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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за качеството на повърхностните води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Западнобеломорски
район за басейново управление за 2015 г.

І. Въведение.
Настоящият Годишен доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Раздел
ІV, чл. 16, ал. 2, на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към
повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
Целта на доклада е да се определи и категоризира състоянието на пресните
повърхностни води на територията на Западнобеломорски район за басейново
управление за изминалата 2015 г., които след прилагане на подходяща обработка се
използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово
водоснабдяване.
Основните етапи при изготвянето на Годишния доклад за качеството на
повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на
Западнобеломорски район за басейново управление за 2015 г. са следните:
1. Анализ и обобщаване на информацията, получена в резултат на изпълнението на
програмите за контролен мониторинг на повърхностните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управление
през 2015 г., включени в Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на Министъра на околната
среда и водите.
2. Анализ и обобщаване на получената информация от изпълнение на програми за
собствен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово
водоснабдяване от титуляри на разрешителни за водоползване през 2015 г.
3. Актуализиране на категоризацията на повърхностните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново управление в
съответствие с показателите и нормите, заложени в Приложение №1 на Наредба № 12
от 18.06.2002 г.
Докладът е резултат от целенасочената съвместна работа в рамките на 2015 г. на
следните институции – Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, Регионалните
лаборатории на изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в София, Благоевград
и Смолян, Регионалните здравни инспекции в Благоевград, Кюстендил, Перник и
Смолян, титуляри на разрешителни за водоползване от повърхностни води с цел
питейно-битово водоснабдяване.
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ІІ. Използвани данни при изготвяне на Годишния доклад за качеството на
повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в
Западнобеломорски район за басейново управление.
Мрежата за мониторинг на повърхностните води предназначени за питейно –
битово водоснабдяване, в Западнобеломорски район за басейново управление, за 2015
г. обхваща 34 пункта, с честотата на пробонабиране от 2 до 4 пъти годишно.
Показателите за мониторинг са групирани в три групи:
І група – рН, цвят, неразтворени вещества, температура,
електропроводимост, мирис, нитрати, хлориди, фосфати, ХПК, разтворен
кислород, БПК и амониеви йони;
ІІ група – желязо, манган, мед, цинк, сулфати, повърхностно активни
вещества, феноли, азот по Келдал, колиформи-общо, фекални колиформи;
ІІІ група – флуориди, бор, арсен, кадмий, хром общ, олово, селен, живак,
барий, цианиди разтворени или емулгирани въйглеводороди, полициклични
ароматни въглеводороди, пестициди общо, екстрахируеми вещества, фекални
стрептококи и салмонела.
В рамките на този доклад е направен анализ и обобщение на данните от
осъществения през 2015 г. мониторинг, както следва:
1. Протоколи от извършени химични анализи по показатели от №1 до №42 от
Приложение №1 на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. на 120 броя проби от повърхностни
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, включени в Програмите за
мониторинг на води през 2015 г., към Заповед № РД 182/26.02.2013 г. на Министъра на
околната среда и водите. Този мониторинг се изпълнява от регионалните лаборатории
на ИАОС в София, Благоевград и Смолян.
2. Протоколи от извършени микробиологични анализи по показатели от №43 до
№46 от Приложение №1 на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. на 80 броя проби от
повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, включени в
Програмите за мониторинг на води през 2015 г., към Заповед №РД 182/26.02.2013 г. на
Министъра на околната среда и водите. Този мониторинг се изпълнява от Регионалните
здравни инспекции (РЗИ) – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян.
3. Протоколи от проведен собствен мониторинг по химични и микробиологични
показатели на 21 броя проби, получени от титуляри на разрешителни за водоползване
от повърхностни водни обекти с цел питейно-битово водоснабдяване в
Западнобеломорски район за басейново управление.
4. За оценка на динамиката в качеството на повърхностните води, предназначени
за питейно-битови цели и изготвяне на актуална категоризация на водите, бяха
използвани и данните от проведен мониторинг по Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за
предходната 2014 г.
Водещи в изготвяне на оценката на повърхностните води, предназначени за
питейно-битови цели за 2015 г. са резултатите, получени от изпълнението на
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Програмите за мониторинг за 2015 г. на повърхностни води по Наредба № 12 от
18.06.2002 г., включени в Заповед № РД 182/26.02.2013 г на Министъра на околната
среда и водите и резултати от проведен собствен мониторинг, изпълнен в акредитирани
лаборатории.
ІІІ. Определяне на категорията на повърхностните води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване в Западнобеломорски район за басейново
управление за 2015 г.
Категоризацията е изготвена въз основа на съпоставяне на резултатите от
проведения мониторинг (контролен и собствен) и сравняване на стойностите на
измерваните показатели (химични и микробиологични) с нормите за съответните
категории А1, А2 и А3 от Приложение №1 на Наредба № 12 от 18.06.2002 г.
Категоризацията по химични показатели е направена от БД „ЗБР”, а категоризацията по
микробиологични показатели – от съответната РЗИ, на чиято територия се намира
водоизточника. Определяща за крайната обобщена категоризация на всеки
повърхностен водоизточник е по-лошата от двете категории.
За 21 броя водоизточници категоризацията е извършена и на база предоставени
Протоколи от собствен мониторинг - „ВиК” ЕООД – Благоевград – 20 броя и Община
Петрич – 1 брой. Постъпилите данни са от 2 от общо 14 титуляри на разрешителни за
водовземане от повърхностни води с цел питейно-битово водоснабдяване (10 ВиК
дружества и 4 общини).
При проведен мониторинг само по една от групите показатели (физикохимични
или микробиологични) категоризацията е извършена само по тази група показатели.
Когато за даден повърхностен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване
през 2015 г. не е провеждан мониторинг, неговата категоризация се запазва същата,
както е била направена на база мониторинг от предходните 2013 г. или 2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Към 2015 г. в Западнобеломорски район са регистрирани общо 98
повърхностни водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.
При извършената категоризация за 2015 г. те са определени в следните категории:
1.1. Категоризация по физико-химични показатели:
Категория А1 – 78 броя водоизточници (80 % от общия брой).
Категория А2 – 11 броя водоизточници (11 % от общия брой).
Категория А3 – за 2015 г. няма водоизточници определени в тази категория
по физико-химични показатели.
Извън категория А3 – за 2015 г. няма водоизточници извън категория А3 по
физико-химични показатели.
Без данни от проведен анализ за 2015 г. – 9 броя водоизточници (9 % от
общия брой).
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Таблица № 1 Категоризация по физико-химични показатели за 2015 г.
Категоризация по физикохимични показатели за 2015 г.
Категория А1
Категория А2
Категория А3
Извън категория А3
Без данни от проведен мониторинг
за 2015 г.
Общ брой водоизточници за ПБВ

