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ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

КРИТЕРИИ И ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С

ВОДНОЗАВИСИМИ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите критерии са установени и приети на работна среща във връзка с

актуализирането на ПУРБ, проведена на 4 и 5 март 2014 година, на която са присъствали

представтели на Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Басейнова дирекция

Западнобеломорски район и Басейнова дирекция Черноморски район и по-късно

одобрени от представител на Басейнова дирекция Дунавски район.

 І.  ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА

НАТУРА 2000 ЗА  ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ В ТРИ СТЪПКИ:

1. В първа стъпка се определят видовете и природните местообитания, които са

предмет на опазване в дадената зона, съгласно критериите Таблица 8 от Ръководен

документ №12 към РДВ. В резултат на това се определя списък от видове и

природни местообитания които са воднозависими съгласно 6–те вида критерии от

таблица 8.

2. Във втора стъпка се определят  защитените зони, които попадат на територията на

ИБР и в които предметът на опазване включва видове и природни местообитания

от изготвените по първа стъпка критерии. Зоните, в които предметът на опазване е

воднозависим само по критерии 1.с и 2.с,  същите не се определят като зони за

защита на водите. В резулат от това се определят два списъка - списък от защитени

зони по Директивата за хабитатите и списък от защитени зони по Директивата за

птиците.

3. В защитенте зони, които частично попадат на територията на ИБР, се прави

проверка дали видовете или природните местообитания присъстват на територията

на ИБР, съгласно наличните данни за местобитанията на видовете и природните

местообитания. В случай, че няма налични природни местообитания или
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местообитания  на видове, предмет на опазване в зоната  на територията на ИБР,

зоната се изключва от списъка. За защитените зони по Директивата за птиците

проверка по стъпка три не се извършва.

Прилагане на подхода за Източнобеломорски район

По първа стъпка са определени 138 бр. воднозависими птици за цялата страна, от

тях 111 бр. са предмет на опзване в защитени зони, попадащи на територията на ИБР.

Определени са 20 бр. воднозависими вида с местообитания, попадащи на територията

на ИБР и 20 бр. природни местообитания, попадащи на територията на ИБР.

По втора стъпка  са определени 64 бр. защитени зони, попадащи на територията на

ИБР. От тях 63 бр. са по Директивата за хабитатите и имат воднозависими видове,

определени по първа стъпка с критерий 1.а, 1.b, 2.а и 2.b. По директивата за птиците по

втора стъпка са определени 38 бр. защитени зони, като в 36 от тях присъстват видове

по критерий 1.b,  в 1 бр. защитена зона присъства вид с критерий 1.с и в една от

защитените зони не присъстват видове, предмет на опазване по нито един от трите

критерия.

По стъпка три е извършена проверка, като нито една защитена зона с предмет на

опазване, включващ воднозависими видове/природни местоообитания не е

изключена от списъка.

Таблица 8 от Ръководен документ № 12 към РДВ

Екологични критерии за идентифициране на хаботати от Натура и видове, които са
пряко зависими от състоянието на водите

Натура 2000 ВИДОВЕ Натура 2000 ХАБИТАТИ

1.a Водни видове, обитаващи
повърхностни води, съгласно дефиницията
от Член 2 На РДВ (напр. делфин афала,
сладководна перлена мида)

2.a  Хабитати, състоящи се от повърхностен
водоем  ил и са изцяло в рамките на
повърхностен водоем, както е уточнено в Член
2 от РДВ (Напр. ологотрофни води; естуари;1.b Видове с поне един воден етап на

развитие, зависим от повърхностна вода
(като напр . размножаване мътене;
развитие преди достигане на зрялост;
полово съзряване, хранене или спане-
включително много птици и безгръбначни

2.b Хабитати, които зависят от честото
напояване, или от нивото на подземните води
(напр. алувиални гори, тресавища, мочурища)
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Натура 2000 ВИДОВЕ Натура 2000 ХАБИТАТИ

1.c Видове, които разчитат на не водни , но
зависими от водата хабитати, съгласно 2.b
и 2.c в колонката ХАБИТАТИ от настоящата
Таблица (напр. някои видове папрат)

2.c Неводни хабитати, които зависят от
влиянието на повърхностните води –
напр.роса, влажност, (богатите на мъхове урви)
трябва да бъдат взети под внимание

ІІ. ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ, КОИТО СА ЗАЩИТЕНИ

ТЕРИТОРИИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (ЗЗТ) В 2 СТЪПКИ:

1. Като първа стъпка от регистъра се изключват защитените територии, които са със

статус „резервати”, заради презумцията, че в тях не се допускат никакви дейности по

подържане и възстановяване и всяка дейност е строго регламентирана. Определят се

всички останали ЗТ, които попадат на територията на ИБР;

2. Втора стърка - в регистъра се включват защитени територии, на които целта за

обявяване е опазване на вид или местообитание, които са свързани с води, като се

препоръчва използването на подхода за определяне на воднозависими видове и

природни местобитания съгласно Таблица 8 от Ръководен документ №12 към РДВ.

Прилагане на подхода за Източнобеломорски район

В резултат от първа стъпка са изключени всички защитени територии резерват, с

изключение на 1 бр., разположен в долен участък на река, със съществуващ антропогенен

натиск. В резултат е изготвен списък от 134 бр. защитени територии подащи на

територията на ИБР.

В резултат на втора стъпка са определени 46  бр.  защитени територии,  чиято цел на

обявяване е опазване е свързана с воднозависими видове или природни местообитания.


