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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Регистър на Зоните за опазване на биологични видове Натура 2000 за местообитания

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

1

BG0000525

Тимок

за
местообитания

2

BG0000339

Документ за
обявяване на
защитената
зона

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Раброво

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

3

BG0000340

Цар Петрово

за
местообитания

4

BG0000507

Делейна

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

4,950

4,768

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

западно от
Огоста,
р.Тимок,
BG1WO100R001

р.Тимок от гр.Брегово
до устието й

16,220

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

9,108

западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720

17,481

17,481

западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720

22,575

22,575

западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720

9,108

1
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

4

BG0000507

Делейна

за
местообитания

5

BG0000523

Шишенци

за
местообитания

6

BG0000524

Оризището

за
местообитания

7

BG0000587

Варкан

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
22,575

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
22,575

5,728

5,728

4,757

4,757

0,010

0,010

2

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

западно от
Огоста,
р.Тимок,
BG1WO100R001

р.Тимок от гр.Брегово
до устието й

16,220

западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720

западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

8

BG0000500

Войница

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
23,130

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
23,130

Поречие,
име, код на
водното тяло

западно от
Огоста,
р.Войнишка,
BG1WO300R007
западно от
Огоста,
р.Тополовец,
BG1WO200R004

9

BG0000498

Видбол

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

13,049

13,049

западно от
Огоста,
р.Видбол,
BG1WO300R008
западно от
Огоста,
р.Видбол,
BG1WO300R008
Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

10

BG0000521

Макреш

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

20,613

20,613

3

западно от
Огоста,
р.Видбол,
BG1WO300R008
западно от
Огоста,
р.Арчар,
BG1WO400R009

Описание на водното
тяло

р.Войнишка от
яз.Полетковци до
устието и притоците й

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )
63,070

р.Тополовец от яз.Кула
до устие заедно с
притоците й

104,720

р.Видбол от извора до
устието заедно с
притоците й

78,690

р.Видбол от извора до
устието заедно с
притоците й

78,690

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

р.Видбол от извора до
устието заедно с
притоците й

78,690

р.Арчар от извора до
с.Арчар заедно с
притоците й

80,960
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

11

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

13

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

15,788

15,788

западно от
Огоста,
р.Видбол,
BG1WO300R008

р.Видбол от извора до
устието заедно с
притоците й

78,690

0,910

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

р.Видбол от извора до
устието заедно с
притоците й

78,690

р.Арчар от извора до
с.Арчар заедно с
притоците й

80,960

р.Скомля от извора до
устието й

38,350

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

BG0000522

Видински парк

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

BG0000532

Остров
Близнаци

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

1,419

Западна Стара
Планина и
Предбалкан

за
местообитания

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн. ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

2197,158

12

BG0001040

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

2193,030

западно от
Огоста,
р.Видбол,
BG1WO300R008
западно от
Огоста,
р.Арчар,
BG1WO400R009
западно от
Огоста,
р.Скомля,
BG1WO500R011
западно от
Огоста,
р.Нечинска
бара,
BG1WO500R012

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

4

р.Лом от извора до
вливането на
р.Нечинска бара и
р.Нечинска бара от
яз.Смирненски до
вливане в р.Лом

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

155,920
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

13

BG0001040

Наименование на
защитената зона

Западна Стара
Планина и
Предбалкан

Тип на
защитената
зона

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн. ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

2197,158

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
2193,030

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

западно от
Огоста,
р.Нечинска
бара,
BG1WO600R013

р.Нечинска бара от
извора до вливането й в
яз.Христо Смирненски

20,500

западно от
Огоста,
р.Цибрица,
BG1WO800R016

р.Цибрица от извора до
с.Разград

95,970

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG789R001

р.Огоста от извора до
вливането в яз.Огоста и
притоците Превалска и
Дългоделска

138,638

Огоста,
р.Златица,
BG1OG700R002

р.Златица от извора до
вливането в яз.Огоста

22,843

Огоста,
р.Бързия,
BG1OG700R003

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

5

р.Бързия от извора до
вливането в яз.Огоста и
притоците Берковска и
Въртешница

72,358
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

13

BG0001040

Наименование на
защитената зона

Западна Стара
Планина и
Предбалкан

Тип на
защитената
зона

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн. ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

2197,158

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
2193,030

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

Огоста,
р.Ботуня,
BG1OG600R006

р.Ботуня от извор до
с..Краводер

Искър, р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Искър,
р.Искрецка,
BG1IS300R018

р.Искрецка до вливане в
р.Искър

20,188

Нишава,
р.Нишава,
BG1NV200R001

р.Нишава

51,951

Огоста,
яз.Огоста,
BG1OG700L004

яз. Огоста,
на р.Огоста, гр.Монтана

23,600

западно от
Огоста,
р.Тимок,
BG1WO100R001

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

6

р.Тимок от гр.Брегово
до устието й

61,160

16,220

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

14

BG0000497

Арчар

за
местообитания

15

BG0000503

Река Лом

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02 март
2007г./обн. ДВ
бр. 21 от
09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
5,967

14,411

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
5,967

14,411

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

западно от
Огоста,
р.Арчар,
BG1WO400R010

р.Арчар от с.Арчар до
устието й

1,580

западно от
Огоста,
р.Скомля,
BG1WO500R011

р.Скомля от извора до
устието й

38,350

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

западно от
Огоста,
р.Нечинска
бара,
BG1WO500R012

р.Лом от извора до
вливането на
р.Нечинска бара и
р.Нечинска бара от
яз.Смирненски до
вливане в р.Лом

155,920

западно от
Огоста, р.Лом,
BG1WO600R015
Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

7

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

р.Лом от с.Дондуково
до устие й
р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

24,330

650,650
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

16

BG0000519

Моминбродско
блато

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

17

BG0000336

Златия

за
местообитания

№

18

BG0000509

Цибрица

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

0,266

0,266

западно от
Огоста, р.Лом,
BG1WO600R015

р.Лом от с.Дондуково
до устие й

24,330

31,948

31,948

западно от
Огоста,
р.Цибрица,
BG1WO800R016

р.Цибрица от извора до
с.Разград

95,970

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

западно от
Огоста,
р.Цибрица,
BG1WO800R017

р.Цибрица от с.Разград
до устие

18,480

западно от
Огоста,
р.Цибрица,
BG1WO800R016

р.Цибрица от извора до
с.Разград

95,970

9,627

9,627

8

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

18

BG0000509

Цибрица

за
местообитания

19

20

BG0000199

BG0001037

Цибър

Пъстрина

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

9,627

РМС № 122 от
02 март
2007г./обн. ДВ
бр. 21 от
09.03.2007г.

