
РЕГИСТЪР 
/чл. 112, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА №1 от 2007 година/
на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели

№

Номер 
на 

разрешит
елното

Дата

Данни за имота

Собственик

Данни за съоръжението

Населено място Община Област Дълб
очина Конструкция

1 4 5 7 8 9 10 23 24

1 300002 28.05.2003 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “топлина електроенергия газ
екология -21 /теге-21/” оод 35

Тръбен кладенец С1
Дълбочина: 35,00 м.
Експлоатационна колона: изграден от PVC тръби и 
филтри с диаметър Ø 160 мм. Водоприемната част на 
експлоатационната колона е в интервалите от 12,00 – 
29,00 м. В задтръбното пространство е поставена засипка 
от чакъл с едрината на зърната 8-15 мм, а интервалът от 
2 м до повърхността е изолиран със задтръбна 
циментация. Устието на кладенеца е вградено в 
водовземна шахта с размери 2,50 х 2,50 м

2 300003 28.05.2003 г. гр.Девин Девин Смолян “РОДОПИ АВТОТРАНСПОРТ”
АД 30

Шахтов кладенец с дълбочина 6,00 м, изграден от 
бетонови пръстени с диаметър 1000 мм. Около устието на 
кладенеца има изградена бетонова камера с размери 
2,50/3,00/2,00 м.

3 300004 30.05.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕЛМАРК” ООД 12

Тръбен кладенец с дълбочина 12,00 м, обсаден с плътни 
РVС тръби с диаметър 160 мм, задтръбната циментация 
е от 0,00 до 3,00 м. Водоприемната част на сондажа е в 
интервала 3,50 – 10,50 м и е от РVС филтри с диаметър 
160 мм. Задтръбното пространство е запълнено със 
среден чакъл с диаметър на зърната 5-20 мм.  Устието на 
сондажа е оборудвано с шахта с размери: 80х80х60 см

4 300005 24.06.2003 г. с.Брестник РОДОПИ Пловдив “ПЕТРОЛ” АД ??? 60

Тръбен кладенец с дълбочина 60,00 м, изграден от РVС 
колона с диаметър 220 мм и гравийна засипка, обсаден с 
метална колона с диаметър 300 мм и задтръбна 
циментация от 0,00 до 30,00 м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 30,00-58,00 м
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5 300006 24.06.2003 г. гр.Хасково Хасково Хасково ЕТ “МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО 
МАРЧЕВ” 4.5

Шахтов кладенец с дълбочина 4.5 м, изграден от 
бетонови пръстени с диаметър Ø 800 и подредени тухли 
за филтър в интервалите 1.0-1.1 м, 2.1-2.3 м и 3.3-3.5 м. В 
задтръбното пространство (от 0.2 до 4.5 м) е положена 
засипка от дребен чакъл с диаметър на зърната 20-40 мм, 
а от 0.2 м до повърхността е направена циментация с цел 
изолиране на подземните води. Устието на кладенеца е 
затворено с метален капак

6 300006 24.06.2003 г. гр.Хасково Хасково Хасково ЕТ “МАРЧЕЛА-90-ЗЛАТКО 
МАРЧЕВ” 45

Тръбен кладенец с дълбочина 45.0 м, изграден от PVC 
тръбно – филтърна колона с диаметър Ø 300 мм. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 6.0-
12.0 м и 28.0-40.0 м, а в пространството от 6.0 м до 
повърхността е направен гел-циментов тампонаж с цел 
изолиране на подземните води. В задтръбното 
пространство (6.0-45.0 м) е положена засипка от чакъл. 
Около устието на кладенеца е изградена бункерна 
помпена станция

7 300007 25.06.2003 г. гр.Баня Карлово Пловдив ВИНАРСКА ИЗБА “РОЗОВА 
ДОЛИНА” 9

Тръбен кладенец С-1 с дълбочина 9.0 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 
250. Около устието на кладенеца е изградена каптажна 
камера, съоръжена с метална врата, която се заключва

8 300007 25.06.2003 г. гр.Баня Карлово Пловдив ВИНАРСКА ИЗБА “РОЗОВА 
ДОЛИНА” 10

Тръбен кладенец С-2 с дълбочина 10.0 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 
250. Около устието на кладенеца е изградена каптажна 
камера, съоръжена с метална врата, която се заключва

9 300007 25.06.2003 г. гр.Баня Карлово Пловдив ВИНАРСКА ИЗБА “РОЗОВА 
ДОЛИНА” 12.5

Тръбен кладенец С-3 с дълбочина 12.5 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 
250. Водоприемната част е разположена в интервала 8.5-
12.5 м. В задтръбното пространство в интервала 2.0-12.5 
м е положена засипка от чакъл. Около устието на 
кладенеца е изградена каптажна камера съоръжена с 
метална врата, която се заключва

10 300008 27.06.2003 г. с.БРАНИ ПОЛЕ РОДОПИ Пловдив “ДИК ХОЛД” ООД 56

Тръбен кладенец с дълбочина 56.0 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 
350. Водоприемната част е разположена интервала 40.00-
52.00 м, а от 22.0 м до повърхността е направен циментов 
тампонаж с цел изолиране на подземните води. В 
задтръбното пространство е положена засипка от чакъл с 
диаметър на зърната 5-20 мм.
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11 300009 27.06.2003 г. с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора “МИХАЕЛА 2000” ООД 12

Тръбен кладенец с дълбочина 12.0 м, изграден от 
етернитови тръби с диаметър Ø 800. Водоприемната част 
има диаметър Ø 400 и е разположена интервала 5.00-
11.00 м. В задфилтърното пространство е положена 
засипка от чакъл с диаметър на зърната 5-15 мм.

12 300011 07.07.2003 г. с.Брани поле Родопи Пловдив ЕТ “МЕДИНА-МЕД-ИВАН 
ПАЧОВ” 51.5

Тръбен кладенец - ТК1
Дълбочина: 51,50 м.
Експлоатационна колона: изграден от стоманена колона с 
диаметър Ø 530 мм, от 0,00 – 26,00 м. задтръбно 
циментирана; циментов мост от 23,00 – 26,00 м и PVC 
тръби и филтри с диаметър Ø 160 мм. от 23,00 м до 50,00 
м. Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 35,00 – 49,00 м. В задтръбното 
пространство е поставена засипка от среден чакъл

13 300011 07.07.2003 г. с.Брани поле Родопи Пловдив ЕТ “МЕДИНА-МЕД-ИВАН 
ПАЧОВ” 20

Тръбен кладенец – ТК2
Дълбочина: 20,00 м.
Експлоатационна колона: изграден от етернитова тръби и 
филтри с диаметър Ø 200 мм., от 0,00 – 20,00 м. 
Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 4,00 – 19,00 м. В задтръбното пространство 
е поставена засипка от среден чакъл. От 4,00 м. до 
повърхността е извършено тампониране с глина.

14 300012 08.07.2003 г. с.Белозем РАКОВСКИ Пловдив ТД “ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ”, 
ГР. ПЛОВДИВ 21

Тръбен кладенец с дълбочина 21,00 м, изграден от РVС 
тръби с диаметър 200 мм. Водоприемната част е 
разположена в интервала 10,00-19,00 м. 