Брой
водоизточници
78
11
9

% от общия брой
80
11

9

98

100

Фигура № 1 Категоризация по физико - химични показатели за 2015 г., в %

Категоризация по физико-химични показатели
0%
9%
11%
А1
А2
А3
80%

без данни

1.2. Категоризация по микробиологични показатели:
Категория А1 – 29 броя водоизточници (30 % от общия брой).
Категория А2 – 62 броя водоизточници (63 % от общия брой).
Категория А3 – за 2015 г. няма водоизточници определени в тази категория
по микробиологични показатели.
Извън категория А3 – за 2015 г. няма водоизточници извън категория А3 по
микробиологични показатели.
Без данни от проведен микробиологичен анализ за 2015 г. – 7 броя
водоизточници (7 % от общия брой).
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Таблица № 2 Категоризация по микробиологични показатели за 2015 г.
Категоризация по
микробиологични показатели за
2015 г.
Категория А1
Категория А2
Категория А3
Извън категория А3
Без данни от проведен мониторинг
за 2015 г.
Общ брой водоизточници за ПБВ

Брой
водоизточници

% от общия брой

29
62
7

30
63
7

98

100

Фигура № 2 Категоризация по микробиологични показатели за 2015 г., в %
Категоризация по микробиологични показатели
0%

7%
30%
А1
А2
А3

63%

без данни

1.3. Обща категоризация на водоизточниците за 2015 г.:
Категория А1 – 33 броя водоизточници (34 % от общия брой).
Категория А2 – 65 броя водоизточници (66 % от общия брой).
Категория А3 – за 2015 г. няма водоизточници определени в тази категория;
Извън категория А3 – за 2015 г. няма водоизточници извън категория А3.
Таблица № 3 Обобщена категоризация на водоизточниците за 2015 г.
Обобщена категоризация на
водоизточниците за 2015 г.
Категория А1
Категория А2
Категория А3
Извън категория А3
Общ брой водоизточници за ПБВ

Брой
водоизточници
33
65
98

% от общия брой
34
66
100
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Фигура № 3 Обобщена категоризация за 2015 г., в %
Обобщена категоризация за 2015 г.
0%
34%
А1
А2
А3
66%

2. Сравнителният анализ на извършената категоризация за 2015 г. спрямо 2014
г. показва следното:
2.1. Обобщена категоризация:
В категория А1 са оценени 8 водоизточника, от тях 6 са запазили
категорията, а 2 са я повишили (от А2 в А1).
В категория А2 са оценени 45 водоизточника, от тях 32 са запазили
категорията, 2 са я повишили (от А3 в А2), 11 са я понижили (от А1 в А2).
От оценените през 2015 г. общо 53 броя водоизточници спрямо 2014 г. –
за 38 водоизточника категорията се е запазила, за 4 се е повишила, а за 11
се е понижила.
Фигура № 4 и Фигура № 5 Сравнителна категоризация спрямо 2014 г.
Обобщена категоризация на
водоизточниците спрямо 2014 г.,
брой