29,717

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

35,516

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
9,627

23,036

35,516

9

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

западно от
Огоста,
р.Цибрица,
BG1WO800R017

р.Цибрица от с.Разград
до устие

18,480

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Огоста,
р.Шугавица,
BG1OG700R005

р.Шугавица от извора
до вливането в р.Огоста

43,136

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

650,650

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

21

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

BG0000508

Наименование на
защитената зона

Река Скът

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

22

BG0000517

Портитовци Владимирово

за
местообитания

23

BG0000614

Река Огоста

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02 март
2007г./обн. ДВ
бр. 21 от
09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

4,086

6,644

6,644

12,532

12,532

10

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG307R013

р.Огоста от яз.Огоста до
с.Сараево, р.Ботуня от
гр.Криводол до вливане
в р.Огоста и р.Скът от
с.Бъркачево до вливане
в р.Огоста

222,907

Огоста,
р.Огоста,
BG1OG100R014

р.Огоста от с.Сараево до
устие й

3,175

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

24

BG0000166

25

26

27

BG0000593

BG0000487

BG0000594

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Врачански
Балкан

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
360,255

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
360,255

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Огоста,
р.Ботуня,
BG1OG600R006

р.Ботуня от извор до
с..Краводер

61,160

Огоста,
р.Ботуня,
BG1OG600R018

р.Ботуня от с.Краводер
до гр.Криводол

21,088

Огоста,
р.Въртешница,
BG1OG600R007

р.Въртешница от
извора до гр.Криводол

39,147

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Билерниците

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

0,645

0,645

Огоста,
р.Ботуня,
BG1OG600R006

р.Ботуня от извор до
с..Краводер

61,160

Божите мостове

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

0,331

0,331

Огоста,
р.Въртешница,
BG1OG600R007

р.Въртешница от
извора до гр.Криводол

39,147

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Божия мост Понора

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

2,279

2,279

11

Огоста,
р.Въртешница,
BG1OG600R007

р.Въртешница от
извора до гр.Криводол

39,147

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

28

BG0000601

29

30

BG0000335

BG0000613

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Каленска
пещера

за
местообитания

Карабоаз

Река Искър

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
3,774

122,004

94,580

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
3,774

122,004

94,580

12

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Огоста,
р.Скът,
BG1OG200R008

р.Скът от извора до
с.Бъркачево

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R027

р.Искър от с.Крушовене
до устие

13,452

Вит,
р.Вит,
BG1VT100R009

р.Вит от вливане на
р.Тученица до устие

33,930

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R027

р.Искър от с.Крушовене
до устие

13,452

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Искър,
р.Гостиля,
BG1IS100R025

р.Гостиля до вливане в
р.Искър

23,410

37,766

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

30

BG0000613

Река Искър

за
местообитания

31

32

BG0000165

BG0001042

Лозенска
планина

Искърски
пролом - Ржана

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
94,580

12,960

226,933

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
94,580

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Вит,
р.Вит,
BG1VT100R009

р.Вит от вливане на
р.Тученица до устие

Искър, р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

Искър,
р.Стари Искър,
BG1IS600R016

р.Стари Искър от
вливане на
р.Макоцевска до
вливане в р.Искър

60,030

Искър,
р.Искър,
BG1IS700R006

р.Искър от яз.Искър до
яз.Панчарево,
р.Планщица, р.Егуля и
р.Матица

63,563

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Искър,
р.Малък Искър,
BG1IS200R022

р.Малък Искър и
притокът и р.Бебреш от
яз.Бебреш до вливане
при с.Своде

106,367

Искър,
р.Габровница,
BG1IS300R019

р.Габровница до
вливане в р.Искър

33,930

12,960

226,933

13

245,887

19,646

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

32

BG0001042

33

34

BG0000528

BG0000611

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Искърски
пролом - Ржана

за
местообитания

Островска степ
(Вадин)

за
местообитания

Язовир Горни
Дъбник

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
226,933

3,013

25,393

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
226,933

3,013

25,393

14

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Искър,
р.Батулийска,
BG1IS300R017

р.Елешница и р.Огойска

67,811

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Вит,
р.Вит,
BG1VT307R007

р.Вит до с.Дерманци и
притоците й
р.Дъбнишка бара и
р.Чернелка

124,580

Вит,
яз.Горни
Дъбник,
BG1VT300L012

яз.Горни Дъбник, на
р.Дъбнишка бара,
с.Горни Дъбник

Вит,
яз.Телиш,
BG1VT300L010

яз.Телиш, на
р.Дъбнишка бара,
с.Телиш

11,800
2,320

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

35

BG0001014

Карлуково

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
288,419

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
288,419

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

245,887

Искър,
р.Златна
Панега,
BG1IS100R024

р.Златна Панега до
вливане в р.Искър

Вит,
р.Вит,
BG1VT307R007

р.Вит до с.Дерманци и
притоците й
р.Дъбнишка бара и
р.Чернелка

Вит,
р.Вит,
BG1VT789R005

36

BG0000374

Бебреш

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

68,219

68,219

15

Искър, р.Искър,
BG1IS135R026

р.Черни Вит от
с.Дивчовото до
гр.Тетевен, р.Бели Вит
от с.Рибарица до
гр.Тетевен, р.Калник от
яз.Сопот до вливане в
р.Вит, р.Лесидренска и
р.Вит от гр.Тетевен до
с.Дерманци
р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

