
 

 

Регистър на съоръженията на находище на минерална вода ”Добринище”,гр.Добринище, община Банско, област Благоеград, по  

т.3.2 от Решение № 92/09.03.2011г. на Министър на околната среда и водите  

 

Част 2 . 

 

 

1.Име на съоръжението КЕИ №4 

Аджидското 

миро 

КЕИ №1 

 

 КЕИ №6 

/Второто миро/  

КЕИ № 2 

/Източната група/ 

КЕИ № 9 

/Римска баня/ 

КЕИ № 10 

/Западна  група/ 

2.№ на Акта за 

изключителна даръжавна 

собственост на находището 

на минерални води 

 

Акт № 1503 

14.04.2015г. 

Акт № 1503 

14.04.2015г. 

Акт № 1503 

14.04.2015г. 

Акт № 1503 

14.04.2015г. 

Акт № 1503 

14.04.2015г. 

Акт № 1503 

14.04.2015г. 

3.Номер на Акта за 

публична държавна 

собственост на 

съоръженията за минерална 

вода 

Не е актуван Не е актуван Не е актуван Не е актуван Не е актуван Не е актуван 

4.Находище на минерална 

вода  

Добринище 

 

5. Вид на съоръженият 

/водовземно,проучвателно  

или за мониторинг/ 

Не е изградено 

като водовземно 

съоръжение в 

съответствие с 

нормативната 

уредба 

Не е изградено 

като водовземно 

съоръжение в 

съответствие с 

нормативната 

уредба 

Не е изградено 

като 

водовземно 

съоръжение в 

съответствие с 

нормативната 

уредба 

Не е изградено 

като водовземно 

съоръжение в 

съответствие с 

нормативната 

уредба 

Не е изградено като 

водовземно 

съоръжение в 

съответствие с 

нормативната уредба 

Не е изградено 

като водовземно 

съоръжение в 

съответствие с 

нормативната 

уредба 

6. Данни за съоръженията       

Година на изграждане       

Георграфски координати-Е 

 

23 ˚34 ΄12.11 23˚34΄12,36 

 

 

23 ˚24 ΄12,76 23˚  34΄ 12,23 23˚ 34΄ 47,35 23˚ 34΄ 46,85 



Георграфски координати- 

N 

41˚ 49 ΄15,53 41˚ 49 ΄14,74 

 

 

41˚ 49΄ 15,13С 41˚ 49 ΄14,77 

 

41˚ 49΄ 9,54 41˚ 49 ΄8,69С 

Надморска височина на 

устието 

814,53 826 814,72 826 787,07 786,03 

Дълбочина/м/ 97,2 270,3 165    

7. Конструкцивни 

характеристики на 

съоръженията за 

водовземане 

примитивно некаптиран Примитивно 

каптиран 

некаптиран каптиран некаптиран. 

Диаметър на 

експолоатационната 

колона/мм/ 

      

Интервал на 

експлоатационната колона 

/от до м/ 

      

Интервал на  

експлоатационната колона 

/от до м/ 

      

Водоприемна част /филрти 

или открит ствол/ 

      

Диамътър на вооприемната  

част 

      

Интервал на 

дводоприемната част /от до 

м/ 

      

Водоприемна част /филтри 

или открит ствол/ 

      

Диаметър на 

водопроводната част 

      

Напор на ниво вода / ±/       

8.Данни за устиевото 

оборудване на 

съоръженият 

      

Технически характеристики       



на оборудването 

Състояние на оборудването 

/добро/лошо/. 

      

9. Данни за санитарно-

охранителна зона 

      

Геодезически координати 

на характерни точки на 

вътрешния пояс/поясІ/ 

4506219,209 

8518981,610 

Т.1 

450624,566 

851898,607 

Т.8 

4506226,099 

8518973,951 

 

4506467,165 

8518577,813 

 

4506206,566 

8518997,174 

Т.1  

4506231,710 

8518998,607 

Т.8 

4506226,099 

8518973,951 

 

4506204,566 

8518998,607 

Т.1  

4506231,710 

8518998,607 

Т.8 

4506226,099 

8518973,951 

450640,658 

8519020,923 

Т.29 

4506116,881 

8519012,485 

Т.32 

4506106,999 

8519014,017 

 

Геодезични координати на 

характерните точки на 

вънвния пояс /ІІІ пояс/  

Съгласно 

Заповед № 

921/21.10.2014г. 

Съгласно 

Заповед № 

921/21.10.2014г. 

Съгласно 

Заповед № 

921/21.10.2014г. 

Съгласно Заповед 

№ 

921/21.10.2014г. 

Съгласно Заповед 

№ 921/21.10.2014г. 

Съгласно 

Заповед № 

921/21.10.2014г. 

Номер на Заповедта за 

определяне на санитарно-

охранитлена зона 

Заповед № 921/21.10.2014г. на Министъра на околната среда и водите за опредделяне на санитарно-охранителна зона 

около находище на минерална вода»Добринище». 

Номер на заповедта за 

утвърждаване на 

експлоатационните 

ресиурси на находището 

Заповед № 881/26.11.2012г.на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на експлоатационните ресурси 

на находище «Добринище». 

 

 

Номер на балнеологична 

оценка на минералните 

води от съоръжението 

Сертификат №8/15.07.1999г. МЗ /Невалиден поради изтичане на срока на действие/ 

 


