
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 

разреши
телното

Дата

Данни за имота

Собственик

Данни за съоръжението

Населено място Община Област Дълбо
чина Конструкция

1 4 5 7 8 9 10 23 24

1 300230 10.01.2004 г. с.Струпец Сливен Сливен “ДИНАС” АД 8.5

Шахтов кладенец с дълбочина 8,5 м, с вътрешен 
диаметър ф 3000, изграден от железобетон с дебелина 
на стените 0,5 м.  Водоприемната част   е в интервала от 
5,0 до 6,5 м., с четири реда барбакани разположени под 
ъгъл 450. Задбетонното пространство е запълнено  с 
чакълеста обсипка

2 300232 13.01.2004 г. с.Песнопой Калояново Пловдив ЕТ “НАДЕНА – ИРИНА  
ГЕОРГИЕВА” 3

Шахтов кладенец с дълбочина 3,0 м, с вътрешен 
диаметър ф 1200, изграден от железобетонни пръстени с 
дължина по 0,5 м. н  Водоприемната част   е в интервала 
от 1,0 до 3,0 м

3 300233 14.01.2004 г. с.Костиево Марица Пловдив “ПРОФИЛ” ООД 40

Тръбен кладенец- 1 с дълбочина 40,0 м, с вътрешен 
диаметър ф 200 , изграден от PVC тръбно-филтърна 
колона.  Водоприемната част   е в интервала от 27,0 до 
38,0 м.

4 300233 14.01.2004 г. с.Костиево Марица Пловдив “ПРОФИЛ” ООД 20

Тръбен кладенец- 2 с дълбочина 20,0 м, с вътрешен 
диаметър ф 300 , изграден от етернитова тръбно-
филтърна колона.  Водоприемната част   е в интервала от 
8,0 до 18,0 м.

5 300234 13.01.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ПАКА” ЕООД 16

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 16 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 150. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 11,5-
15,5м.В задтръбното пространство в интервала е 
положена гравийна засипка

6 300237 21.01.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково НК “ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ” - ПЕПЖИ 64

Тръбен кладенец:    
 Изграден от етернитова тръбно-филтърна колона ф280,   
 до дълбочина 64 м. Интервали на филтъра: 24 – 46; 49 – 
52; 56 – 58 м.   Извършена е задтръбна циментация до 
дълбочина 24 м.   От 24 до 64 м в  задтръбното 
пространство е положена  гравийна обсипка



7 300240 22.01.2004 г. с.Еленово Нова Загора Сливен “Е. МИРОЛЬО ” ЕООД 42

Експлоатационен тръбен кладенец:    
  Изграден от PVC  тръбно-филтърна колона ф 180,
  до дълбочина 42 м.   Интервал на филтъра: от 5,0 до 
42,0 м. (надлъжни     прорезни отвори 5/100 мм.).
  Извършена е задтръбна циментация до дълбочина 5,0 
м.   От 5,0 до 42 м в  задтръбното пространство е 
положена   гравийна обсипка

8 300243 27.01.2004 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “РУМЯНА - 2002” ООД 16

Експлоатационен тръбен кладенец:    
 Изграден от етернитова тръбно-филтърна колона ф 230,  
  до дълбочина 16 м.  Интервал на филтъра: от 6,0 до 16,0 
м. (надлъжни     прорезни отвори 5/100 мм.).
  Извършена е задтръбна циментация до дълбочина 5,0 
м.  От 5,0 до 16 м в  задтръбното пространство е 
положена  гравийна обсипка

9 300244 26.01.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив ЕТ “ЦЕЛИНА – 91 – ДВН 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ” 42

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 30,00-
41,00м.В интервала 0,00-28,50м е изпълнена задтръбна 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 
28,50-41,00м е положена гравийна засипка

10 300244 26.01.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив ЕТ “ЦЕЛИНА – 91 – ДВН 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ” 12

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 12 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 125. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
12,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка

11 300251 03.02.2004 г. с.Старозагорски 
минерални бани Стара Загора Стара Загора “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” 

ЕАД 63

Сондажен кладенец /С-1/ с дълбочина 63 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 100. 
Водоприемната част е разположена в интервала 20,0-
52,0м.В интервала 0,00-11,00м е спусната кондукторна 
стоманена тръба Ø 114

12 300252 03.02.2004 г. гр.Брезово Брезово Пловдив “РИКОМ” ЕООД 7.2 Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 7,2 м, изграден от 
бетонни пръстени с височина 0,80м и диаметър Ø 1200. 
Водопритокът в него е свързан главно с дъното му.