38,267

124,580

116,150

245,887

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

36

BG0000374

Бебреш

за
местообитания

37

BG0000113

Витоша

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
68,219

271,049

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
68,219

158,697

16

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Искър,
р.Малък Искър,
BG1IS200R022

р.Малък Искър и
притокът и р.Бебреш от
яз.Бебреш до вливане
при с.Своде

Искър,
р.Малък Искър,
BG1IS200R023

р.Малък Искър от
с.Своде до вливане в
р.Искър

Искър,
р.Искър,
BG1IS135R026

р.Искър от яз.Панчарево
до с.Крушовене

Искър,
р.Перловска,
BG1IS500R009

р.Перловска до
гр.София

12,661

Искър,
р.Владайска,
BG1IS500R010

р.Перловска,
р.Суходолска,
р.Владайска,р.Слатинска
до вливане в р.Искър

72,312

Искър,
р.Владайска,
BG1IS500R030

р.Владайска от извора
до с.Владая

12,336

Искър,
р.Бистрица,
BG1IS700R007

р.Бистрица (Витошка)

12,720

106,367

23,263

245,887

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

37

BG0000113

Витоша

за
местообитания

38

BG0001043

Етрополе Байлово

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
271,049

274,483

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
158,697

191,257

17

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Искър,
р.Искър,
BG1IS700R006

р.Искър от яз.Искър до
яз.Панчарево,
р.Планщица, р.Егуля и
р.Матица

60,030

Искър,
р.Палакария,
BG1IS789R004

р.Искър от гр.Самоков
до вливане в яз.Искър и
р.Палакария

61,941

Искър,
р.Бебреш,
BG1IS200R020

р.Бебреш до яз.Бебреш

12,506

Искър,
р.Малък Искър,
BG1IS200R022

р.Малък Искър и
притокът и р.Бебреш от
яз.Бебреш до вливане
при с.Своде

106,367

Искър,
р.Стари Искър,
BG1IS600R016

р.Стари Искър от
вливане на
р.Макоцевска до
вливане в р.Искър

60,030

Искър,
р.Макоцевска,
BG1IS600R015

р.Стари Искър от
яз.Огняново и
р.Макоцевска

45,716

Искър,
р.Стари Искър,
BG1IS600R013

р.Стари Искър от извора
до яз.Огняново

16,272

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

39

BG0001493

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Централен
Балкан - буфер

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 802 от
04.12.2007г./
обн.ДВ бр. 107
от 18.12.2007г.

1294,525

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
867,215

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Искър,
р.Малък Искър,
BG1IS200R022

р.Малък Искър и
притокът и р.Бебреш от
яз.Бебреш до вливане
при с.Своде

Вит,
р.Вит,
BG1VT789R005

18

106,367

116,150

Вит,
р.Калник,
BG1VT800R003

р.Калник до яз.Сопот

11,950

Вит,
р.Черни Вит,
BG1VT900R002

р.Черни Вит, р.Косица и
р.Свинска до с.Рибарица

30,460

Вит,
р.Бели Вит,
BG1VT900R001

р.Бели Вит, р.Костина и
Черна река до
с.Дивчовото

38,880

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS700R001

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

р.Черни Вит от
с.Дивчовото до
гр.Тетевен, р.Бели Вит
от с.Рибарица до
гр.Тетевен, р.Калник от
яз.Сопот до вливане в
р.Вит, р.Лесидренска и
р.Вит от гр.Тетевен до
с.Дерманци

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

р.Осъм от гр.Троян и
притоците й р.Команска,
р.Суха и р.Дрипля

118,810

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

39

BG0001493

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Централен
Балкан - буфер

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 802 от
04.12.2007г./
обн.ДВ бр. 107
от 18.12.2007г.

1294,525

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
867,215

19

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS890R016

р.Бели Осъм и р.Черни
Осъм до вливането им
при гр.Троян

80,080

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R003

р.Росица от
с.Карамичевци до
вливане на р.Видима и
р.Лопушница до
вливане

68,400

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R002

р.Росица от извора до
с.Карамичевци,
р.Багарещица и
р.Негойчовица

40,310

Янтра,
р.Видима,
BG1YN400R031

р.Видима от с.Велчево
до вливане в р.Росица

61,190

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN900R015

р.Янтра от извор до
гр.Велико Търново

77,170

Янтра,
р.Козята,
BG1YN900R032

р.Козята и р.Паничарка
от яз.Хр.Смирненски

19,400

Янтра,
р.Паничарка,
BG1YN900R013

р.Паничарка до яз.Хр.
Смирненски

10,980

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

39

BG0001493

40

41

BG0000322

BG0001389

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Централен
Балкан - буфер

за
местообитания

Драгоман

Средна гора

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 802 от
04.12.2007г./
обн.ДВ бр. 107
от 18.12.2007г.

1294,525

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

213,572

1050,834

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
867,215

213,572

21,418

20

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново

Вит,
яз.Сопот,
BG1VT800L004

яз. Сопот,
р.Калник, с.Голяма
Желязна

Янтра,
р.Видима,
BG1YN400R001

р.Видима от извора до
с.Велчево, р.Острешка и
р.Зла река

48,550

Искър,
р.Искрецка,
BG1IS300R018

р.Искрецка до вливане в
р.Искър

20,188

Искър, р.Блато,
BG1IS400R012

р.Блато до вливане в
р.Искър,
р.Костинбродска и
р.Сливнишка

95,415

Нишава,
р.Нишава,
BG1NV200R001

р.Нишава

51,951

Искър,
р.Стари Искър,
BG1IS600R013

р.Стари Искър от извора
до яз.Огняново

16,272

67,950

на

5,350

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

42

BG0001307

Плана

за
местообитания

43

BG0001188

Рила - буфер

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

МОСВ/
Вх.№ 26-003344, София,
13.10.2006г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
27,893

865,009

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
27,893

176,349

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Искър,
р.Искър,
BG1IS700R006

р.Искър от яз.Искър до
яз.Панчарево,
р.Планщица, р.Егуля и
р.Матица

63,563

Искър,
яз.Панчарево,
BG1IS500L008

яз.Панчарево,
на
р.Искър, с.Панчарево

0,897

Искър,
яз.Искър,
BG1IS700L005

яз. Искър,
на
р.Искър, с.Панчарево

30,000

Искър,
р.Палакария,
BG1IS789R004

р.Искър от гр.Самоков
до вливане в яз.Искър и
р.Палакария

61,941

Искър,
р.Черни Искър,
BG1IS900R003

44

BG0000308

Верила

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

64,434

37,483

21

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Искър,
р.Палакария,
BG1IS789R004

р.Черни Искър, р.Бели
Искър, р.Леви Искър,
р.Лъкатница, р.Бистрица
(Мусаленска) и р.Искър
до гр.Самоков
р.Искър от гр.Самоков
до вливане в яз.Искър и
р.Палакария

92,872

61,941

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

РМС № 802 от
04.12.2007г./ДВ
бр. 107 от
18.12.2007г.