Обобщена категоризация на
водоизточниците спрямо 2014 г.,
%

38
32

21%
7%

11
4
обща
запазена

6

11
2

2

А1

А2

повишена

понижена

72%

запазена

повишена

понижена

2.2. Сравнителна категоризация по физико-химични показатели:
В категория А1 са оценени 43 водоизточника, от тях 26 са запазили
категорията, а 17 са я повишили (от А2 в А1).
В категория А2 е оценен 1 водоизточник, който е запазил категорията си.
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От оценените през 2015 г. общо 53 броя водоизточници спрямо 2014 г. –
за 27 водоизточника категорията се е запазила, за 17 се е повишила, а за 9
няма данни.
Фигура № 6 и Фигура № 7 Сравнителна категоризация по физико-химични
показатели спрямо 2014 г.
Категоризация на водоизточниците
по физико-химични показатели
спрямо 2014 г., бр.
27

Категоризация на водоизточниците
по физико-химични показатели
спрямо 2014 г., %

26
32%
17

17
17%
51%
1

обща
запазена

А1
повишена

А2
понижена

запазена

повишена

няма данни

2.3. Сравнителна категоризация по микробиологични показатели:
В категория А1 са оценени 6 водоизточника, от тях 3 са запазили
категорията и 3 няма данни от проведен анализ.
В категория А2 са оценени 45 водоизточника, от които 26 са запазили
категорията си, 2 са я повишили (от А3 в А2), 13 са я понижили (от А1 в
А2), а за 4 няма данни.
От оценените през 2015 г. общо 53 броя водоизточници спрямо 2014 г. –
за 29 водоизточника категорията се е запазила, за 2 се е повишила, за 13
водоизточника се е понижила, а за 9 няма данни.
Фигура № 8 и Фигура № 9 Сравнителна категоризация по микробиологични
показатели спрямо 2014 г.
Категоризация на водоизточниците
по микробиологични показатели
спрямо 2014 г., бр.
29

Категоризация на водоизточниците
по микробиологични показатели
спрямо 2014 г., %
17%

26
13

13

24%

55%
4%

2
обща
запазена

3

2
А1

повишена

А2
понижена

запазена

повишена

понижена

няма данни
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3. Най-честите проблеми, свързани с влошаване на категорията на
водоизточниците са свързани с превишения на нормите за качество на следните
показатели:
3.1. От групата на физико-химичните показатели – през изминалата 2015 г. за
всички изследвани проби не са установени отклонения от нормите за категория А1.
3.2. От групата на микробиологичните показатели – през изминалата 2015 г.
регистрираните отклонения от нормите са по показателя колиформи общо –
индикатор за фекално замърсяване и евентуално наличие на патогени. Основни
източници на фекално замърсяване на питейните води са непречистени отпадъчни
води – битово-фекални от населени места и селскостопански – от животновъдни
ферми и кланици. Най-често на такова замърсяване са изложени водоизточниците с
неизградени или не добре поддържани и експлоатирани санитарно-охранителни
зони. За да се избегне замърсяването на повърхностните и подземни води са
необходими адекватни мерки, насочени основно към изграждане и реконструкция на
канализационните системи и извеждане от експлоатация на септичните ями.
4. Във всички изследвани проби от повърхностните водоизточници, използани
за питейно-битово водоснабдяване съдържанието на специфични замърсители и
приоритетни вещества, получените резултати през 2015 г. са под границите на
откриване на съответните методи за анализ.
5. През 2015 г. в Западнобеломорски район не са установени повърхностни
водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, попадащи в
категория А3 и извън нея, определени в Наредба № 12 от 18.06.2002 г.
Годишната категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в Западнобеломорски район, съгласно
изискванията на Наредба № 12/2002 г. е представена в Приложение № 1.
IV. Определяне на повърхностни водни тела в Западнобеломорски район
като зони за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
(ПБВ) в ПУРБ (2016-2021г).
Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се
осъществява чрез определяне на зони за защита на питейните води, които включват
територията на водосбора на повърхностните водни тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2
от Закона за водите.
В ПУРБ (2010 – 2015 г.) не са определяни като зони за защита на водите
самостоятелни повърхностни водни тела за питейно-битово водоснабдяване. Този
пропуск е коригиран с актуализирането на регистъра на зоните за защита на водите в
ПУРБ (2016 - 2021 г).
В резултат от извършения преглед и актуализация на регистъра на зоните за
защита на повърхностни води, предназначени за питейно водоснабдяване, в
10

Западнобеломорски район за басейново управление са определени 63 броя
повърхностни питейни тела, представляващи зони за защита - Карта 1. От тях 60
бр. са повърхностни водни тела категория „река“ и 3 бр. са повърхностни водни тела
категория „езеро“. Обобщена информация за разпределение на зоните по поречия и
водосборната им площ е представена в Таблица № 4.
Таблица № 4 Разпределение на зоните за защита на повърхностните води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване по поречия

Поречие

Зони за защита на
повърхностни води,
предназначени за ПБВ,
брой

Водосборна площ на Зони за
защита на повърхностни води
предназначени за ПБВ, km2

Струма

44

741,04

Места

16

175,50

Доспат

3

102,53

Общо

63

1 019,08

Фигура № 10 Разпределение на зоните за защита на повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване по поречия в Западнобеломорски район
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Фигура № 11 Зони за защита на повърхностните води, предназначени за питейно
водоснабдяване в поречия в Западнобеломорски район

Площно разпределение на зони за защита на повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване в ЗБР