15 300013 08.07.2003 г. гр.ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Пловдив “ДИЛТУР” ЕООД 52

Тръбен кладенец с дълбочина 52.0 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 
300. Водоприемната част е разположена в интервала 20.0-
50.0 м, а от 20.0 м до повърхността е извършена 
задтръбна циментация. В задтръбното пространство в 
интервала 20.0-52.0 м е положена засипка от чакъл. Има 
изградена шахта

16 300014 09.06.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ШЕЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД 30

Сондажен кладенец с дълбочина 30,00 м, изграден от 
метална обсадна колона с диаметър 325 мм и плътна 
колона в интервалите 0,00-20,00 м и 27,00-30,00 м. 
Водоприемната част е разположена в интервала 20,00-
27,00 м. 
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11,40 м; 

17 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

Сондажен кладенец СК-2 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

18 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-3 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

19 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-4 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

20 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-5 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

21 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-6 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 
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с диаметър 4 м и дълбочина 6 м.

22 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

Сондажен кладенец СК-7 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

23 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-8 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

24 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-9 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

25 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 31-37

11,40 м; 
Сондажен кладенец СК-10 
телескопична конструкция:
• дълбочина – от 31,00 до 37,00 м; 
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка, с 
диаметър Ø 300 в интервала 15-33 м;
• устията на кладенците са разположени в кръгли 
каптажни шахти с диаметър 4 м и дълбочина от 5,50 м до 

26 300015 11.07.2003 г. с.КРУМОВО РОДОПИ Пловдив “КЦМ” АД 14.5

11,40 м; 
Шахтов кладенец 
с дълбочина 14,50 м и вътрешен диаметър 3 м. 
Водоприемната част е изградена от вливни отвори 
(барбакани) в интервала от 13,00 м до 14,50 м. Над 
устието на кладенеца и изградена кръгла каптажна шахта 
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зърната 5-20 мм

11

27 300016 11.07.2003 г. гр.ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Пловдив

ЖЕЧКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
БОЯНА АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ЯНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
Всички упълномощили да ги 
представлява:
ЖЕЧКА НИКОЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА

40

Тръбен кладенец с дълбочина 40.0 м, изграден от PVC 
тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 125. 
Водоприемната част е разположена в интервала 24.00-
38.50 м. В задтръбното пространство на прифилтровата 
част е положена засипка от чакъл, а в интервала 22.0-24.0 
м е направена пясъчна възглавница. От 22.0 м до 

28 300017 15.07.2003 г. гр.ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Пловдив “ИТАЛИ” ЕООД 20

повърхността е направен циментов тампонаж

Тръбен кладенец с дълбочина 20 м, изграден от метални 
тръби и филтри с диаметър Ø 219. Водоприемната част е 
разположена в интервала 5-18 м. В задтръбното 
пространство (от 5-20 м) е положена засипка от дребен 

29 300018 15.07.2003 г. гр.СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА ЕТ ”РАДО И КО - Радомир 
Гьоков” 12

чакъл, а от 5 м до повърхността – хидроизолация с цимент

Тръбен кладенец с дълбочина 12 м, изграден от РVС 
тръбно – филтърна колона с диаметър Ø 200 мм. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6-12 м. В 
задтръбното пространство (от 2-12 м) е положена засипка 
от дребен чакъл, а в интервала от 2 м до повърхността – 
хидроизолация с глина. Устието на кладенеца е 

30 300019 16.07.2003 г. с.ЧОБА БРЕЗОВО Пловдив
ПОТРЕБИТЕЛНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
“СЪГЛАСИЕ”

8-14,5

поместено в подземна бетонова шахта с дълбочина 1,0 м.

Тръбен кладенец ТК-1 резервен, 
• дълбочина – от 8,00 до 14,50 м; 
• изградени са от етернитови тръби и филтри с диаметър  
Ø 300;
• водоприемната (филтърна) част на експлоатационната 
колона е в интервалите 3,00-12,00 м (ТК-2 и ТК-5), 3,00-
7,80 м (ТК-1), 3,00-9,00 м (ТК-3) и 6,00-13,00 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство (по 
целия ствол) е положена засипка от чакъл с размер на 

31 300019 16.07.2003 г. с.ЧОБА БРЕЗОВО Пловдив
ПОТРЕБИТЕЛНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
“СЪГЛАСИЕ”

8-14,5

зърната 5-20 мм

Тръбен кладенец ТК-2 резервен, 
• дълбочина – от 8,00 до 14,50 м; 
• изградени са от етернитови тръби и филтри с диаметър  
Ø 300;
• водоприемната (филтърна) част на експлоатационната 
колона е в интервалите 3,00-12,00 м (ТК-2 и ТК-5), 3,00-
7,80 м (ТК-1), 3,00-9,00 м (ТК-3) и 6,00-13,00 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство (по 
целия ствол) е положена засипка от чакъл с размер на 
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среднозърнест чакъл.

13

32 300019 16.07.2003 г. с.ЧОБА БРЕЗОВО Пловдив
ПОТРЕБИТЕЛНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
“СЪГЛАСИЕ”

8-14,5

Тръбен кладенец  ТК-3 
• дълбочина – от 8,00 до 14,50 м; 
• изградени са от етернитови тръби и филтри с диаметър  
Ø 300;
• водоприемната (филтърна) част на експлоатационната 
колона е в интервалите 3,00-12,00 м (ТК-2 и ТК-5), 3,00-
7,80 м (ТК-1), 3,00-9,00 м (ТК-3) и 6,00-13,00 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство (по 
целия ствол) е положена засипка от чакъл с размер на 

33 300019 16.07.2003 г. с.ЧОБА БРЕЗОВО Пловдив
ПОТРЕБИТЕЛНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
“СЪГЛАСИЕ”

8-14,5

зърната 5-20 мм

Тръбен кладенец  ТК-4 
• дълбочина – от 8,00 до 14,50 м; 
• изградени са от етернитови тръби и филтри с диаметър  
Ø 300;
• водоприемната (филтърна) част на експлоатационната 
колона е в интервалите 3,00-12,00 м (ТК-2 и ТК-5), 3,00-
7,80 м (ТК-1), 3,00-9,00 м (ТК-3) и 6,00-13,00 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство (по 
целия ствол) е положена засипка от чакъл с размер на 

34 300019 16.07.2003 г. с.ЧОБА БРЕЗОВО Пловдив
ПОТРЕБИТЕЛНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
“СЪГЛАСИЕ”

8-14,5

зърната 5-20 мм

Тръбен кладенец  ТК-5 
• дълбочина – от 8,00 до 14,50 м; 
• изградени са от етернитови тръби и филтри с диаметър  
Ø 300;
• водоприемната (филтърна) част на експлоатационната 
колона е в интервалите 3,00-12,00 м (ТК-2 и ТК-5), 3,00-
7,80 м (ТК-1), 3,00-9,00 м (ТК-3) и 6,00-13,00 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство (по 
целия ствол) е положена засипка от чакъл с размер на 

35 300020 01.09.2003 г. гр.ПЛОВДИВ Пловдив Пловдив “РЕМЕТАЛК” ООД 32

зърната 5-20 мм
Тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 32.0 м, изграден от 
PVC тръбно – филтърна колона с диаметър Ø 125. 
Водоприемната част е разположена в интервала 22.0-31.5 
м, а в пространството от 19.0 м до дъното на бетонова 
шахта (2 м) е направен циментов тампонаж с цел 
изолиране на подземните води. В интервала 19.0-21.0 м е 
направена пясъчна възглавница. В задтръбното 
пространство (21.0-32.0 м) е положена засипка от 
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изпълнена задтръбна хидроизолация с глина.