31,558

31,558

780,637

206,491

45

BG0000617

Река Палакария

за
местообитания

46

BG0000495

Рила

за
местообитания

47

BG0000496

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Рилски
манастир

за
местообитания

Заповед
No.РД-764 от
28.10.2008г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Искър,
р.Палакария,
BG1IS789R004

р.Искър от гр.Самоков
до вливане в яз.Искър и
р.Палакария

61,941

Искър,
р.Черни Искър,
BG1IS900R003

258,335

Искър,
яз. Бели Искър,
BG1IS900L002

яз. Бели Искър,
на
Бели Искър, с.Бели
Искър

Искър,
р.Бели Искър,
BG1IS900R001

р.Бели Искър от извора
до яз.Бели Искър

92,872

0,813

7,538

1,773
Искър,
р.Черни Искър,
BG1IS900R003

Искър,
р.Бели Искър,
BG1IS900R001

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

р.Черни Искър, р.Бели
Искър, р.Леви Искър,
р.Лъкатница, р.Бистрица
(Мусаленска) и р.Искър
до гр.Самоков

22

р.Черни Искър, р.Бели
Искър, р.Леви Искър,
р.Лъкатница, р.Бистрица
(Мусаленска) и р.Искър
до гр.Самоков
р.Бели Искър от извора
до яз.Бели Искър

92,872

7,538

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

48

49

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

BG0000314

BG0001017

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

2,134

Кървав камък

за
местообитания

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.
РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Ребро

за
местообитания

50

BG0000313

Руй

за
местообитания

51

BG0000181

Река Вит

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

2,134

Ерма,
р.Ерма,
BG1ER100R001

р.Ерма

25,633

176,804

36,495

Ерма,
р.Ерма,
BG1ER100R001

р.Ерма

25,633

17,067

16,358

Ерма,
р.Ерма,
BG1ER100R001

р.Ерма

25,633

57,178

57,178

Вит,
р.Вит,
BG1VT100R009

р.Вит от вливане на
р.Тученица до устие

33,930

Вит,
р.Тученица,
BG1VT200R008

р.Тученица

26,340

Вит,
р.Вит,
BG1VT307R007

р.Вит до с.Дерманци и
притоците й
р.Дъбнишка бара и
р.Чернелка

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS130R015

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

23

р.Осъм от гр.Левски до
устие

124,580

65,910

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

51

BG0000181

Река Вит

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

57,178

за
местообитания

Заповед
No.РД-800 от
04.11.2008г.

280,567

52

53

BG0000240

BG0001036

Студенец

Български
извор

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

26,190

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
57,178

280,567

26,190

24

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Вит,
р.Тученица,
BG1VT200R008

р.Тученица

Вит,
р.Вит,
BG1VT307R007

р.Вит до с.Дерманци и
притоците й
р.Дъбнишка бара и
р.Чернелка

124,580

Вит,
р.Каменка,
BG1VT600R006

р.Каменка и притокът й
р.Катунецка

86,900

Осъм,
р.Бара,
BG1OS600R005

р.Пелишатска бара от
извор до яз.Каменец

23,070

Вит,
р.Вит,
BG1VT307R007

р.Вит до с.Дерманци и
притоците й
р.Дъбнишка бара и
р.Чернелка

650,650

26,340

124,580

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

53

BG0001036

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Български
извор

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
26,190

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
26,190

Поречие,
име, код на
водното тяло

Вит,
р.Вит,
BG1VT789R005

BG0000591

Седларката

за
местообитания

55

BG0000266

Пещера
Мандрата

за
местообитания

56

BG0000616

Микре

за
местообитания

54

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

0,010

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Описание на водното
тяло

р.Черни Вит от
с.Дивчовото до
гр.Тетевен, р.Бели Вит
от с.Рибарица до
гр.Тетевен, р.Калник от
яз.Сопот до вливане в
р.Вит, р.Лесидренска и
р.Вит от гр.Тетевен до
с.Дерманци

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

116,150

0,010

Вит,
р.Вит,
BG1VT307R007

р.Вит до с.Дерманци и
притоците й
р.Дъбнишка бара и
р.Чернелка

124,580

33,996

33,996

Вит,
р.Каменка,
BG1VT600R006

р.Каменка и притокът й
р.Катунецка

86,900

154,472

154,472

Вит,
р.Каменка,
BG1VT600R006

р.Каменка и притокът й
р.Катунецка

86,900

25

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

56

BG0000616

Микре

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

154,472

154,472

Поречие,
име, код на
водното тяло

Вит,
р.Вит,
BG1VT789R005

Вит,
р.Калник,
BG1VT800R003
Осъм,
р.Осъм,
BG1OS700R001

57

BG0000607

Пещера Микре

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

0,010

0,010

26

Описание на водното
тяло

р.Черни Вит от
с.Дивчовото до
гр.Тетевен, р.Бели Вит
от с.Рибарица до
гр.Тетевен, р.Калник от
яз.Сопот до вливане в
р.Вит, р.Лесидренска и
р.Вит от гр.Тетевен до
с.Дерманци
р.Калник до яз.Сопот

