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РегистърътРегистърът нана защитенитезащитените териториитеритории,, изискванизискван
съгласносъгласно членчлен 6,6, трябватрябва дада включвавключва следнитеследните видовевидове

защитенизащитени териториитеритории::

ØØ DrinkingDrinking -- териториитеритории,, обявениобявени заза извличанеизвличане нана водавода,,
предназначенапредназначена заза човешкачовешка консумацияконсумация съгласносъгласно членчлен 7;7;

ØØ Economic SpeciesEconomic Species -- териториитеритории,, обявениобявени заза опазванеопазване нана
стопанскистопански значимизначими водниводни биологичнибиологични видовевидове;;

ØØ RecreationalRecreational -- водниводни обектиобекти ,, обявениобявени заза отдихотдих,,
включителновключително териториитетериториите,, обозначениобозначени катокато водиводи заза къпанекъпане
съгласносъгласно ДирективаДиректива 76/160/EEC;76/160/EEC;

ØØ NutrientNutrient -- териториитеритории,, чувствителничувствителни къмкъм хранителнитехранителните
съставкисъставки,, включителновключително териториитеритории,, обявениобявени заза уязвимиуязвими зонизони
съгласносъгласно ДирективаДиректива 91/676/EEC91/676/EEC ии териториитеритории,, обявениобявени заза
чувствителничувствителни териториитеритории съгласносъгласно ДирективаДиректива 91/271/EEC;91/271/EEC;

ØØ HabitatHabitat ии BirdBird -- териториитеритории,, обявениобявени заза опазванеопазване нана
местообитанияместообитания илиили биологичнибиологични видовевидове,, вв коитокоито поддържанетоподдържането
илиили подобряванетоподобряването нана състояниетосъстоянието нана водитеводите ее важенважен факторфактор
заза тяхнототяхното опазванеопазване,, включителновключително съответнитесъответните обектиобекти нана NaturaNatura
2000,2000, обявениобявени съгласносъгласно ДирективаДиректива 92/43/EEC92/43/EEC ии
ДирективаДиректива 79/409/EEC79/409/EEC



ЗониЗони заза защитазащита нана водитеводите попо РДВРДВ ии връзкатавръзката имим сс

другидруги европейскиевропейски ии българскибългарски правниправни норминорми

Зони по Натура 2000, определени по Директивата за хабитатите и
Директивата за птиците, Защитени територии, определени
по Закона за защитените територии, свързани с води

Защита на местообитанията и биологичните
видове

Уязвими зони, определени по силата на Директива за нитратите
(91/676/ЕЕС) и Заповед № РД - 795 / 10.08.2004г. на МОСВ

Чувствителни зони, определени по силата на Директива за
пречистването на градски отпадни води (91/272/ЕЕС) и
Заповед №РД-970/28.07.2000 г.

Чувствителни към хранителните компоненти
води

Води за къпане, определени по силата на Директива за водите за
къпане (76:170/ЕЕС)

Наредба №-11

Рекреативни води

Акватория, богата на миди и ракообразни, определена по силата
на Директива за акваторията, богата на миди и ракообразни
(79/923/ЕЕС)

Защита на стопански значими водни видове

Директива за водохващане на повърхностни води (75/440/ЕЕС)
Наредба № 12, ДВ.бр.63/02г. и Наредба№9

Водохващане, определено за човешка консумация

Законодателство на общността и национално законодателствоЗащитени области



1.1. ТериториитеТериториите,, определениопределени заза водочерпеневодочерпене заза

човешкачовешка консумацияконсумация попо членчлен 77 нана РДВРДВ

ØØ ВВ ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски районрайон саса
определениопределени питейнипитейни водниводни телатела,, коитокоито
саса 19%19% отот определенитеопределените повърхностниповърхностни
ВТВТ заза запазванезапазване качестватакачествата нана
повърхностнитеповърхностните водиводи,, къдетокъдето имаима
водохващанияводохващания заза водоснабдяваневодоснабдяване нана
населениетонаселението..