15

36 300020 01.09.2003 г. гр.ПЛОВДИВ Пловдив Пловдив “РЕМЕТАЛК” ООД 15

Тръбен кладенец ТК-2 с дълбочина 15.0 м, изграден от 
PVC тръбно – филтърна колона с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6.0-14.0 
м, а в пространството от 6.0 м до дъното на бетонова 
шахта (2 м) е направен циментов тампонаж с цел 
изолиране на подземните води. В задтръбното 
пространство (6.0-15.0 м) е положена засипка от 

37 300021 16.07.2003 г. гр.СЕПТЕМВРИ СЕПТЕМВРИ ПАЗАРДЖИК “БДЖ” ЕАД – Ж.П. Тракция – 
Пловдив  28

среднозърнест чакъл.
Тръбен кладенец с дълбочина 28 м, изграден от 
етернитови тръби и филтри с диаметър Ø 300 мм. 
Водоприемната (филтърна) част е разположена в 
интервала 12-24 м. В задтръбното пространство (от 12-28 
м) е положена засипка от среден чакъл, а от 12 м до 

38 300022 16.07.2003 г. с.НОВО СЕЛО СТАМБОЛИЙСК
И Пловдив ЛЮБОМИР ВЪЛЕВ 

КАРАДЖОВ 15

повърхността – глинен тампонаж
Тръбен кладенец с дълбочина 15,50 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 250. 
Водоприемната част е разположена в интервала 3,50-
15,50 м. В задтръбното пространство (от 3,50-15,50 м) е 
положена засипка от чакъл с размер на зърната 5-20 мм, 
а от 3,50 м до повърхността – изолация с глинест 
тампонаж. Около кладенеца е изградено масивно 
помпено помещение с размери 2,40 х 2,60 м и височина 

39 300023 25.07.2003 г. с.ВОЙВОДИНОВО МАРИЦА Пловдив “ИМПУЛС ИНВЕСТ” ООД 40

2,00 м от терена.
Сондажен кладенец с дълбочина 40 м, изграден от 
етернитови тръби и филтри с диаметър Ø 160/7,7 мм. 
Водоприемната (филтърна) част е разположена в 
интервала 19-38 м. В задтръбното пространство (от 18-40 
м) е положена засипка от дребен чакъл с размер на 
зърната 4-6 мм, а от 18 м до повърхността – 

40 300024 25.07.2003 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” 
ООД 36

хидроизолация с цимент

Тръбен кладенец с дълбочина 36.00 м, с експлоатационна 
колона от етернитови тръби с диаметър 250 мм в 
интервала 0 – 36 м. Водоприемната част е в интервала 12 
– 32 м. Задтръбното пространство е запълнено със 
засипка от дребен чакъл, а в итервала 0 – 12 м е 
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положена засипка от дребен чакъл;

17

41 300025 25.07.2003 г. гр.ИХТИМАН ИХТИМАН София “ИХТИМАН” АД 27-34

Сондажен кладенец ТК-1 от
• дълбочина – от 27,00 до 34,70 м; 
• етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 150;
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка в 
интервалите 6-9,70 м (ТК-1); 3,9-11 м и 15-21,70 м (ТК-2); 
9-22,70 м и 26,70-34,70 м (ТК-3); 3,9-7,8 м, 9-13 м, 16,40-
20,20 м и от 23,80-25,50 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство е 

42 300025 25.07.2003 г. гр.ИХТИМАН ИХТИМАН София “ИХТИМАН” АД 27-34

положена засипка от дребен чакъл;

Сондажен кладенец ТК-2 от
• дълбочина – от 27,00 до 34,70 м; 
• етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 150;
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка в 
интервалите 6-9,70 м (ТК-1); 3,9-11 м и 15-21,70 м (ТК-2); 
9-22,70 м и 26,70-34,70 м (ТК-3); 3,9-7,8 м, 9-13 м, 16,40-
20,20 м и от 23,80-25,50 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство е 

43 300025 25.07.2003 г. гр.ИХТИМАН ИХТИМАН София “ИХТИМАН” АД 27-34

положена засипка от дребен чакъл;

Сондажен кладенец ТК-3 от
• дълбочина – от 27,00 до 34,70 м; 
• етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 150;
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка в 
интервалите 6-9,70 м (ТК-1); 3,9-11 м и 15-21,70 м (ТК-2); 
9-22,70 м и 26,70-34,70 м (ТК-3); 3,9-7,8 м, 9-13 м, 16,40-
20,20 м и от 23,80-25,50 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство е 

44 300025 25.07.2003 г. гр.ИХТИМАН ИХТИМАН София “ИХТИМАН” АД 27-34

положена засипка от дребен чакъл;

Сондажен кладенец ТК-4 от
• дълбочина – от 27,00 до 34,70 м; 
• етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 150;
• водоприемната част на експлоатационната колона е 
изградена от етернитови филтри с телена намотка в 
интервалите 6-9,70 м (ТК-1); 3,9-11 м и 15-21,70 м (ТК-2); 
9-22,70 м и 26,70-34,70 м (ТК-3); 3,9-7,8 м, 9-13 м, 16,40-
20,20 м и от 23,80-25,50 м (ТК-4);
• на всеки от кладенците в задтръбното пространство е 



18



м.
В задтръбното пространство е положена гравийна засипка

19

45 300034 18.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “НЕКТОН” ООД 16
Тръбен кладенец с дълбочина 16 м, изграден от РVС 
тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4-15 м. В 

46 300036 18.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “КАДАНС-2” ООД 16

задтръбното пространство е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец №1 с дълбочина 16 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 230. 
Водоприемната част е разположена в интервала 08-16 м. 

47 300036 18.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “КАДАНС-2” ООД 42

В задтръбното пространство е положена гравийна засипка

 Тръбен кладенец №2 с дълбочина 42 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /ПВС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 22-38 м. 

48 300039 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “АГРИЛЕКС КО” ООД 26

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.Глинест тампонаж в интервала 00-04 м.
Тръбен кладенец с дълбочина 26 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната част е разположена в интервала 10-26 м. 

49 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 40

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка. 
Тръбен   кладенец :  № 1 с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър ф 365. 
Водоприемната част е разположена в интервала 08 – 36 
м.

50 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 30

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка. 
Тръбен кладенец:  № 2 с дълбочина 30 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър ф 400. 
Водоприемната част е разположена в интервала 08 – 28 
м.

51 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 40

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка. 
Тръбен кладенец:  № 3 с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър ф 365. 
Водоприемната част е разположена в интервала 08 – 36 
м.

52 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 40

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.  