9%
Площ в ЗБР извън зони за защита
на повърхностни води,
предназначени за питейно
водоснабдяване
Площ в ЗБР, определена като
зони за защита на повърхностни
води, предназначени за питейно
водоснабдяване

91%

Фигура № 12 Зони за защита на повърхностни води, предназначени за питейно
водоснабдяване, определени като водни тела
Брой повърхностни водни тела, определени като зони за защита на
повърхностни води, предназначени за питейно водоснабдяване в ЗБР,
% от общия брой повърхностни тела

34%

66%

Брой повърхностни тела, които
не са зони за защита на
повърхностни води,
предназначени за питейно
водоснабдяване
Брой повърхностни тела, които
са зони за защита на
повърхностни води,
предназначени за питейно
водоснабдяване

Регистърът на зоните за защита на повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване е представен в Приложение № 2.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Ановско дере

Ановско дере

BG4ST500R064 - р.
Цапаревска от изворите до
вливане в р. Струма

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

селата Микрево,
Струмяни, Драката
и Каменица

А1

А1

А1

Бела вода

р. Бялата вода

BG4ST600R1136 - р. Бела
вода от изворите до кота
920 м.

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

с. Джерман

A1

A2

A2

3

Бистрица

р. Дупнишка
Бистрица; яз.
Карагьол и яз.
Калин

BG4ST600R038 - р.
Дупнишка Бистрица от
изворите до кота 740 м.

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

гр. Дупница и
селата Бистрица,
Яхиново, Грамаде
и част от с.
Джерман

А1

A2

A2

4

Бистрица
дренаж

р. Благоевградска
Бистрица

BG4ST500R1046 - р.
Благоевградска Бистрица
от вливане на р. Славова
до вливане на р. Хърсовска

ВиК ЕООДБлагоевград

Благоевград, селата
Рилци, Бело поле,
Изгрев, Церово и
Покровник

А1

А1

А1

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

1

2

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

1
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№

5

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Бождово

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

р. Бождовска

BG4ST500R070 - р.
Лешнишка (Бождовска) от
изворите до вливане в р.
Струма

Увекс ЕООДСандански

селата Бождово,
Малки Цалим,
Дебрене,
Белевехчево,
Джигурово,
Ласкарево,
Ладарево,
Лешница, Ново
Делчево, Дамяница
и Левуново

А1

А1

А1

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

селата Смоличано,
Пелатиково и
Страдалово

А1

А1

А1

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

6

Бреза 1

дере

BG4ST700R1025 р.Елешница и притока и
р.Речица до вливането им
в р.Струма

7

Бреза 2

р. Левата

BG4ST700R024 - р.
Гращица от изворите до
вливане в р. Струма

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

селата Кадровица и
Рашка Гращица

A1

A1

A1

8

Бързата

р. Бързата

BG4ME600R11061 р.Бързата река от изворите
до кота 1515 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

селата Рибново,
Скребатно и
Осиково

А1

А2

А2

2
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№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ
BG4DO600R1120 - р.
Сърнена (Караджа дере) с
притоците от кота 1230 м.
до вливане в р. Доспат
BG4ST500R1145 - р.
Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

ВиК ЕООДСмолян

с. Змеица

А1

А1

А1

ВиК ЕООДБлагоевград

гр.Благоевград,
селата Делвино и
Хърсово

A1

A1

A1

9

Бял Дунав

р. Бял Дунав

10

Бялата вода Чакалица 3

р. Бялата вода

11

Бялата река

р. Бялата река

BG4ST500R1351 - р.
Бялата река от изворите до
кота 1185 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Симитли, с.
Градево, кв.
Ораново

A1

A2

A2

12

Валявица

р. Валявица

BG4ST500R1251 - р.
Валевица от изворите до
кота 1395 м.

ВиК Паничище
ЕООД-Сапарева
баня

гр. Сапарева баня и
с. Сапарево

A1

A2

A2

р. Вапата

BG4ME900R1281 - р.
Белишка и р. Динков дол
от изворите до вливането
им

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Белица

A1

А1

А1

изтичало на ВЕЦ

BG4ST500R1067 - р.
Санданска Бистрица от
изворите до кота 590 м.

Увекс ЕООДСандански

гр.Сандански,
селата Дамяница,
Ново Делчево,
Вълково, Лебница
и Струма

A1

A2

A2

р. Владово дере

BG4DO135R11180 - р.
Владово дере от изворите
до кота 1090 м.

