечи във вековни гори; при провеждане на сеч препоръчваме
използването на техники и технологии, които минимално запушават растителната и почвена
покривка и рехабилитация на нарушените терени след приключване на стоп. дейности;
12. забрани за сечи на каменливи терени и такива с наклон над 40º;
13. забрани за изземване на торф;
14. при осъществяване на горско-стоп. дейности препоръчваме използването на лесовъдски
системи, поддържащи видово, възрастово и структурно разнообразие на ниво ландшафт; да се
запазят ключовите елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, острови на старостта,
дървета с хралупи;
15. обособяване на буферни зони около водните течения, в които да има минимална
лесовъдска намеса.
Смятаме, че тези режими и препоръки могат да бъдат насърчавани и компенсирани чрез
включването им като схеми в мярка 214 “Агроекологични плащания”, направлени
компенсиране на ограничения в Натура 2000 зони.
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