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ТОМ 5  БЯЛА РЕКА
РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА

РЕКА БЯЛА РЕКА

ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА

БЯЛА РЕКА

1. Категории повърхностни води в басейна на Бяла

 Във водосбора на р. Бяла има само една категория повърхностни води – “РЕКИ”.

2. Типове повърхностни води в басейна на Бяла река

 Повърхностните води в басейна на река Бяла са от един тип, а именно –

пресъхващи реки.

Карта №Б1-4 Типове води категория „реки” в басейна на река Бяла
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3. Избор на референтни условия и/или места за басейна на река Бяла

Определянето на референтни условия и изборът на референтни места са предмет

на стартирала през 2009 г. тема, финансирана по Оперативна програма „Околна среда:

"Определяне на референтни условия и максимален екологичен потенциал за типовете

повърхностни води (реки и езера) на територията на РБългария". Окончателните

резултати се очаква да бъдат представени след нейното приключване в началото на

2010 г. При подготовката на ПУРБ е използвана информация от междинните резултати

от реализацията на проекта.

Дефиниция на референтните места и МЕП, общите подходи за определяне,

методическите правила за дефиниране на референтните условия и МЕП и проблемните

типове води са представени в Том 1 ИБР.

Конкретна информация за определените референтни условия е представена като

приложение в ПУРБ под формата на паспорти за типовете реки. (Приложение №1-2)

Тъй като в басейна на р. Бяла водите са само от категория „реки”, местата с

референтни условия или МЕП са определени само за тази категория. В басейна е

определено само едно такова място, представено на Карта №Б1-5 и Таблица №Б1-5.

Карта №Б1-5 Места с референтни условия или МЕП в басейна на р. Бяла
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Таблица №Б1-5 Места с референтни условия или МЕП категория „реки”в басейна на р. Бяла

Елементи
(със стойности за референтни условия и МЕП)№ Тип ВТ Мон. пункт Местоположен

ие
Референтни

(R/MEP)

Близки до
референтни

(R-G,G)

Условно
референтни (G-M)

Фб

1
011011

Пресъхващи
реки

BG3MA100
R210

BG3MA00035MS1
620

р.Бяла –
с.Меден бук R-G V V V
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4. Повърхностни водни тела в басейна на река Бяла

В басейна на р. Бяла са определени 2 водни тела, като и двете са от

категория РЕКИ и от тип „пресъхващи реки”. Водните тела в басейна на Бяла река

са показани на Карта №Б1-6, а в Таблица №Б1-6 е даден списък с имената, кодовете

и типологията на водните тела.

Карта №Б1-6 Повърхностни водни тела в басейна на река Бяла

Таблица №Б1-6 Списък на повърхностните водни тела в басейна на Бяла

 № Описание на водното тяло Код на ВТ Код на Тип Тип
1 р. Бяла река и нейните притоци BG3MA100R210 ТР24 Пресъхващи реки
2 р. Луда BG3MA100R220 ТР24 Пресъхващи реки

 5. Силномодифицирани и изкуствени водни тела

 В Басейна на р. Бяла няма водни тела, които да са определени като

силномодифицирани или изкуствени.