ВиК ЕООДСмолян

селата Црънча и
Бръщен

A1

А1

А1

13

14

15

Вапата

ВЕЦ Лиляново

Владово дере

3
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№

16

17

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Воденичица

Войнишко
кладенче

18

Вретенаровец

19

Върбица

20

Върла река

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Воденичица

BG4ST700R1322 - р.
Воденичица от изворите
до кота 975 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Кюстендил,
селата Лозно,
Жилинци, Гърляно
и Вратца

*

А2

А2*

дере

BG4ST700R025 - Река
Елешница от изворите до
вливането на река Речица

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

селата Смоличано,
Пелатиково,
Кадровица,
Гращица и
Страдалово

А1

А1

А1

ВиК ЕООДПетрич

с. Ключ

А1

А1

А1

ВиК ЕООДБлагоевград

селата Ореше и
Крушево

A1

A2

A2

ВиК ООДПерник

Селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква - Перник

А1

А1

А1

Вретенаровско
дере

р. Върбица

Върла река

BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма
BG4ME500R11100 - р.
Дъбнишка от изворите до
кота 1090 м.
BG4ST900L1001 - язовир
Студена

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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№

21

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Гладничка бара

Воден обект

р. Гладничка

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

BG4ST600R1032 - р.
Джерман от кота 1052 м.
с притока си р. Валявица и ВиК Паничище
части от левите си притоци ЕООД-Сапарева
р. Фудина (от кота 900 м.)
баня
и р. Горица (от кота 814
м.) до град Дупница

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

с. Ресилово

А1

А1

А1

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Кюстендил,
селата Лозно,
Жилинци, Гърляно
и Вратца

*

А2

А2*

22

Глоговска

р. Глоговска

BG4ST700R1122 - р.
Глогошка (Банщица) от
изворите до кота 1160 м.

23

Горица

р. Горица

BG4ST600R033 - р. Горица
от изворите до кота 814 м.

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

допълнително ПБВ
за гр. Дупница

А1

А1

А1

24

Горица Водопада

р. Горица

BG4ST600R033 - р.
Горица от изворите до
кота 814 м.

ВиК Паничище
ЕООД-Сапарева
баня

селата Овчарци и
Ресилово

А1

*

А1

25

Гургутица Чакалица 2

р. Гургутица

ВиК ЕООДБлагоевград

Благоевград, селата
Делвино и Хърсово

А1

А2

А2

26

Гюргево

р. Джерман

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

с. Крайници

А1

А2

А2

BG4ST500R1145 - р.
Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица
BG4ST600R1031 - р.
Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

5
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№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

ВиК ЕООДПетрич

с. Коларово

А2

А1

А2

Община Петрич

резервно за ПБВ на
с. Габрене

А1

*

А1*

р. Сатовченска
Бистрица

BG4ME200R11140 - р.
Сатовчанска Бистрица от
изворите до кота 1245 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

селата Сатовча,
Фъргово, Жижево,
Вълкосел, Крибул
и Слащен

А1

А2

А2

р. Джамбевска

BG4ST500R1142 - р.
Джамбевска от изворите
до кота 1020 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Рила, гр.
Кочериново, селата
Пороминово, Стоб
и Пастра

*

А2

А2*

р. Диканска

BG4ST900R1107 - р.
Дълбоки дол от изворите
до кота 875 м.

Кметство с.Горна
Диканя

допълнително
питейно-битово
водоснабдяване на
с.Горна Диканя

А1

А2

А2

Воден обект

27

Дебрало

р. Дебрало

28

Дере Доло

р.Струмешница

29

30

31

Деривация
Доспат-Сатовча

Джамбевска

Дълбоки дол

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ
BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма
BG4ST400R1272 - дере
Доло от изовирте до
българо-македонската
граница

6

Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

32

33

34

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Елешница

Ивана

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Елешница

BG4ST500R1242 - р.
Елешница от изворите до
кота 1005 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Рила, гр.
Кочериново, селата
Пороминово, Стоб
и Пастра

А1

А2

А2

ВиК ЕООДПетрич

с. Беласица

А1

А2

А2

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Игралище

А2

А2

А2

Увекс ЕООДСандански

гр. Сандански

А2

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

Благоевград, селата
Делвино и Хърсово

A1

A1

A1

р. Ивана

Ивановска река р. Ивановска река

BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма
BG4ST500R066 - р.
Лебница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма

35

Изравнител
Карталовец

BG4ST500R068- р.
Деривация на
Санданска Бистрица от
НЕК от водосбора
кота 590 м. с притока си р.
на Санданска
Бобов дол до вливане в р.
Бистрица
Струма

36

Исмаилица Чакалица 1

BG4ST500R1145 - р.
Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица

р. Исмаилица

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

37

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Каменица

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Каменица

BG4ST500R1542 - р.
Каменица от изворите до
кота 855 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Рила, гр.
Кочериново, селата
Пороминово, Стоб
и Пастра

А1

А2

А2

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Каменица

А1

А1

А1

ВиК ЕООДПетрич

с. Камена

А1

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

Благоевград, селата
Рилци, Бело поле,
Изгрев, Церово и
Покровник

А1

А2

А2

Община Доспат

с. Борино

А1

А1

А1

ВиК ЕООДБлагоевград

с. Добърско

А1

А2

А2

38

Каменица

Каменишка река

39

Камешница

р. Камешница

40

Карталска
поляна

BG4ST500R057- р. Струма
от вливане на р. Ощавска
до вливане на р. Белишка
(Шашка)
BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма

BG4ST500R1245 -р.
р. Благоевградска Благоевградска Бистрица
Бистрица
от изоворите до вливане на
р. Диново дере

41

Караджа дере

р. Сърнена

42

Клинец

р. Клинец

BG4DO600R11200 - р.
Сърнена (Караджа дере) с
притоците от изворите до
кота 1230 м.
BG4ME800R1189 - р.
Клинец от изворите до
кота 1670 м.