р.Осъм от гр.Троян и
притоците й р.Команска,
р.Суха и р.Дрипля

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

116,150

11,950

118,810

Янтра,
р.Крапец,
BG1YN400R004

р.Крапец от извора до
яз.Крапец

11,640

Янтра,
р.Видима,
BG1YN400R031

р.Видима от с.Велчево
до вливане в р.Росица

61,190

Вит,
р.Каменка,
BG1VT600R006

р.Каменка и притокът й
р.Катунецка

86,900

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

58

BG0000269

59

BG0000494

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Пещера
Лястовицата

за
местообитания

Централен
Балкан

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Заповед
No.РД-559 от
05.09.2008г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

0,010

0,010

718,263

312,208

Поречие,
име, код на
водното тяло

Вит,
р.Вит,
BG1VT789R005

Вит,
р.Вит,
BG1VT789R005

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

27

Описание на водното
тяло

р.Черни Вит от
с.Дивчовото до
гр.Тетевен, р.Бели Вит
от с.Рибарица до
гр.Тетевен, р.Калник от
яз.Сопот до вливане в
р.Вит, р.Лесидренска и
р.Вит от гр.Тетевен до
с.Дерманци

р.Черни Вит от
с.Дивчовото до
гр.Тетевен, р.Бели Вит
от с.Рибарица до
гр.Тетевен, р.Калник от
яз.Сопот до вливане в
р.Вит, р.Лесидренска и
р.Вит от гр.Тетевен до
с.Дерманци

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

116,150

116,150

Вит,
р.Черни Вит,
BG1VT900R002

р.Черни Вит, р.Косица и
р.Свинска до с.Рибарица

30,460

Вит,
р.Бели Вит,
BG1VT900R001

р.Бели Вит, р.Костина и
Черна река до
с.Дивчовото

38,880

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

59

BG0000494

60

BG0000239

Наименование на
защитената зона

Централен
Балкан

Обнова Караман дол

Тип на
защитената
зона

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
Заповед
No.РД-559 от
05.09.2008г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
718,263

107,487

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
312,208

107,487

28

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS890R016

р.Бели Осъм и р.Черни
Осъм до вливането им
при гр.Троян

80,080

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R002

р.Росица от извора до
с.Карамичевци,
р.Багарещица и
р.Негойчовица

40,310

Янтра,
р.Видима,
BG1YN400R001

р.Видима от извора до
с.Велчево, р.Острешка и
р.Зла река

48,550

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS130R015

р.Осъм от гр.Левски до
устие

65,910

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS700R011

р.Осъм от гр.Левски до
с.Дойренци

47,550

Осъм,
р.Тръстенишка
бара,
BG1OS300R013

р.Тръстенишка бара

Осъм,
р.Пордимска
бара,
BG1OS300R012

р.Пордимска бара

7,070

17,130

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

60

BG0000239

61

62

BG0000247

BG0000396

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Обнова Караман дол

за
местообитания

Никополско
плато

Персина

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

107,487

107,487

185,007

224,045

185,007

223,768

29

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Осъм,
р.Бара,
BG1OS600R007

р.Пелишатска бара от
яз.Каменец до вливане
в р.Осъм

Осъм,
р.Ломя,
BG1OS400R010

р.Ломя

35,450

Осъм,
р.Градешница,
BG1OS500R009

р.Градешница

13,110

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS130R015

р.Осъм от гр.Левски до
устие

65,910

Осъм,
р.Мечка,
BG1OS200R014

р.Мечка

19,340

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS130R015

р.Осъм от гр.Левски до
устие

6,240

650,650

650,650

65,910

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

62

BG0000396

Персина

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

224,045

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

149,971

63

BG0000615

Деветашко
плато

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
223,768

149,971

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS700R011

р.Осъм от гр.Левски до
с.Дойренци

Осъм,
р.Осъм,
BG1OS700R001
Янтра,
р.Магър,
BG1YN400R007
64

BG0000610

Река Янтра

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

139,004

139,004

30

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN130R029

р.Осъм от гр.Троян и
притоците й р.Команска,
р.Суха и р.Дрипля
р.Магър от извора до
яз.Александър
Стамболийски

р.Янтра от с.Джулюница
до устие

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN307R027

р.Янтра от гр.Долна
Оряховица до
с.Джулюница

Янтра,
р.Студена,
BG1YN200R028

р.Студена от извора до
вливане в р.Янтра

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )
650,650

47,550

118,810

18,440

20,760

96,400
46,020

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

64

BG0000610

Река Янтра

за
местообитания

65

BG0000213

Търновски
височини

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
139,004

44,322

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
139,004

44,322

31

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Елисейска,
BG1YN300R026

р.Елисейска от извора
до вливане в р.Янтра

30,740

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R012

р.Росица от
яз.Ал.Стамболийски до
вливане в р.Янтра

71,670

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN700R017

р.Янтра от гр.Велико
Търново до гр.Долна
Оряховица

35,370

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN900R015

р.Янтра от извор до
гр.Велико Търново

77,170

Янтра,
р.Козята,
BG1YN900R032

р.Козята и р.Паничарка
от яз.Хр.Смирненски

19,400

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN307R027

р.Янтра от гр.Долна
Оряховица до
с.Джулюница

96,400

Янтра,
р.Бохот,
BG1YN400R011

р.Бохот от извора до
вливане в р.Росица

31,800

650,650

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

65

BG0000213

66

BG0000279

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Търновски
височини

за
местообитания

Стара река

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
44,322

1,461

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
44,322

1,461

32

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN700R017

р.Янтра от гр.Велико
Търново до гр.Долна
Оряховица

35,370

Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново

67,950

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN700R017

р.Янтра от гр.Велико
Търново до гр.Долна
Оряховица

35,370

Янтра,
р.Белица,
BG1YN800R033

р.Белица до вливането
на р.Дряновска при
с.Дебелец и притоците й
р.Еньовица и
р.Райковска

79,050

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN307R027

р.Янтра от гр.Долна
Оряховица до
с.Джулюница

96,400

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

66

BG0000279

Стара река

за
местообитания

67

BG0000233

Студена река

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

1,461

1,461

52,994

52,994

33

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Джулюница,
BG1YN600R025

р.Джулюница и
притоците й
р.Златаришка от
с.Дърлевци,
р.Бебровска и р.Голяма
река от яз.Ястребино с
приток р.Казълдере