Тръбен кладенец:  № 4 с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър ф 365. 
Водоприемната част е разположена в интервала 7,5 – 36 
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м.
В задтръбното пространство е положена гравийна засипка

21

53 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 40

Тръбен кладенец:  № 5 с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър ф 365. 
Водоприемната част е разположена в интервала 7,0 – 36 
м.

54 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 30

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.  
Тръбен кладенец:  № 6 с дълбочина 30 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър ф 400. 
Водоприемната част е разположена в интервала 08 – 28 
м.

55 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 40

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.  
Тръбен кладенец:  № 7 с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана / с диаметър ф 365. 
Водоприемната част е разположена в интервала 07 – 36 
м.

56 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 30

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.  
Тръбен кладенец:  № 8 с дълбочина 30 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър ф 400. 
Водоприемната част е разположена в интервала 7,5 – 28 
м.

57 300041 19.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ТРАКИЯ ПАПИР” АД 40

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка. 
Тръбен кладенец:  № 9 с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана / с диаметър ф 365. 
Водоприемната част е разположена в интервала 07 – 36 
м.

58 300043 20.08.2003 г. с.Трилистник Марица Пловдив “ВЕЛДИ - 1” ООД 18

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.  
Тръбен   кладенец  с дълбочина 18 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /етернит/ с диаметър ф 150. 
Водоприемната част е разположена в интервала 03 – 15 
м.

59 300044 20.08.2003 г. с.Костиево Марица Пловдив ДИНКО ИВАНОВ КАРАДЖОВ 15

В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.  
Тръбен кладенец с дълбочина 15 м, изграден от тръбно-
филтърна колона (PVC) с диаметър ф 144. 
Водоприемната част е разположена в интервала 06 – 14 

60 300045 20.08.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ВИ ЕНД ДЖИ” ООД 14

м. В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

Тръбен   кладенец  с дълбочина 14 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /PVC/ с диаметър ф 188. 
Водоприемната част е разположена в интервала 06 – 12 
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пространство е положена засипка от дребен чакъл. Около 
кладенеца е изградена бетонова шахта

23

Шахтов кладенец с дълбочина 4,50 м, изграден от 
61

62

300055

300056

25.08.2003 г.

25.08.2003 г.

с.Конуш

гр.ВЕЛИНГРАД

ХАСКОВО

ВЕЛИНГРАД

ХАСКОВО

Пазарджик

“ТЕДИМЕКС” ООД

“РАДИАЛ 2000” ООД

4.5

20

бетонови пръстени с диаметър 3,00 м, перфорирани в 
интервала 2,50-3,00 м. 
Сондажен кладенец с дълбочина 20 м, изграден от РVС 
тръбно–филтърна колона с диаметър Ø 250 мм. 
Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 8-18 м. В задтръбното пространство (от 2-20 
м) е положена засипка от дребен чакъл, а от 2 м до 

63 300057 25.08.2003 г. гр.ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ Пловдив “МАРЖ” ООД 15

повърхността – глинест тампонаж. Около кладенеца е 
изградена бетонова шахта.
Тръбен кладенец с дълбочина 15.0 м, изграден от PVC 
тръбно-филтърна конструкция с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6.00-
14.50 м. В задтръбното пространство в интервала 6.00-
15.00 м е положена засипка от чакъл с диаметър на 

64 300059 26.08.2003 г. гр.СТАРА ЗАГОРА Стара Загора Стара Загора “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД 28

зърната 5-20 мм. От 2.0 м до повърхността е направен 
глинест тампонаж.

Тръбен кладенец ЕТК-1 с дълбочина 28.0 м, изграден от 
етернитова тръбно – филтърна конструкция с диаметър Ø 
400. Водоприемната част е разположена в интервала 12.2-
26.0 м. В задтръбното пространство 6.0-26.6 м е 
положена засипка от промит речен чакъл с диаметър на 
зърната 5-15 мм, а от 3.0 м до повърхността е направена 
глинеста хидроизолация. Около устието на кладенеца е 

65 300059 26.08.2003 г. гр.СТАРА ЗАГОРА Стара Загора Стара Загора “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД 54.5

изградена стоманобетонна шахта
затворена с метален капак

Тръбен кладенец ЕТК-2 с дълбочина 54.5 м, изграден от 
етернитова тръбно – филтърна конструкция с диаметър Ø 
350 в интервала 0.0-22.1 м и с диаметър Ø 250 в 
интервала 22.1-54.5 м. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 10.5-14.5 м и 16.5-50.5 м. В 
задтръбното пространство 3.0-54.5 м е положена засипка 
от промит речен чакъл с диаметър на зърната 5-15 мм, а 
от 3.0 м до повърхността е направена глинеста 

66 300062 27.08.2003 г. с.Окоп Тунджа Ямбол “АЛИАНС  АГРИКОЛ – АЛАГ” 
ООД 24

хидроизолация. Около устието на кладенеца е изградена 
стоманобетонна шахта, затворена с метален капак.
Сондажен кладенец с дълбочина 24 м, изграден от PVC  
тръбно-филтърна колона с диаметър ф 250 мм. 
Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 05-15 и 19-22 м. В задтръбното 
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пространство 04-18,5м е положена гравийна засипка, а в 
интервала 00-04м е изпълнен задтръбен тампонаж с глина 

25

67 300065 29.08.2003 г. с.Въгларово Хасково Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО 66

Тръбен кладенец с дълбочина 66 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 315. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 34-45 
и 54-64 м.В интервала 0,00-32,00м е направен циментов 
тампонаж на експлоатационната колона.В интервала 0-
12м е спусната кондукторна колона с диаметър Ø 630, 
която също е циментирана в цялата си дължина.В 

68 300071 03.09.2003 г. с.Катуница Садово Пловдив “СПИРТ ИНДЪСТРИЗ” ЕООД 20

задтръбното пространство на прифилтровата част на 
експлоатационната колона е положена гравийна засипка
Тръбен кладенец №1 /ТК-1/  
с дълбочина 20 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 200. Водоприемната част е 
разположена в интервала 08-18 м.В задтръбното 
пространство 04-20м е положена гравийна засипка, а в 

69 300071 03.09.2003 г. с.Катуница Садово Пловдив “СПИРТ ИНДЪСТРИЗ” ЕООД 20

интервала 00-04м е изпълнен задтръбен тампонаж с 
глина.
Тръбен кладенец №2 /ТК-2/  
с дълбочина 20 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 200. Водоприемната част е 
разположена в интервала 08-18,5 м.В задтръбното 
пространство 04-20м е положена гравийна засипка, а в 

70 300071 03.09.2003 г. с.Катуница Садово Пловдив “СПИРТ ИНДЪСТРИЗ” ЕООД 19

интервала 00-04м е изпълнен задтръбен тампонаж с 
глина.
Тръбен кладенец №3 /ТК-3/ 
с дълбочина 19 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 200
Водоприемната част е разположена в интервала 08-18 
м.В задтръбното пространство 04-19м е положена 

71 300071 03.09.2003 г. с.Катуница Садово Пловдив “СПИРТ ИНДЪСТРИЗ” ЕООД 19

гравийна засипка, а в интервала 00-04м е изпълнен 
задтръбен тампонаж с глина

Тръбен кладенец №4 /ТК-4/ 
с дълбочина 19 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 200. Водоприемната част е 
разположена в интервала 08-17 м.В задтръбното 

72 300071 03.09.2003 г. с.Катуница Садово Пловдив “СПИРТ ИНДЪСТРИЗ” ЕООД 18.5

пространство 04-19м е положена гравийна засипка, а в 
интервала 00-04м е изпълнен задтръбен тампонаж с глина

Тръбен кладенец №5 /ТК-5/  
с дълбочина 18,5 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 200. Водоприемната част е 
разположена в интервала 08-17 м.В задтръбното 
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КОРПОРАЦИЯ” АД 15,0 и 17,0-20,5 м. В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.