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

8

Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Ковачица

BG4ST500R1246 - р.
Ковачица от изворите до
кота 800 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

Благоевград, селата
Рилци, Бело поле,
Изгрев, Церово и
Покровник

А1

А2

А2

Кощанска бара

Кощанска бара

BG4ST600R1032 - р.
Джерман от кота 1052 м.
с притока си р. Валявица и
части от левите си притоци
р. Фудина (от кота 900 м.)
и р. Горица (от кота 814
м.) до град Дупница

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

НМ от яз. Дяково и
женски манастир с.
Ресилово

А1

*

А1*

45

Кривия улук

р. Кривица
приток на р. Бл.
Бистрица

BG4ST500R1245 - р.
Благоевградска Бистрица
от изоворите до вливане на
р. Диново дере

ВиК ЕООДБлагоевград

Благоевград, селата
Рилци, Бело поле,
Изгрев, Церово и
Покровник

А1

А2

А2

46

Лайналак

р. Тополница

BG4ST600R1134 - р.
Тополница от изворите до
кота 680 м.

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

с. Тополница

А1

А2

А2

47

Лева

р. Лева

BG4ST700R1220 - р.
Соволянска Бистрица от
изворите до кота 1195 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Кюстендил,
селата Лозно и
Жиленци

*

А2

А2*

№

43

44

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Ковачица

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

48

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Леврин

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Леврин

BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма

ВиК ЕООДПетрич

с. Коларово

А2

А2

А2

Община Рила

гр. Рила, гр.
Кочериново, селата
Пороминово, Стоб
и Пастра

*

А2

А2*

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

49

Ломница

р. Ломница

BG4ST500R1042 - р.
Рилска от вливане на р.
Манастирска и р. Илийна
до вливане на р.
Шарковица

50

Луда Мара

р. Луда Мара

BG4ST400R1172 - р. Луда
Мара от изворите до кота
425 м.

ВиК ЕООДПетрич

гр. Петрич

А1

А2

А2

р. Мала

BG4ST700R1220 - р.
Соволянска Бистрица от
изворите до кота 1195 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Кюстендил,
селата Лозно,
Жилинци, Гърляно
и Вратца

*

А2

А2*

р. Матница

BG4ST900L1001 - язовир
Студена

ВиК ООДПерник

Селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква - Перник

А1

А1

А1

р. Матница

BG4ST900L1001 - язовир
Студена

ВиК ООДПерник

Селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква - Перник

А1

А1

А1

51

Мала

52

Матница

53

Матница
(Борчетата)

10

Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

54

Матница
(Брезичките)

приток на р.
Матница

BG4ST900L1001 - язовир
Студена

ВиК ООДПерник

Селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква - Перник

А2

А1

А2

55

Матница
(Шипките)

приток на р.
Матница

BG4ST900L1001 - язовир
Студена

ВиК ООДПерник

Селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква - Перник

А1

А1

А1

Увекс ЕООДСандански

селата Сугарево,
Кърланово, Рожен,
Роженски
манастир,
Любовище,
Виногради,
Лозеница, гр.
Мелник, селата
Дзегвили, Хотово,
Склаве, Ново
Делчево, Дамяница
и Левуново

А1

А2

А2

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

56

Мочура
(Стефанов връх)

р. Сугаревска

BG4ST300R1174 - р.
Мочура от изворите до
кота 1635 м.

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Неврозумска

р. Неврозумска

BG4ST500R1156- р.
Ощавска (Дяволска) от
изворите до кота 1510 м.

ВиК-Кресна
ЕООД-Кресна

с. Влахи

А2

А2

А2

Обесеник

приток на р.
Градевска

BG4ST500R1152 - р.
Соколовска от изворите до
кота 1405 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Симитли, с.
Градево и
кв.Ораново

А2

А2

А2

BG4ST700R1220 - р.
Соволянска Бистрица от
изворите до кота 1195 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Кюстендил,
селата Лозно,
Жилинци, Гърляно
и Вратца

А1

А2

А2

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

гр. Дупница

А1

А2

А2

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Палат

А1

А2

А2

ВиК ЕООДПетрич

с. Беласица

А1

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

с. Добринище

А1

А2

А2

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

57

58

59

Орлова

р. Орлова

60

Отовица

р. Отовица

61

Палатска река

Палатска река

62

Партизанска
поляна

р. Лудото дере

63

Плавилото

р. Дисилица

BG4ST600R037 - р.
Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман
BG4ST500R065 - р.
Седелска от изворите до
вливане в р. Струма
BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма
BG4ME700R1193 - р.
Добринишка (Дисилица)
от изворите до кота 1550
м.