141,520

Янтра,
р.Лефеджа,
BG1YN600R034

р.Лефеджа от с.Майско
до вливане на р.Голяма
река и притокът й
р.Карадере

75,770

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN307R027

р.Янтра от гр.Долна
Оряховица до
с.Джулюница

96,400

Янтра,
р.Студена,
BG1YN200R028

р.Студена от извора до
вливане в р.Янтра

46,020

Янтра, яз.
Карайсен,
BG1YN200L030

яз. Карайсен,
р.Студена река,
с.Карайсен

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

на

1,670

650,650

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

68

BG0000280

69

BG0000231

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Златаришка
река

за
местообитания

Беленска гора

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
0,676

50,390

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
0,676

50,390

34

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN307R027

р.Янтра от гр.Долна
Оряховица до
с.Джулюница

Янтра,
р.Джулюница,
BG1YN600R025

р.Джулюница и
притоците й
р.Златаришка от
с.Дърлевци,
р.Бебровска и р.Голяма
река от яз.Ястребино с
приток р.Казълдере

141,520

Янтра,
р.Златаришка
BG1YN600R021

р.Златаришка до
с.Дърлевци и притокът й
р.Марянска

53,000

Янтра,
р.Веселина,
BG1YN600R020

р.Веселина от
яз.Йовковци до вливане
в р.Джулюница

28,320

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN307R027

р.Янтра от гр.Долна
Оряховица до
с.Джулюница

96,400

Русенски Лом,
р.Баниски Лом,
BG1RL200R003

р.Баниски Лом от
извора до яз.Баниска и
притокът й р.Каяджик
до яз.Бойка

62,020

96,400

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

70

BG0000275

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Язовир
Стамболийски

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
93,533

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
93,533

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,,
яз.Александър
Стамболийски,
BG1YN400L009

яз. Александър
Стамболийски,
на
р.Росица,
с.Горско
Косово

10,860

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R012

р.Росица от
яз.Ал.Стамболийски до
вливане в р.Янтра

71,670

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R003

р.Росица от
с.Карамичевци до
вливане на р.Видима и
р.Лопушница до
вливане

68,400

Янтра,
р.Крапец,
BG1YN400R006

71

BG0000399

Българка

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

239,968

210,906

35

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

р.Крапец от яз.Крапец
до яз.Александър
Стамболийски

18,260

Янтра,
р.Магър,
BG1YN400R007

р.Магър от извора до
яз.Александър
Стамболийски

18,440

Янтра,
р.Негованка,
BG1YN400R010

р.Негованка от извора
до вливане в р.Росица

40,320

Янтра,
яз.Христо
Смирненски,
BG1YN900L014

яз. Христо Смирненски,
на р.Янтра, гр.Габрово

1,054

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

71

BG0000399

Българка

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
239,968

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
210,906

Поречие,
име, код на
водното тяло

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R003

р.Росица от извора до
с.Карамичевци,
р.Багарещица и
р.Негойчовица

40,310

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN700R017

р.Янтра от гр.Велико
Търново до гр.Долна
Оряховица

35,370

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN900R015

р.Янтра от извор до
гр.Велико Търново

77,170

Янтра,
р.Паничарка,
BG1YN900R013
Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016

36

р.Росица от
с.Карамичевци до
вливане на р.Видима и
р.Лопушница до
вливане

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R002

Янтра,
р.Козята,
BG1YN900R032

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )
68,400

р.Козята и р.Паничарка
от яз.Хр.Смирненски
р.Паничарка до яз.Хр.
Смирненски

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново

19,400

10,980

67,950
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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

71

BG0000399

Българка

за
местообитания

72

73

BG0000216

BG0000609

Емен

Река Росица

за
местообитания

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

239,968

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

4,902

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

14,409

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
210,906

4,902

14,409

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Янтра,
р.Белица,
BG1YN800R033

р.Белица до вливането
на р.Дряновска при
с.Дебелец и притоците й
р.Еньовица и
р.Райковска

79,050

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R012

р.Росица от
яз.Ал.Стамболийски до
вливане в р.Янтра

71,670

Янтра,
р.Негованка,
BG1YN400R010

р.Негованка от извора
до вливане в р.Росица

40,320

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R012

р.Росица от
яз.Ал.Стамболийски до
вливане в р.Янтра

71,670

Янтра,
р.Негованка,
BG1YN400R010

р.Негованка от извора
до вливане в р.Росица

40,320

Янтра,
р.Бохот,
BG1YN400R011

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

37

р.Бохот от извора до
вливане в р.Росица

31,800

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

74

BG0000263

Скалско

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
21,886

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
21,886

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R003

р.Росица от
с.Карамичевци до
вливане на р.Видима и
р.Лопушница до
вливане

68,400

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN900R015

р.Янтра от извор до
гр.Велико Търново

77,170

Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016
75

76

BG0000190

BG0000618

Витата стена

Видима

за
местообитания

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 611 от
16.10.2007г./ДВ
бр. 85 от
23.10.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

26,297

26,297
Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R003

18,231

18,231

38

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN900R015
Янтра,
р.Росица,
BG1YN400R003

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново

67,950

р.Росица от
с.Карамичевци до
вливане на р.Видима и
р.Лопушница до
вливане

68,400

р.Янтра от извор до
гр.Велико Търново

77,170

р.Росица от
с.Карамичевци до
вливане на р.Видима и
р.Лопушница до
вливане

68,400

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

76

BG0000618

Видима

за
местообитания

77

BG0000214

Дряновски
манастир

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
18,231

29,865

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
18,231

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Видима,
BG1YN400R031

р.Видима от с.Велчево
до вливане в р.Росица

61,190

Янтра,
р.Видима,
BG1YN400R001

р.Видима от извора до
с.Велчево, р.Острешка и
р.Зла река

48,550

Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново

29,865

Янтра,
р.Янтра,
BG1YN900R015
78

BG0000282

Дряновска река

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

1,831

р.Янтра от извор до
гр.Велико Търново

67,950

77,170

1,831
Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016

Янтра,
р.Белица,
BG1YN800R033

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

39

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново
р.Белица до вливането
на р.Дряновска при
с.Дебелец и притоците й
р.Еньовица и
р.Райковска