27

73 300075 05.09.2003 г. с.Чубра Сунгурларе Бургас “ПТИЦЕКЛАНИЦА - ЧУБРА” 
ООД 26.6

Тръбен кладенец №1 /ТК-1/  
с дълбочина 26,6 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300. Водоприемната част е 
разположена в интервала 06-26 м.В задтръбното 
пространство в интервала 06-26,6м е положена гравийна 

74 300075 05.09.2003 г. с.Чубра Сунгурларе Бургас “ПТИЦЕКЛАНИЦА - ЧУБРА” 
ООД 25

засипка, а в интервала 00-5,6м е изпълнен задтръбен 
тампонаж с циментов разтвор.
Тръбен кладенец №2 /ТК-2/  
с дълбочина 25 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300. Водоприемната част е 
разположена в интервала 08-25 м.В задтръбното 
пространство в интервала 08-25м е положена гравийна 

75 300075 05.09.2003 г. с.Чубра Сунгурларе Бургас “ПТИЦЕКЛАНИЦА - ЧУБРА” 
ООД 130

засипка, а в интервала 00-5,6м е изпълнен задтръбен 
тампонаж с циментов разтвор.
Тръбен кладенец №3 /ТК-3/  
с дълбочина 130 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300 в интервала 00-52м. 
Водоприемната част е разположена в интервала 11-52м.В 
задтръбното пространство в интервала 5,2-52м е 
положена гравийна засипка, а в интервала 00-5,2м е 

76 300075 05.09.2003 г. с.Чубра Сунгурларе Бургас “ПТИЦЕКЛАНИЦА - ЧУБРА” 
ООД 16

спусната стоманена колона Ø 400, на която е изпълнен 
задтръбен тампонаж с циментов разтвор.
Тръбен кладенец №4 /ТК-4/ 
с дълбочина 16 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300. Водоприемната част е 
разположена в интервала 04-16 м.В задтръбното 
пространство в интервала 5,8-16м е положена гравийна 
засипка, а в интервала 00-5,8м е спусната стоманена 

77 300076 12.09.2003 г. гр.ПЛОВДИВ Пловдив Пловдив “АГРОЦВЕТ” АД 13.5

колона Ø 400, на която е изпълнен задтръбен тампонаж с 
циментов разтвор

Тръбен кладенец с дълбочина 13,5 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 250. 

78 300081 11.09.2003 г. гр.ПЛОВДИВ Пловдив Пловдив “ПЛАСТФОРМ” ООД 24

Водоприемната част е разположена в интервала 4-12 м. В 
задтръбното пространство е положена гравийна засипка
Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 15-22 
м.В интервала 00-08м е изпълнен глинест тампонаж.В 

79 300082 11.09.2003 г. с.Труд Марица Пловдив “АВТОМОТОР 21

задтръбното пространство в интервала 08-24м е 
положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец с дълбочина 21 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 3,0-
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87 300093 15.09.2003 г. с.Върбица Димитровград Хасково КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 7 Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 3 – 7 м. 

29

80 300083 11.09.2003 г. с.Ягодово Родопи Пловдив “МИДПЕТРОЛИУМ” ООД 15

Сондажен кладенец с дълбочина 15 м, изграден от РVС 
тръбно–филтърна колона с диаметър Ø 142 мм. 
Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервалаот11-14 м. В задтръбното пространство (от 10-
14 м) е положена засипка от дребен чакъл, а до 10 м от 
повърхността – глинест тампонаж. 

81 300084 12.09.2003 г. с.Сотиря Сливен Сливен “МОЛЛОВА КУРИЯ” ООД 215

Около кладенеца е изградена бетонова шахта / 
2,4/1,5/1,25 м /
Сондажен кладенец с дълбочина 215 м, изграден от 
стоманено тръбно–филтърна колона с диаметър ф 104,8 
мм. Водоприемната част на експлоатационната колона е 

СД “МИКРОН – 

в интервала от 50 - 70 м. Диаметър на сондажа от 00 – 70 
м  ф 140,  от 70 – 215 м  ф 93 мм. 

Тръбен кладенец с дълбочина 10 м, изграден от тръбно-82
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12.09.2003 г.

12.09.2003 г.

гр.ПЛОВДИВ

гр.ПЛОВДИВ
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“АУТОГЕОРГ” ООД
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15

филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 150. 
Водоприемната част е разположена в интервала 5,0-9,0 м. 
Тръбен кладенец с дълбочина 15 м, изграден от тръбно-
филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 150. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,0-14,5 
м.В задтръбното пространство в интервала 03-15м е 

84 300090 12.09.2003 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ПЪЛДИН ГАЗ” ООД 40

положена гравийна засипка.В интервала 0,0-3,0м е 
изпълнен глинест тампонаж. 
Сондажен кладенец с дълбочина 40 м, изграден от PVC 
тръбно–филтърна колона с диаметър ф 190 мм. 
Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 19–25; 28-33  и   37-39 м. От 1,5 до 18 м 
задтръбното пространство е запълнено с глинен 

85 300091 15.09.2003 г. с.Войводиново Марица Пловдив САРКИС  ОВСЕП  ХОРИКЯН 33

тампонаж, от 18 до 40 задтръбното пространство е 
запълнено с чакълеста обсипка.

Сондажен кладенец с дълбочина 33 м, изграден от PVC  
тръбно – филтърна колона с диаметър  ф136 мм. 
Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от29-32 м. От 00 до 6,0 м задтръбното 
пространство е циментирано, от 6,0 до зз м задтръбното 
пространство е запълнено с чакълеста обсипка.  
Сондажен   кладенец  с дълбочина 12 м, изграден  от PVC  
 тръбно–филтърна колона с диаметър  ф152 мм. 86 300092 15.09.2003 г. с.Калековец Марица Пловдив “ЕГЕР” ООД