13 300254 04.02.2004 г. гр.Сливен Сливен Сливен “БИОФАРМ  ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД 7.5

 Шахтов  кладенец:    
  Изграден от железобетонни пръстени с диаметър 1500 
мм   до дълбочина 7,5 м.  Водоприемната част от 
бетонови пръстени с вградени хоризонтални 
отвори(барбакани) в интервала от 4,0 до 7,5м 
 В задтръбното пространство от 1,0 до 7,5 м   е  положена 
Засипка от дребен чакъл, а в интервала от 0,0 до 1,0 м е 
Изпълнена задтръбна хидроизолация с глина



14 300259 06.02.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив

“ДЕМЕТРА - ЗХ” “ДЕМЕТРА - 
ЗХ” ЕООД
“СИМИД АГРО” ЕООД
ЕООД

30

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 17,6-
28,8м.В интервала 0,00-15,00м е извършена циментазия 
на задтръбното пространство, а в интервала 15,00-30,00м 
в задтръбното пространство е положена гравийна засипка.

15 300261 06.02.2004 г. с.Братя Даскалови Братя 
Даскалови Стара Загора “САЛВИНА” ООД 12

Тръбен кладенец /ТК-1/  с дълбочина 12 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната им част е разположена в интервала 3,00-
12,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

16 300261 06.02.2004 г. с.Братя Даскалови Братя 
Даскалови Стара Загора “САЛВИНА” ООД 12

Тръбен кладенец /ТК2/ с дълбочина 12 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната им част е разположена в интервала 3,00-
12,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

17 300262 06.02.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив СИЙКА ИВАНОВА 
ПАНАЙОТОВА 23.4

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 23,4 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 19,8-
22,4м.В интервала 0,00-4,00м е извършена циментазия на 
задтръбното пространство, а в интервала 4,00-23,40м в 
задтръбното пространство е положена гравийна засипка

18 300267 16.02.2004 г. с.Марково Родопи Пловдив “ПРЕСЛАВ – I ” ЕООД 28

Тръбен  кладенец:    
  Изграден от PVC  тръбно – филтърна колона с диаметър 
148 мм  до  дълбочина  28,0 м.
  Интервала на филтъра е от 11,0  до 19,5 и от 21,5 д 
26,5м  В задтръбното пространство от 0,0 до 8,0 м   е  
извършена циментация, а от 8,0 до 28,0  е положена 
засипка от дребен чакъл

19 300268 16.02.2004 г. с.Горски извор Димитровград Хасково “В и К ” ООД 36

Шахтово - тръбен  кладенец:    
  Изграден от PVC  тръбно – филтърна колона с диаметър 
280 мм  от 9,0 до 12,0 м и ф 148 мм от 12,0 до 36,0 м  
дълбочина.  Интервала на филтъра е от 9,0  до 12,0 и от 
14,0  до 35,0 м. От  0,0 до 9,0 м е изграден шахтов 
кладенец с диаметър 3,0 м с два реда барбакани в 
долната част.  В задтръбното пространство от 0,0 до 9,0 
м и от 9,0 до 36,0 м   е положена засипка от дребен чакъл

20 300272 20.02.2004 г. с.Ябълково Димитровград Хасково “В и К ” ООД 5

Шахтов   кладенец (тип “Раней”):    
  Изграден от железобетонна конструкция до дълбочина 
5,0 м и вътрешен диаметър 2,50 м.  В долната част има 
два реда барбакани и изградени два лъча от дренажни 
тръби ф200 Е всеки с дължина по 15 м.  В задтръбното 
пространство от 1,5 до 5,0 м    е положена засипка от 
дребен чакъл.