67,950

79,050

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

79

BG0000281

Река Белица

за
местообитания

80

BG0000432

Голяма река

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
1,172

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
1,172

Поречие,
име, код на
водното тяло

Янтра,
р.Дряновска,
BG1YN800R016

74,517

Описание на водното
тяло

р.Дряновска ,
р.Плачковска и р.Белица
от с.Дебелец до
гр.В.Търново

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

67,950

Янтра,
р.Белица,
BG1YN800R033

р.Белица до вливането
на р.Дряновска при
с.Дебелец и притоците й
р.Еньовица и
р.Райковска

79,050

Янтра,
р.Джулюница,
BG1YN600R025

р.Джулюница и
притоците й
р.Златаришка от
с.Дърлевци,
р.Бебровска и р.Голяма
река от яз.Ястребино с
приток р.Казълдере

141,520

Янтра,
р.Биюкдере,
BG1YN600R023

р.Голяма река от извора
до яз.Ястребино

21,230

Янтра,
яз.Ястребино,
BG1YN600L024

яз. Ястребино, на река
Голяма река,
с.Любичево

74,517

40

4,800

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

81

BG0000211

82

BG0000117

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Твърдишка
планина

за
местообитания

Котленска
планина

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
376,990

690,589

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
96,428

149,185

41

Поречие,
име, код на
водното тяло

Янтра,
р.Златаришка
BG1YN600R021

Описание на водното
тяло

р.Златаришка до
с.Дърлевци и притокът й
р.Марянска

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )
53,000

Янтра,
р.Веселина,
BG1YN600R018

р.Веселина от извора до
яз.Йовковци

31,580

Янтра,
р.Лефеджа,
BG1YN600R022

р.Лефеджа от извора до
с.Майско

22,430

Янтра,
р.Джулюница,
BG1YN600R025

р.Джулюница и
притоците й
р.Златаришка от
с.Дърлевци,
р.Бебровска и р.Голяма
река от яз.Ястребино с
приток р.Казълдере

141,520

Янтра,
р.Лефеджа,
BG1YN600R034

р.Лефеджа от с.Майско
до вливане на р.Голяма
река и притокът й
р.Карадере

75,770

Янтра,
р.Лефеджа,
BG1YN600R022

р.Лефеджа от извора до
с.Майско

22,430

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

82

BG0000117

83

BG0000608

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Котленска
планина

за
местообитания

Ломовете

за
местообитания

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

690,589

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

324,889

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
149,185

324,889

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Янтра,
р.Лефеджа,
BG1YN600R034

р.Лефеджа от с.Майско
до вливане на р.Голяма
река и притокът й
р.Карадере

75,770

Русенски Лом,
р.Русенски
Лом,
BG1RL120R013

р.Бели Лом от с.Нисово,
р.Черни Лом от
с.Табачка и р.Русенски
Лом от Иваново до
устие

107,890

Русенски Лом,
р.Черни Лом,
BG1RL200R007

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

42

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

р.Черни Лом и
р.Поповски Лом от
вливане на р.Поповски
Лом, р.Баниски Лом до
яз.Баниска и
р.Куруконарка

128,810

Русенски Лом,
р.Бели Лом
BG1RL900R012

р.Бели Лом от яз.Бели
Лом и р.Малки Лом от
яз.Ломци до вливане

202,960

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

83

BG0000608

Ломовете

за
местообитания

84

BG0000173

Островче

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
324,889

67,492

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
324,889

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Дунавски
Добруджански
реки, река без
име,
BG1DJ100R006

от с.Долно Абланово до
с.Просена

7,795

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Топчийска,
BG1DJ100R005

р.Топчийска от с.Топчии
до с.Каменово

12,138

58,940
Русенски Лом,
р.Черни Лом,
BG1RL200R007

43

р.Черни Лом и
р.Поповски Лом от
вливане на р.Поповски
Лом, р.Баниски Лом до
яз.Баниска и
р.Куруконарка

128,810

Русенски Лом,
р.Бели Лом
BG1RL900R012

р.Бели Лом от яз.Бели
Лом и р.Малки Лом от
яз.Ломци до вливане

202,960

Русенски Лом,
р.Малки Лом
BG1RL900R010

р.Малки Лом от извор
до яз.Ломци

13,520

Русенски Лом,
р.Бели Лом
BG1RL900R008

р.Бели Лом от извор до
яз.Бели Лом

14,350

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

85

BG0000605

Божкова дупка

за
местообитания

86

BG0000168

Лудогорие

за
местообитания

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

0,010

0,010

594,475

594,475

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Русенски Лом,
р.Бели Лом
BG1RL900R012

р.Бели Лом от яз.Бели
Лом и р.Малки Лом от
яз.Ломци до вливане

202,960

Русенски Лом,
р.Бели Лом
BG1RL900R012

р.Бели Лом от яз.Бели
Лом и р.Малки Лом от
яз.Ломци до вливане

202,960

Дунавски
Добруджански
реки, река без
име,
BG1DJ100R006

от с.Долно Абланово до
с.Просена

7,795

Дунавски
Добруджански
реки,река без
име,
BG1DJ100R004

от с.Стражец до
с.Киченица

5,948

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Топчийска,
BG1DJ100R005

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

44

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

р.Топчийска от с.Топчии
до с.Каменово

12,138

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

86

BG0000168

Лудогорие

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
594,475

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
594,475

45

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Чаирлек,
BG1DJ200R003

р.Чаирлек от с.Ясеновец
до вливане в р.Царацар

38,003

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Сенкьовица,
BG1DJ109R001

р.Сенкьовица от
с.Кривица до с.Яким
Груево

43,289

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Царацар,
BG1DJ149R002

р.Царацар от с.Хърсово
до с.Стефат Караджа и
р.Лудня от с.Самуил до
вливане на р.Царацар