ØØ ОтОт всичкивсички 4848 подземниподземни ВТВТ 4747 отот тяхтях саса
определениопределени катокато питейнипитейни







2.2. ТериториитеТериториите,, определениопределени заза такиватакива сс целцел

опазванеопазване нана икономическиикономически значимизначими водниводни видовевидове

ØØ ВВ ИБРИБР няманяма определениопределени зонизони заза защитазащита
нана водитеводите сс целцел опазванеопазване нана
икономическиикономически значимизначими водниводни видовевидове
порадипоради неуточненинеуточнени критериикритерии заза
определянетоопределянето имим..



3.3. ВодниВодни обектиобекти,, определениопределени катокато водиводи заза рекреациярекреация,,
включителновключително определенитеопределените катокато зонизони заза къпанекъпане съгласносъгласно

ДирективаДиректива 76/160/76/160/ЕИОЕИО

ØØ БасейнътБасейнът нана рр.. АрдаАрда ее
единствениятединственият вв ИБРИБР,, вв
койтокойто имаима обявениобявени зонизони
заза къпанекъпане

яз.Студен
кладенецBG3AR350L010с. Калоянцияз. "Студен кладенец"BG3BATHAR03

яз.КърджалиBG3AR570L021с. Главатарцияз. "Кърджали" 2BG3BATHAR02

яз.КърджалиBG3AR570L021с. Енчецяз. "Кърджали" 1BG3BATHAR01

Име на водното
тяло

Код на водното
тяло

Населено
мястоИме на зонатаКод на зоната





4.4. ЗонитеЗоните,, чувствителничувствителни къмкъм биогеннибиогенни елементиелементи,, определениопределени
катокато чувствителничувствителни съгласносъгласно ДирективаДиректива 91/271/91/271/ЕИОЕИО ии зонитезоните,,

обявениобявени катокато уязвимиуязвими съгласносъгласно ДирективаДиректива 91/676/91/676/ЕИОЕИО

ØØ ЧувствителнитеЧувствителните зонизони заематзаемат 94%94% отот площтаплощта нана
водосбораводосбора нана ИБРИБР.. 297297 повърхностниповърхностни ВТВТ саса
свъррзанисвъррзани сс чувствителначувствителна зоназона илиили водосборводосбор нана
чувствителначувствителна зоназона.. ЧувствителнитеЧувствителните зонизони вв ИБРИБР саса
определениопределени нана базабаза ЗаповедЗаповед №РД№РД--970/28.07.2000970/28.07.2000гг..
ии саса описаниописани вв таблицататаблицата попо--долудолу..

ØØ УязвимитеУязвимите зонизони заематзаемат 45,9%45,9% отот площтаплощта нана
ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски районрайон.. 1616 подземниподземни ВТВТ саса
свързанисвързани сс уязвимиуязвими зонизони.. УязвимиУязвими зонизони вв БългарияБългария
саса определениопределени възвъз основаоснова нана ии ЗаповедЗаповед №№ РДРД -- 795 /795 /
10.08.200410.08.2004гг.. нана МОСВМОСВ..







5.5. ЗониЗони заза защитазащита нана водитеводите сс целцел опазванеопазване нана местообитанияместообитания,,
припри коитокоито поддръжкатаподдръжката илиили подобряванетоподобряването нана състояниетосъстоянието нана

водитеводите ее важенважен факторфактор заза опазванетоопазването имим,, включителновключително
съответнитесъответните обектиобекти попо ««НатураНатура 20002000»»,, определениопределени съгласносъгласно

ДирективаДиректива 92/43/92/43/ЕИОЕИО ии ДирективаДиректива 79/409/79/409/ЕИОЕИО

ØØ ЗонитеЗоните,, обявениобявени попо НатураНатура 20002000 заза
защитазащита нана местообитаниятаместообитанията вв
ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски районрайон заематзаемат
32,87%32,87% отот площтаплощта нана
ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски районрайон

ØØ ЗонитеЗоните,, обявениобявени попо НатураНатура 20002000 заза
защитазащита нана птициптици вв ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски
районрайон заематзаемат 34,20%34,20% отот площтаплощта нана
ИзточнобеломорскиИзточнобеломорски районрайон







ØØ БлагодаряБлагодаря виви заза вниманиетовниманието!!