интервала 23,00-88,00м е положена гравийна засипка

21 300273 20.02.2004 г. с.Костиево Марица Пловдив “ЛАЙПЦИГ - 91” АД 52

Тръбен   кладенец :    
  Изграден от етернитова тръбно – филтърна колона до 
дълбочина 52,0 м и вътрешен диаметър 340 мм.  
Интервал на филтъра от 15,0 до 40,0 м и от 43,0 до 47,0 
м. Филтъра представлява шахматно разположени шлици 
с телена намотка. 
 В задтръбното пространство от 0,0 до 52,0 м    е 

22 300274 23.02.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ГЕОРГИ  АТАНАСОВ  ДАНЕВ 18

положена засипка от дребен чакъл.
Тръбен   кладенец :    
  Изграден от PVC  тръбно – филтърна колона до 
дълбочина 18,0 м и вътрешен диаметър 148 мм.  
Интервал на филтъра от 6,0 до 15,0 м.  
 В задтръбното пространство от 1,0 до 18,0 м    е 

23 300281 02.03.2004 г. с.Лозарево Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ” АД 9

положена засипка от дребен чакъл

Шахтов кладенец /ШК1/  с дълбочина 9 м, изградени от 
каменна суха зидария с диаметър Ø 6800.Най-горната 
част (около 1м) от облицовката на кладенците е 
бетонирана и покрита с бетонова плоча Водоприемната 

24 300281 02.03.2004 г. с.Лозарево Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ” АД 9

част е разположена в интервала 1,00-9,00м.

шахтов кладенец /ШК2/  с дълбочина 9 м, изградени от 
каменна суха зидария с диаметър Ø 6800.Най-горната 
част (около 1м) от облицовката на кладенците е 
бетонирана и покрита с бетонова плоча Водоприемната 

25 300281 02.03.2004 г. с.Лозарево Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ” АД 9

част е разположена в интервала 1,00-9,00м.

Шахтов кладенец /ШК3/  с дълбочина 9 м, изградени от 
каменна суха зидария с диаметър Ø 6800.Най-горната 
част (около 1м) от облицовката на кладенците е 
бетонирана и покрита с бетонова плоча Водоприемната 

26 300291 12.03.2004 г. гр.Карлово Карлово Пловдив “ДОНАТЕКС И КО” ЕООД 30

част е разположена в интервала 1,00-9,00м.
тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 30 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър Ø 219. 
Водоприемната му част е разположена в интервалите 
10,80-23,30 и 25,50-28,00м.В задтръбното пространство е 

27 300293 15.03.2004 г. гр.Симеоновград Симеоновград Хасково ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 8.4

положена гравийна засипка

шахтов кладенец ШК-1, изпълнен като спускащо се тяло с 
дълбочина 8,4 м и диаметър Ø 3000. Водоприемната му 

28 300296 15.03.2004 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ПАСКОВ” ООД 88

част (барбакани) е разположена в интервала 6,00-8,00м
тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 88 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /АЦТ/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната му част е разположена в интервалите 
41,00-53,00 и 65,00-73,00м.В интервала 0,00-23,00м е 
изпълнена циментация.В задтръбното пространство в 



пространство е запълнено с дребен чакъл

29 300297 15.03.2004 г. с.Белозем Раковски Пловдив “ИНСА ОЙЛ” ООД 42

тръбен кладенец ТК-2 с дълбочина 42 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 18,00-
40,00м.В интервала 0,00-15,00м е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 

30 300308 24.03.2004 г. с.Роза Тунджа Ямбол

ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ – 
ЕГН 3502107584, 
ЖИВКО СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ – 
ЕГН 3611107528,
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ – 
ЕГН 4307089066,
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ – 
ЕГН 5301166260,
АНТОАНЕТА ЕВГЕНИЕВА 
ТАРАКЧИЕВА – ЕГН 5910055770,
ПЕПА ЕВГЕНИЕВА ТАРАКЧИЕВА 
– ЕГН 6601235893,
СТЕФАНКА ДИМИТРОВА 
ТЪРКОЛЕВА – ЕГН 2303106236

12

15,00-42,00м е положена гравийна засипка

Шахтов   кладенец  С – 1/92:    
  Изграден от бетонови гривни с външен диаметър 2000 
мм и вътрешен диаметър 1560 мм, с дълбочина 12 м.    
Интервал на филтъра от 10,5 до 12,0 м от перфорирани 
бетонови гривни.  В задтръбното пространство е 
положена засипка от дребен речен чакъл, фракция 3 – 10 