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

12 Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
интервала от 07 - 12 м. 
Тръбен кладенец с дълбочина 7 м, изграден от PVC 
тръбно–филтърна колона с диаметър ф 300 мм. 
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97 300097 19.09.2003 г. с.Хан Аспарухово Стара Загора Стара Загора “ДИМЕКС 2000” ООД 8 0,40 м и височина 1,0 м. Водоприемната част  е в 
интервала от 5,0 – 8,0 м. и представлява вливни 
барбакани с ф 40 мм, вградени в ж.б. Пръстените
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88 300094 16.09.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ХЕБРОС  БУС” ООД 30
Сондажен   кладенец  с дълбочина 30 м, изграден  от 
етернитова  тръбно – филтърна колона с диаметър  ф 
150 мм . Водоприемната част на експлоатационната 
колона е в интервала от 06 – 18  и  24 – 27  м. 
Тръбен кладенец ТК-1
Дълбочина m.89 300095 16.09.2003 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “ЕКТРОН” АД 20 Диаметърна колоната мм. 400 Е
Интервал на филтрите m. - -
Тръбен кладенец ТК-2
Дълбочина m. 2090 300095 16.09.2003 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “ЕКТРОН” АД 20 Диаметърна колоната мм. 400 Е
Интервал на филтрите m. - - 
Тръбен кладенец ТК-3
Дълбочина m. 19,691 300095 16.09.2003 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “ЕКТРОН” АД 19.6 Диаметърна колоната мм. 400 Е
Интервал на филтрите m. 00 – 19,6
Тръбен кладенец ТК-4
Дълбочина m. 19,692 300095 16.09.2003 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “ЕКТРОН” АД 19.6 Диаметърна колоната мм. 300 Е
Интервал на филтрите m. 00 – 19,6
Тръбен кладенец ТК-5
Дълбочина m. 2193 300095 16.09.2003 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “ЕКТРОН” АД 21 Диаметърна колоната мм. 250 Е
Интервал на филтрите m. 05 – 21
Тръбен кладенец ТК-6
Дълбочина m. 28 94 300095 16.09.2003 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “ЕКТРОН” АД 28 Диаметърна колоната мм. 250 Е
Интервал на филтрите m. 04 – 28
Тръбен кладенец ТК-7
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Пазарджик

Стара Загора
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“МАРИМЕКС 77” ЕООД

30

18

Дълбочина m. 30
Диаметърна колоната мм. 400 Е
Интервал на филтрите m. 05 – 30
Експлоатационен тръбен кладенец с дълбочина 18 м, 
изграден от етернитова тръбно–филтърна колона с 
диаметър ф 300 мм. Водоприемната част на 
експлоатационната колона е в интервала от 12–18  м.  
Върху кладенеца е изградена бункерна помпена станция с 
дълбочина 6,0 м.  
Шахтов кладенец с дълбочина 8,0 м  - изграден от ж.б. 
пръстени с диаметър ф 2500 мм. Дебелина на стените 
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106 300107 24.09.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ГАМАХИМ” ЕООД 24 Водоприемната част е разположена в интервала 19,0-
23,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

33

98 300101 19.09.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛКОК - 3” ООД 22

Сондажен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 22 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 10-20 

“ВЖК РОДОПА НОВА 

м.В интервала 08-10м е изпълнен глинест тампонаж.В 
задтръбното пространство в интервала 00-08м и 10-22м е 
положена гравийна засипка
Шахтов кладенец /ШК-ВЖК/ с дълбочина 9,0 м, изграден 
от бетонови гривни с диаметър Ø 3000. Водоприемната 

99 300102 23.09.2003 г. с.Полско Пъдарево Нова Загора Сливенска ЗАГОРА” ООД 9 част (етернитови барбакани) е разположена в интервала 
3,5-7,5 м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.
Експлоатационен тръбен кладенец с дълбочина 40 м, 

100 300103 24.09.2003 г. гр.Пряпорец Стара Загора Стара Загора “ХРАНИНВЕСТ - 
ХРАНМАШКОМПЛЕКТ” АД 40 изграден от PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ф 

105 мм. Водоприемната част на експлоатационната 
колона е в интервала от 12 до 36 м.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 

101 300104 23.09.2003 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “БУЛХАУС” ООД 20 Водоприемната част е разположена в интервала 5,0-
19,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка

Сондажен кладенец № 1 с дълбочина 51,5 м, изграден от 
102 300105 24.09.2003 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “ДЕНИЗ 2001” ЕООД 51.5 етернитова тръбно–филтърна колона с диаметър ф 350 

мм. Водоприемната част на експлоатационната колона е 
в интервала от 12–20;  24-32; 36-40 и 44-48  м.  
Сондажен кладенец № 2 с дълбочина 45,5 м, изграден от 

103 300105 24.09.2003 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “ДЕНИЗ 2001” ЕООД 45.5 етернитова тръбно–филтърна колона с диаметър ф 350 
мм. Водоприемната част на експлоатационната колона е 
в интервала от 12–32 и 40-44  м.  
Сондажен кладенец № 3 с дълбочина 55,0 м, изграден от 

104 300105 24.09.2003 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “ДЕНИЗ 2001” ЕООД 55 етернитова тръбно–филтърна колона с диаметър ф 400 
мм. Водоприемната част на експлоатационната колона е 
в интервала от 19–27;  29-32; 36-47 и 49-53  м.  
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 

105 300106 23.09.2003 г. с.Поповица Садово Пловдив “ОМВ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 20 Водоприемната част е разположена в интервала 12,0-
18,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
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114 300126 06.10.2003 г. гр.Съединение Съединение Пловдив “ПИ - МИ” ООД 18 Водоприемната част е разположена в интервалите 6,0-
8,0м. и 13-16м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.
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Сондажен кладенец /С-1/ с дълбочина 12 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 400. 

107 300108 24.09.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “МОТОТЕХНИКА 1964” ООД 12 Водоприемната част е разположена в интервала 4,0-
12,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 250. 

108

109

300110

300115

25.09.2003 г.

30.09.2003 г.

с.Бенковски

гр.Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

“МИХАЕЛА 2000” ООД

“КЕН” АД

20

18

Водоприемната част е разположена в интервала 8,0-
18,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

Експлоатационен сондажен кладенец с дълбочина 18 м, 
изграден от PVC тръбно–филтърна колона с диаметър ф 
300 мм. Водоприемната част на експлоатационната 

110 300116 30.09.2003 г. с.Горски Извор Димитровград Хасково “ИЗВОР - АМ” ООД 45

колона е в интервала от 06–17  м.   В интервала от 00 до 
5,0 м е извършена задтръбна циментация;  в  инт.  от 05 
до 18 м  е положена обсипка от филц.

Експлоатационен сондажен кладенец с дълбочина 45 м, 
изграден от PVC тръбно–филтърна колона с диаметър ф 
140 мм. Водоприемната част на експлоатационната 
колона е в интервала от 08–44  м.   В интервала от 00 до 
5,0 м е извършена задтръбна циментация;  в  инт.  от 05 
до 45 м  е положена обсипка от филц
Тръбен кладенец  ТК-6 с дълбочина 25 м, изграден от 

111 300117 01.10.2003 г. гр.Ямбол Ямбол Ямбол “МЕЛБОН” ЕООД 25 етернитово тръбно–филтърна колона с диаметър ф 300 
мм. Водоприемната част на експлоатационната колона е 
в интервала от 12 – 23,5  м.   
Експлоатационен тръбен кладенец с дълбочина 12м.  В 

112 300122 06.10.2003 г. с.Бодрово Димитровград Хасково ОБЩИНА  ДИМИТРОВГРАД

“МЕСОКОМБИНАТ - 

12 Имот № 302011 собственост на Колина Ангелова и 
Недялка Димитрова  в землището на с. Бодрово, община 
Димитровград, област Хасково.
Сондажен кладенец /С-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 