139,331

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Хърсовска,
BG1DJ100R008

р.Хърсовска

34,359

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

87

BG0000377

88

BG0000171

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Калимок Бръшлен

за
местообитания

Лудогорие Боблата

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
75,502

48,325

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
73,316

48,325

46

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Дунавски
Добруджански
реки, река без
име,
BG1DJ100R006

от с.Долно Абланово до
с.Просена

7,795

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Царацар,
BG1DJ149R002

р.Царацар от с.Хърсово
до с.Стефат Караджа и
р.Лудня от с.Самуил до
вливане на р.Царацар

139,331

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Царацар,
BG1DJ149R002

р.Царацар от с.Хърсово
до с.Стефат Караджа и
р.Лудня от с.Самуил до
вливане на р.Царацар

139,331

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Топчийска,
BG1DJ100R005

р.Топчийска от с.Топчии
до с.Каменово

12,138

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

89

BG0000180

Боблата

за
местообитания

90

BG0000518

Въртопски дол

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

32,169

32,169

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Царацар,
BG1DJ149R002

р.Царацар от с.Хърсово
до с.Стефат Караджа и
р.Лудня от с.Самуил до
вливане на р.Царацар

139,331

9,874

9,874

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

р.Арчар от извора до
с.Арчар заедно с
притоците й

80,960

р.Арчар от с.Арчар до
устието й

1,580

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

западно от
Огоста,
р.Арчар,
BG1WO400R009
западно от
Огоста,
р.Арчар,
BG1WO400R010
91

BG0000182

Орсоя

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

24,606

24,606

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001
западно от
Огоста,
р.Скомля,
BG1WO500R011

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

47

р.Скомля от извора до
устието й

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

38,350

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

92

BG0000527

Козлодуй

за
местообитания

93

BG0000530

Пожарево Гарван

за
местообитания

94

BG0000576

Свищовска гора

за
местообитания

95

BG0000169

Лудогорие Сребърна

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

1,254

1,254

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

58,863

58,663

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Сенкьовица,
BG1DJ109R001

р.Сенкьовица от
с.Кривица до с.Яким
Груево

43,289

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Хърсовска,
BG1DJ100R008

р.Хърсовска

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

19,172

19,172

52,238

52,238

48

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

34,359

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

96

97

98

99

100

101

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Сребърна

за
местообитания

Заповед
No.РД-564 от
05.09.2008г.

Черната могила

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Долно Линево

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

BG0000534

Остров Чайка

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

BG0000533

Острови
Козлодуй

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

BG0000241

BG0000516

BG0000526

BG0000334

Остров

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

14,469

0,131

0,316

2,457

6,058

34,396

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

14,469

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

0,131

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

0,316

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

2,457

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

6,058

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

34,396
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Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

650,650

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

102

103

104

105

106

107

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

BG0000204

BG0000107

BG0000232

BG0000106

BG0000624

BG0000529

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

11,047

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

623,711

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

26,826

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

р.Дунав от границата
при с.Ново село до
границата при
гр.Силистра

650,650

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Вардим

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Суха река

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Батин

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Хърсовска река

за
местообитания

РМС № 611 от
16.10.2007г./
обн.ДВ бр. 85
от 23.10.2007г.

367,567

367,544

Дунав,
р.Дунав,
BG1DU000R001

за
местообитания

РМС № 802 от
04.12. 2007г./
обн.ДВ брой
107 от
18.12.2007г.

12,670

12,670

Ерма,
р.Ерма,
BG1ER100R001

р.Ерма

за
местообитания

РМС № 802 от
04.12. 2007г./
обн.ДВ брой
107 от
18.12.2007г.

11,727

Дунавски
Добруджански
реки, река без
име,
BG1DJ100R006

от с.Долно Абланово до
с.Просена

Любаш

Мартен Ряхово

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

11,049

624,813

26,911

11,727

50

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

25,633

7,795

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН
Площ на
цялата
защитена
2
зона, km

Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

18,120

18,120

Граничен район

Кардам

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

9,189

9,189

Граничен район

BG0000570

Изворово Краище

за
местообитания

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

10,823

10,823

Граничен район

BG0000107

Суха река

за
местообитания

624,813

624,813

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

Документ за
обявяване на
защитената
зона

Росица Лозница

за
местообитания

BG0000569

110

111

№

108

109

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

BG0000572

РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

Поречие,
име, код на
водното тяло

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Добричка,
BG1DJ200R013

р.Добричка

55,301

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Хърсовска,
BG1DJ100R008

р.Хърсовска

34,359

р.Суха от извор до
яз.Одринци

38,757

Дунавски
Добруджански
реки, р.Суха,
BG1DJ900R011

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН
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Описание на водното
тяло

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

[Type the document title]

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН

№

Европейски
индификационен
код на
защитената зона

Наименование на
защитената зона

Тип на
защитената
зона

111

BG0000107

Суха река

за
местообитания

112

BG0000106

Хърсовска река

за
местообитания

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Документ за
обявяване на
защитената
зона
РМС № 122 от
02.03.2007г./
обн. ДВ бр. 21
от 09.03.2007г.

РМС № 661 от
16.10.
2007г./ДВ
бр.85 от
23.10.2007г.

Площ на
цялата
защитена
2
зона, km
624,813

367,567

ПРИЛОЖЕНИЕ
3.5.1
Площ на
частта от
защитената
зона
попадаща
в БДДР,
2
km
624,813

367,567

52

Дължина на
воднните тела
категория реки
(km) или площ на
водните тела
категория
2
езера (km )

Поречие,
име, код на
водното тяло

Описание на водното
тяло

Дунавски
Добруджански
реки, р.Суха,
BG1DJ345R009

р.Суха и притока й
Караман от яз.Одринци

106,486

Дунавски
Добруджански
реки,
яз.Одринци,
BG1DJ300L012

яз. Одринци, на р.Суха,
с.Одринци

3,400

Дунавски
Добруджански
реки,
р.Хърсовска,
BG1DJ100R008

р.Хърсовска

34,359