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

12

Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

64

Плеово

65

Попова бука
СШ

66

67

Предимир

ПС Дяково

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Ореховска

BG4ST700R1123 - р.
Ореховска от изворите до
кота 945 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

селата Згурово,
Граница, Пиперков
чифлик, Берсин и
Богослов

A1

*

A1*

р. Брежанска

BG4ST500R054 - Река
Брежанска от изворите до
вливането й в река Струма

ВиК ЕООДБлагоевград

с. Брежани

A1

A2

A2

р. Предимирска

BG4ST500R1146 - р.
Предимир от изворите до
кота 895 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Благоевград,
селата Рилци, Бело
поле, Изгрев,
Церово и
Покровник

А1

А2

А2

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница;
Кюстендилска
вода ЕООД

гр.Дупница
(резервно) и с.
Червен брег и с.
Дяково; гр. Бобов
дол, селата
Мламолово,
Бабино и Бабинска
река

А1

А2

А2

яз. Дяково

BG4ST900L1005 ЯЗОВИР ДЯКОВО

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

BG4ST700R1222- р.
Радушка от изворите до
кота 995 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

гр. Кюстендил,
селата Лозно,
Жилинци, Гърляно
и Вратца

*

А2

А2*

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Кърпелево

А2

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Белица

А1

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Якоруда

А1

А2

А2

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

селата Смочево,
Слатино,
Мурсалево,
Драгодан, Боровец,
Крумово и
Бураново

*

А2

А2*

68

Радушка

р. Радушка

69

Раздолска река

Раздолска река

70

Реджепица

р. Реджепица

71

Рибно езеро
(Баненско)

р. Баненска

72

Рилица

р. Рилица

BG4ST500R064 - р.
Цапаревска от изворите до
вливане в р. Струма
BG4ME900R1281 - р.
Белишка и р. Динков дол
от изворите до вливането
им
BG4ME900R1179- р.
Баненско езеро от
изворите до кота 2175 м.

BG4ST500R1143 - р.
Рилица от изворите до
кота 1155 м.

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

73

Робовица

р. Робовица

BG4ST500R1143 - р.
Рилица от изворите до
кота 1155 м.

74

Рударщица

р. Рударщица

BG4ST900R003 - р.
Струма от яз. Студена до
вливане на р. Конска

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

селата Смочево,
Мурсалево,
Драгодан,
Бураново,
Крумово, Боровец
и Слатино

А1

А2

А2

ВиК ООДПерник

селата Рударци и
Драгичево

А1

А1

А1

А1

А2

А2

75

BEЦ
Самураново изравнител

р. Отовица

BG4ST600R037- р.
Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

Селата Пиперево,
Блатино, Мало
село, Големо село,
Долистово,
Шатрово и гр.
Бобов дол

76

Свети Иван
град Банско

р. Глазне

BG4ME800R1185 - р.
Бъндерица от изворите до
кота 1805 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

град Банско

А1

*

А1

дере

BG4ST900L1001 - язовир
Студена

ВиК ООДПерник

Селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква - Перник

А1

А1

А1

77

Сива грамада

15
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№

78

79

80

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Скакавица

Славковица

Славово

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Скакавица

BG4ST600R1031 - р.
Джерман с левия си
приток р. Скакавица до
кота 1052 м.

ВиК Паничище
ЕООД-Сапарева
баня

гр. Сапарева баня

А1

*

А1

р. Славковица

BG4ST700R1220 - р.
Соволянска Бистрица от
изворите до кота 1195 м.

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

с. Лелинци

А2

А1

А2

р. Славова

BG4ST500R1145 - р.
Славова от изворите до
вливането и в
р.Благоевградска Бистрица

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Благоевград,
селата Рилци, Бело
поле, Изгрев,
Церово и
Покровник

А1

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

селата Бачево и
Годлево

А1

А2

А2

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

81

Стране

р. Стране

BG4ME800R1088 - р.
Седрач (Бачевска) от
изворите до вливане в р.
Изток

82

Стружка река

р. Стружка

BG4ST500R1151 - р.
Стружка от изворите до
кота 1220 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Симитли, с.
Градево и
кв.Ораново

А1

А2

А2

р. Струма

BG4ST900L1001 - язовир
Студена

ВиК ООДПерник

селата Кладница,
Рударци, Долно
Драгичево и кв.
Църква-Перник

А1

*

А1*

83

Струма
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

84

85

86

87

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

BG4ME800R1188 - р.
Студената вода р. Студената вода
Студената вода от
изворите до кота 1755 м.
BG4ST500R066 - р.
Лебница от българоТроловско дере Троловско дере
македонската граница до
вливане в р. Струма
BG4ST500R064 - р.
Тръпчовско
Тръпчовско дере Цапаревска от изворите до
дере
вливане в р. Струма

Туфча

р. Туфча

88

Узуница

р. Узуница

89

Улуко

р. Валевица

BG4ME700R11040 р.Туфча от изворите до
кота 1145 м.