113 300124 06.10.2003 г. гр.Карлово Карлово Пловдив КАРЛОВО” АД 20 Водоприемната част е разположена в интервала 4,0-
20,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Сондажен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 100. 
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121 300130 16.10.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив 12ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ       
 ЕГН - 4908054683 Тръбен кладенец с дълбочина 12 м, изграден от PVC 

тръбно-филтърна конструкция с диаметър ф 150 мм

37

115 300127 10.10.2003 г. с.Царацово Марица Пловдив “АГРИ - М” ООД 51.5

Тръбен кладенец с дълбочина 51,50 м, изграден от PVC 
тръбно-филтърна конструкция в инт. 24-51,5 м с диаметър 
Ø 148 мм.;
В инт. 00-24 м стоманена колона с ф 426 мм. В 

116 300128 13.10.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АТАРО  КЛИМА” ЕООД 26

задтръбното пространство на прифилтровата част е 
положена засипка от среден чакъл. В инт. 00 – 24 м 3.0 м  
е извърщена задтръбна циментация
Тръбен кладенец с дълбочина 26 м, изграден от PVC 
тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 200 мм.;
В инт. 08 -26 м е разположен филтъра, в задтръбното 

117 300130 13.10.2003 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора

ГЕОРГИ МЕРАНЗОВ 
КЕРАНОВ       ЕГН - 
7510177606 16

пространство на прифилтровата част е положена засипка 
от среден чакъл. В инт. 00 – 08 м  е извърщена задтръбна 
циментация.

Сондажен кладенец с дълбочина 16 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона (PVC) с диаметър ф 105,6 мм.  

118 300134 14.10.2003 г. гр.Асеновград Асеновград Пловдив

ТАТЯНА ИВАНОВА 
КЕРАНОВА       ЕГН - 
7605087630

“ГАЛАКСИ” ООД 40

Водоприемната част е разположена в интервала 06–15,5 
м. В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Тръбенен кладенец с дълбочина 40 м, изграден от 
стоманено тръбно-филтърна конструкция с външен 
диаметър  159 мм. Интервал на филтъра  11,25–14,25; 
17,5–30,0 и  33,0–38,0  м.
 В задтръбното пространство на прифилтровата част е 
положена засипка от среден чакъл.  В интервала от 0,00 
до 10 м е извършена циментация на задтръбното 
пространство.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 370. 

119

120

300135

300138

15.10.2003 г.

15.10.2003 г.

гр.Чирпан

с.Плодовитово

Чирпан

Братя 
Даскалови

Стара Загора

Стара Загора

ЖЕЛЬО ПЕТКОВ РАБАДЖИЕВ

“ИМПУЛС ИНВЕСТ” ООД

18

24

Водоприемната част е разположена в интервалите 8,0-
17,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 16,0-

ВЕЛКО ХРИСТОВ ВЕЛКОВ       
 ЕГН - 4203234666 КОСТАДИН 

20,0м.В интервала 0,0-4,0м. е изпълнена задтръбна 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 4,0-
24,0м. е положена гравийна засипка
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129 300167 10.11.2003 г. с.Царацово Марица Пловдив “ТЕД - ИНВЕСТ” ООД 18 Водоприемната част е разположена в интервалите 4,0-
16,0м.В задтръбното пространство в интервала е 
положена гравийна засипка.

39

122 300141 16.10.2003 г. с.Цалапица Родопи Пловдив “КЕМИ - Р” ООД 24

Тръбен кладенец с дълбочина 24 м, изграден от 
етернитово тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 
300 мм.;
Интервала на филтъра е от 00 до 22 м . В задтръбното 

КИРИЛ  ГЕОРГИЕВ  РАШКОВ

пространство на прифилтровата част е положена засипка 
от среден чакъл. В инт. 00 – 8 м 3.0 м  е извършен глинест 
тампонаж

123

124

300142

300146

20.10.2003 г.

22.10.2003 г.

с.Катуница

гр.Сунгурларе

Садово

Сунгурларе

Пловдив

Бургас

ЕГН -  4205244365

“ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ” АД

12

18

Тръбен кладенец с дълбочина 12 м, изграден от PVC 
тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 152 мм.;
Тръбен кладенец - 1 с дълбочина 18 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 
250 мм.;
Интервал на филтъра е  от 3,2 до 18 м (перфорирани 

125 300146 22.10.2003 г. гр.Сунгурларе Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ” АД 32

тръби с телена намотка).
ТК-1 е каптиран с вкопана бетонова камера до 3,5м с 
1,4/1,4м.
Тръбен кладенец – 2  с дълбочина 32 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 
250 мм.;
Интервал на филтъра е  от 12 до 20 и от 24 до 28 м 
(перфорирани тръби с телена намотка).
ТК-2 е каптиран с тухлена постройка с размери 3,5/3,5/2,5 
м.
Сондажен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 250. 

126 300148 27.10.2003 г. с.Ведраре Карлово Пловдив “СТИЛ – С.Ф.” ЕООД 24 Водоприемната част е разположена в интервалите 6,0-
23,0м.В задтръбното пространство в интервала е 
положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 

127 300149 27.10.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕМКО - М” ООД 24 Водоприемната част е разположена в интервалите 11,0-
23,0м.В задтръбното пространство в интервала е 
положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец   с дълбочина 24 м, изграден с 

128 300166 11.11.2003 г. гр.КРИЧИМ РОДОПИ Пловдив “СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ” ООД 24 пластмасова  тръбно–филтърна колона с диаметър ф 250 

мм. Водоприемната част на експлоатационната колона е 
в интервала от 7,0 – 22,0  м.   
Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 18 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
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139 300176 28.11.2003 г. с.Соколица Карлово Пловдив “АГРОТЕХНИКА” АД 24 Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
23,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
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130 300168 11.12.2003 г. с.Костиево Марица Пловдив “ЕЛИТ -  95” ООД 25
Тръбен кладенец с дълбочина 25 м, изграден от PVC 
тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 110 мм. 
Интервал на филтъра от 6,0 до 23,5 м.

131 300169 24.11.2003 г. гр.Любимец Любимец Хасково ВИНАРСКА КЪЩА “САКАР” - 
АД 61 Тръбен кладенец с дълбочина 61 м, изграден от 

етернитово тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 
300 мм. Интервал на филтъра от 37,0 до 57,0 м.

132 300171 26.11.2003 г. с.Старосел Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  32.7 Тръбен кладенец-1 с вътрешен диаметър на 

етернитовата филтърно-тръбна колона ф330.
Извършена е задтръбна циментация до дълбочинa 16,5м

133 300171 26.11.2003 г. с.Старосел Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  76 Тръбен кладенец-2 с вътрешен диаметър на 

етернитовата филтърно-тръбна колона ф280.
Извършена е задтръбна циментация до дълбочинa 8,0м

134 300171 26.11.2003 г. с.Старосел Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  76 Тръбен кладенец-3 с вътрешен диаметър на 

етернитовата филтърно-тръбна колона ф280. 
Извършена е задтръбна циментация до дълбочинa 8,0м

135 300171 26.11.2003 г. с.Старосел Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  54.5 Тръбен кладенец-4 с вътрешен диаметър на 

етернитовата филтърно-тръбна колона ф330. 
Извършена е задтръбна циментация до дълбочинa 16,0м

136 300171 26.11.2003 г. с.Паничери Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  56 Тръбен кладенец-5 с вътрешен диаметър на 

етернитовата филтърно-тръбна колона ф330. 
Извършена е задтръбна циментация до дълбочинa 17,0м  

137

138

300171

300175

26.11.2003 г.

