Доклад за изпълнение Програмата за мониторинг на повърхностни води,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване и категоризация на речните водохващания
и язовири за 2015 година
I. Категоризация на повърхностните води в Дунавски район, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване за 2015г.
БДДР Плевен, в своята компетентност по чл.155, ал. 1, т. 8 от Закон за водите; чл. 107 ал.
2, т.2 от Наредба 1 от 11. 04.2011г. за мониторинг на водите и Наредба 12 от 18.06.2002г. за
качествените изисквания към повърхностни води предназначени за питейно-битово
водоснабдяване (ПБВ), за 2015 година е извършила категоризация на 8 язовира и 120 речни
водохващания, водите на които са предназначени за пиене.
Определянето на категорията на водите за пиене за 2015 г. се основава на изискванията
на Приложение 1, чл.1, ал.1 от Наредба 12 от 18.06.2002г и е извършена въз основа на обработка
и анализ на резултати от мониторинг, проведен през 2015г. съгласно публикуваната Програма за
мониторинг на повърхностни води, предназначени за ПБВ , а именно: :




измерените физикохимични показатели, предоставени с протоколи от Регионалните
лаборатории към ИАОС;
микробиологичните изследвания от съответните РЗИ и
данните от проведения собствен мониторинг на водните оператори ( В и К дружества;
Напоителни системи; общини).

За 2015 година на територията на БДДунавски район е направена е оценка на 142 пункта
за мониторинг на води в речни водохващания/РВ/ и в язовири , предназначени за ПБВ.
В резултат на анализа може да се направят следните изводи:




С категория А1 са оценени 50 пункта на води, предназначени за пиене.
С категория А2 са оценени 64 пункта на води, предназначени за пиене.
28 пункта са оценени с категория А2, но с ниско ниво на достоверност на оценката,
поради следните причини:
 Липса на резултати от мониторинг на микробиологични елементи за качество
 Непълно изпълнение на планирания физикохимичен анализ на наблюдаваните
показатели, съгл. изискванията на Приложение 1, към чл.1 ал.1 от Наредба
12/18.06.2002 година
 Не спазена честота на пробовземане и анализ , съгл. изискването на Приложение 3,
чл.7, ал.1 от горецитираната Наредба

Статистически, сравнението с категоризацията за 2014 година изглежда по следния начин:




За 2014 г с категория А1 са оценени 20 пункта на РВ и язовири, от тях са 15 са запазили
категорията си в 2015 г., а 5 са с понижена категория - А2.
За 2014 г. с категория А2 са категоризирани 120 пункта на РВ и язовири, от тях в 2015
година 33 са повишили категорията си на А1. Останалите 86 са запазили категорията си.
За 2014 година едно речно водохващане „Каменно здание“ на Боянска река е
категоризрано А3. Тази година същото е повишило категорията си на А2.

Речните водохващания и язовирите, предназначени за ПБВ, попадат в зоните за защита
на водите, определени съгл. чл. 119а ал.1 т.1 от Закона за водите. Съгласно утвърдения
национален подход, оценката на състоянието на Зоните за защита на водите, предназначени
за ПБВ, се извършва по изискванията на Наредба 12 .
Предвид представения по-горе анализ и предвид критериите съгласно подхода за
оценка, заключението е, че всички ЗЗ на повърхностни води за ПБВ са в добро състояние.
II. Програма за мониторинг на повърхностни води за ПБВ - 2016
Програмата за контролен мониторинг за 2016 година на повърхностните води
предназначни за пиене в РВ и язовирите е изговена въз основа на направената
категоризация за 2015г. и спазвайки изискванията на Приложение 3, към чл.7, ал.1 от към
Наредба 12/2002 г.
Някои от пунктовете от програмата за контролен мониторинг на повърхностните води,
предназначени за ПБВ, съвпадат с пунктове от мрежата за контролен мониторинг на
повърхностни води на територията на БДДР за 2016-2017 година, съгласно Таблица 1.1. от
Заповед РД 167/31.03.2016 г. на министъра на ОСВ. Резултатите от проведените изпитвания
по физикохимичните показатели и приоритетни вещества в тези пунктове ще бъдат отразени
като изпълнение и по двете програми Целта е оптимизиране на планирането на
мониторинга. Предвид това, за определени пунктове в тук приложената програма за
контролен мониторинг на води за ПБВ за 2016 г., ще се пробовзема единствено за анализ
на микробиологични показатели, а за общата оценка на категоризацията по тези пунктове,
ще се ползват резултатите от анализа на физикохимични показатели от изпълнението на
мониторинга, съгл. Заповед РД 167/31.03.2016г.
Във връзка с наблюдението и оценката на повърхностните води, предназначени за ПБВ,
на територията на БДДР-Плевен, за 2016 г са изготвени програми за собствен мониторинг на
11 ВиК дружества, 3 общини и 1 за Напоителни системи-Долен Дунав , като програмите за
собствен мониторинг са съобразени с изискванията на Наредба 12 от 18.06.2002.