BG4ME900R1281 - р.
Белишка и р. Динков дол
от изворите до вливането
им
BG4ST500R1051 - р.
Градевска с десния си
приток р. Осеновска от
изворите до вливането им

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

ВиК ЕООДБлагоевград

с. Годлево

A1

A1

A1

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Никудин

А1

А2

А2

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Цапарево

А2

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Гоце Делчев,
селата
Господинци,
Гърмен, Дебрен,
Дъбница,
Огняново,
Балдево,Хвостяне и
Блатска

А1

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Белица

А1

А2

А2

ВиК ЕООДБлагоевград

гр. Симитли и с.
Градево

*

А2

А2*
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

90

Фудина

91

Хисарска

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

р. Фудина

BG4ST600R1132 р.Фудина от изворите до
кота 900 м.

ВиК Паничище
ЕООД-Сапарева
баня

населените места
от общ. Сапарева
баня, гр. Дупница

А1

А2

А2

р. Хисарска

BG4ME200R11141 Хисарско (Асаново) дере с
десния си приток от
изворите до кота 1205 м.

ВиК ЕООДБлагоевград

селата Сатовча,
Фъргово, Жижево,
Вълкосел, Крибул
и Слащен

А1

А2

А2

Кюстендилска
вода ЕООДКюстендил

к.с. Паничище

А1

А1

А1

ВиК ЕООДПетрич

с. Беласица

А1

А2

А2

ВиК-Стримон
ООД-Микрево

с. Струмяни

А1

А1

А1

92

Черната Скала

дере

93

Чифлишка река

р. Чифлишка

94

Шашка река

р. Шашка река

BG4ST600R1032 - р.
Джерман от кота 1052 м.
с притока си р. Валявица и
части от левите си притоци
р. Фудина (от кота 900 м.)
и р. Горица (от кота 814
м.) до град Дупница
BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма
BG4ST500R062 - Река
Белишка (Шашка) от
изворите до вливането й в
река Струма

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.
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Приложение №1. Категоризация на повърхностните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване за 2015 г. в
Западнобеломорски район съгласно изискванията на Наредба № 12/2002 г.

№

95

96

Повърхностен
водоизточник
за ПБВ

Яворнишко
дере

Ядъка

Воден обект

Водно тяло, в което
попада повърхностният
водоизточник за ПБВ

ВиК оператор

Населени места,
които се
водоснабдяват от
повърхностния
водоизточник за
ПБВ

Яворнишко дере

BG4ST400R1072 - р.
Струмешница от българомакедонската граница до
вливане в р. Струма

ВиК ЕООДПетрич

с. Яворница

А2

А2

А2

р. Ялдъчка

BG4ST600R037 - р.
Отовица от изворите до
вливане в р. Джерман

ВиК-Дупница
ЕООД-Дупница

допълнително ПБВ
за с. Самораново

А1

А2

А2

Водоснабдяване
ЕООД-Брезник

гр. Брезник, селата
Ноевци, Режанци,
Бегуновци и
Велковци

А1

А1

А1

ВиК ООДПерник

гр. Перник и
населени места

А1

А2

А2

97

яз. Красава

яз. Красава

BG4ST900R1205 р.Конска от изворите до
кота 130м.

98

яз. Студена

яз. Студена

BG4ST900R003 - р.
Струма от яз. Студена до
вливане на р. Конска

Забележка:
A1
A1
А1
*

Категоризация по
физикохимични
показатели

Категоризация по
микробиологични
показа-тели

Обобщена
категоризация
за 2015 г.

категоризация по данни от проведен мониторинг през 2015 г.
категоризация по данни от проведен мониторинг през 2014 г.
категоризация по данни от проведен мониторинг до 2013 г.
няма проведен мониторинг през разглежданата 2015 г.
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Приложение № 2. Групиране на повърхностни водни тела, ЗЗВ за питейно – битово
водоснабдяване
Код на Водно тяло,
Водни тела (Код),
център на група за мониторинг
обединени в група за целите на мониторинга
BG4ME600R11060
BG4ME600R11061
BG4ME700R1193
BG4ME700R11040
BG4ME800R1185
BG4ME200R11140
BG4ME200R11141
BG4ME900R1178
BG4ME500R11090
BG4ME800R1189
BG4ME800R1188
BG4ME500R11100
BG4ME500R11111
BG4ME900R1179
BG4ME900R1281
BG4ME900R1181
BG4ST500R067
BG4ST500R058
BG4ST500R1143
BG4ST500R1242
BG4ST500R1142
BG4ST500R1342
BG4ST500R1542
BG4ST500R1642
BG4ST500R1146
BG4ST500R1145
BG4ST500R1346
BG4ST500R1141
BG4ST500R1245
BG4ST500R1246
BG4ST500R1151
BG4ST500R1152
BG4ST500R1156
BG4ST500R1251
BG4ST500R1351
BG4ST500R1451
BG4ST500R1551
BG4ST600L004
BG4ST600R033
BG4ST600R038
BG4ST600R037
BG4ST600R1132
BG4ST600R1134
BG4ST600R1136
BG4ST700R1120
BG4ST700R1122
BG4ST700R1123
BG4ST700R1222
BG4ST700R1220
BG4ST700R1322
BG4ST400R1172
BG4ST400R1272
BG4ST500R1130
BG4ST900R1105
BG4ST900R1205
BG4ST900R1107
BG4DO600R11201
BG4DO600R11200
BG4DO135R11180
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