28.11.2003 г.

с.Паничери

гр.Пловдив

Хисаря

Пловдив

Пловдив

Пловдив

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  

“НАЦИОНАЛНА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” 
ЕАД

56

16

Тръбен кладенец-6 с вътрешен диаметър на 
етернитовата филтърно-тръбна колона ф330. 
Извършена е задтръбна циментация до дълбочинa 16,0м

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 16 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. ПРЕДПРИЯТИЕ “МРЕЖИ 

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ” – 
РАЙОН ПЛОВДИВ

Водоприемната част е разположена в интервала 4,00-
14,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен  кладенец ТК-1 / с дълбочина 24 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 400. 
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148 300199 17.12.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80
42,00м. е изпълнена циментация.В задтръбното 
пространство в интервала 42,00-80,00м е положена 
гравийна засипка

43

Тръбен  кладенец ТК-2 / с дълбочина 24 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 400. 

140 300176 28.11.2003 г. с.Соколица Карлово Пловдив “АГРОТЕХНИКА” АД 24 Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
23,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

141 300178 03.12.2003 г. с.Крумово Родопи Пловдив “ЕЛИТ -  95” ООД 25
Тръбен кладенец с дълбочина 25 м, изграден от 
етернитова тръбно-филтърна конструкция  с диаметър Ø 
230 мм. Интервал на филтъра от 4,0 до 21,0 м.

Тръбен кладенец (ТК-1) с дълбочина 15 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 142 300179 02.12.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛПИНА - КАРС” ЕООД 15 Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
13,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

143 300190 15.12.2003 г. гр.Харманли Харманли Хасково “ЕЛПРОМ - ХАРМАНЛИ” - АД 12 Шахтов кладенец с дълбочина 12 м, изграден от бетонови 
гривни с външен диаметър 1000 и вътрешен 800 мм. 
Тръбен кладенец (ТК-1) с дълбочина 13 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 

144 300192 15.12.2003 г. с.Дълбок извор Първомай Пловдив “ЕЛИТ - 95” ООД 13 Водоприемната част е разположена в интервала 3,00-
11,50м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен кладенец (ТК-1) с дълбочина 15,5 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 250. 

145 300193 15.12.2003 г. с.Царимир Съединение Пловдив “ВАНЕЛА” ООД

“НАЦИОНАЛНА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” 
ЕАД

15.5 Водоприемната част е разположена в интервала 6,50-
14,50м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 130. 146

147

300195

300199

17.12.2003 г.

17.12.2003 г.

гр.Пловдив 

гр.Пловдив 

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Пловдив

ПРЕДПРИЯТИЕ “МРЕЖИ 
ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ” – 
РАЙОН ПЛОВДИВ

“АЛЕН МАК” АД

18

80

Водоприемната част е разположена в интервала 4,00-
15,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1-резервен/  
с дълбочина 80 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 400. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 32,00-60,00м. и 64,00-
76,00м.В интервала 0,00-30,00м. е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 
30,00-80,00м е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-2-експлоатационен/ 
с дълбочина 80 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 350. Водоприемната част е 
разположена в интервала 44,00-76,00м.В интервала 0,00-
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155 300207 19.12.2003 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ДИОНИ” ООД 40 36,00м.В интервала 0,00-5,50м е изпълнена циментация.В 
задтръбното пространство в интервала 5,50-40,00м е 
положена гравийна засипка.

45

Водоприемната част е разположена в интервала 18,00-

Тръбен кладенец /ТК-3-за противопожарни цели/ с 
дълбочина 80 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 400. Водоприемната част е 

149 300199 17.12.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80 разположена в интервала 44,00-76,00м.В интервала 0,00-
42,00м. е изпълнена циментация.В задтръбното 
пространство в интервала 42,00-80,00м е положена 
гравийна засипка
Тръбен кладенец /ТК-4-за противопожарни цели/ с 
дълбочина 80 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 400. Водоприемната част е 

150 300199 17.12.2003 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80 разположена в интервалите 32,00-40,00м. и 44,00-
76,00м.В интервала 0,00-30,00м. е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 
30,00-80,00м е положена гравийна засипка

151 300200 17.12.2003 г. гр.Раковски Раковски Пловдив СЕРАФИМ  ИВАНОВ  
ИВАНЧЕВ 13 Сондаж с дълбочина 13 м, изграден от PVC тръбно-

филтърна конструкция  с диаметър Ø 166 мм. Интервал 
на филтъра от 5,0 до 13,0 м, прорези 3 – 4/ 300 мм
Сондажен кладенец с дълбочина 31,5 м, изграден от PVC  
тръбно – филтърна колона с  вътрешен диаметър 103,6  

152 300201 18.12.2003 г. гр.Стара загора Стара загора Стара загора ОБЩИНА  СТАРА  ЗАГОРА 31.5 мм. Интервал на филтъра от 11,5 до 26,5 м  с 
перфорирана колона обвита с мрежа с отвори 1/1 мм. 
Между стените на сондажа и тръбно-филтърната колона е 
положена гровийна засипка.
Сондажен кладенец (ЕСК-1) 
с дълбочина 59,6 м, изградени от тръбно-филтърна 
колона /РVС/ с диаметър Ø 250. Водоприемната част е 

153 300205 19.12.2003 г. с.Безмер Тунджа Ямбол “ГРАДУС - 1” ООД 59.6 разположена в интервала 24,00-54,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 10,00-59,60м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-10,00м е изпълнена 
задтръбна циментация.
Сондажен кладенец (ЕСК-2)  
с дълбочина 50,8 м, изградени от тръбно-филтърна 
колона /РVС/ с диаметър Ø 160. Водоприемната част е 

154 300205 19.12.2003 г. с.Безмер Тунджа Ямбол “ГРАДУС - 1” ООД 50.8 разположена в интервала 24,00-48,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 10,00-50,80м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-10,00м е изпълнена 
задтръбна циментация.
Тръбен кладенец (ЕТК-1) с дълбочина 40 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 110. 
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157 300215 29.12.2003 г. гр.Нова Загора Нова Загора Сливен   ВИНАРСКА  ИЗБА ,ГР. 80 Водоприемната част на експлоатационната колона е в 
НОВА  ЗАГОРА интервала 6 – 76 м. В задтръбното пространство 6 – 80 м 

е положена обсипка от дребен чакъл, а в интервала 0 – 6 
м е изпълнена задтръбна хидроизолация с глина
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Сондажен кладенец (СК-1) с дълбочина 62,30 м, 

156 300214 29.12.2003 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

“ВИНИ”  АД , СЛИВЕН              

62.3 изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 110. Водоприемната част е разположена в интервалите 
15,00-21,00м, 27,00-33,00м, 39,00-45,00м и 51,00-57,00м.В 
задтръбното пространство е положена гравийна засипка.

ЕТК 1: Експлоатационен тръбен кладенец с дълбочина 80 
м, с експлоатационна колона от етернит ф 400 . 
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