31 300310 14.03.2004 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ИВА” ООД 40

мм
Тръбен  кладенец   – 1:    
  Изграден от метални тръби и филтри с външен 
диаметър 273 мм от 0,0 до 5,0 м; 219 мм от 5,0 до 35 м и 
160 мм от 35 до 40 м. Интервал на филтъра от 25 до 40 м 

32 300311 25.03.2004 г. с.Цалапица Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД 49

.  Интервал на циментация от 00 до 10 м
Тръбен кладенец-1
изграден от етернитовата филтърно-тръбна колона  с  
външен диаметър 350 мм от 0,0 до 9,5м  и  150 мм  от 9,5  
до 49,0 м. Извършена е задтръбна циментация в 
интервала от 0,0 до 9,5 м дълбочина. Интервала на 
филтъра е разположен както следва: 14,0  - 16,0 м; 18,5  - 
19,5 м;  20,2  - 21,2 м; 28,6 – 31,6 м; 41,0 – 43,0 м  и  45,0 – 
47,0 м. Филтъра представлява кръгли отвори ф 6 мм и 
спирално навита поцинкована тел. Задтръбното 



10,00-60,00м е положена гравийна засипка.

33 300311 25.03.2004 г. с.Цалапица Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД 68

Тръбнен кладенц- 2 е изграден от етернитовата 
филтърно-тръбна колона  с  външен диаметър 475 мм от 
0,0 до 15,5 м  и  150 мм  от 15,5  до 68,0 м.
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 8,5 
до 10,5 м дълбочина. Интервала на филтъра е 
разположен както следва: 16,0  - 17,0 м; 19,0  - 21,8 м;  
23,0  - 23,8 м; 27,5 – 31,8 м; 36,5 – 39,0 м; 42,0 – 44,6 м; 
45,5 – 47,3 м; 49,5 – 50,5 м; 53,6 – 54,2 м; 55,8 – 56,7 м и 
64,0 – 65,0 м. Филтъра представлява кръгли отвори ф 6 
мм и спирално навита поцинкована тел. Задтръбното 

34 300312 25.03.2004 г. с.Златитрап Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД 68

пространство е запълнено с дребен чакъл
Тръбнен кладенц № 1а е изграден от етернитова 
филтърно-тръбна колона  с  външен диаметър 350 мм и 
вътрешен диаметър 320 мм.
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 0,0 
до 44,0 м дълбочина. Интервала на филтъра е 
разположен както следва:  от 44,0  - 52,0 м; 56,0  - 60,0 м  
и  от 64,0 – 68,0 м. Филтъра представлява шлицови 
прорези шахматно разположени. Задтръбното 

35 300312 25.03.2004 г. с.Златитрап Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД 74

пространство е запълнено с дребен чакъл.

Тръбнен кладенц № 2а е изграден от PVC филтърно-
тръбна колона  с  външен диаметър 350 мм до дълбочина 
48,0 м  и 315 мм до дълбочина 74,0 м. Извършена е 
задтръбна циментация в интервала от 0,0 до 45,0 м 
дълбочина. Интервала на филтъра е разположен  от 46,0  
до 74,0 м. Филтъра представлява шлицови прорези 
шахматно разположени. Задтръбното пространство е 

36 300313 25.03.2004 г. с.Брестник Родопи Пловдив “ЕКО – ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД 60

запълнено с дребен чакъл
Тръбен кладенец ТК-1  с дълбочина 60 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 140. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 3,00-
54,00м.В интервала 0,00-30,00м е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 

37 300314 25.03.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЕКО – ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД 60

30,00-60,00м е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 60 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 140. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 12,00-
54,00м.В интервала 0,00-10,00м е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 



Задтръбното пространство е запълнено с дребен чакъл

38 300321 31.03.2004 г. гр.Панагюрище Панагюрище Пазарджик “АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД 135

тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 135м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ в интервала 0,00-79,00 с 
диаметър Ø 110, а в интервала 79,00-135,00 с диаметър 
Ø 90.В интервала 00,00-34,00 е спусната метална колона 
с диаметър Ø 146 с изпълнена задтръбна циментация в 
интервала 00,00-24,00м Водоприемната му част е 
разположена в интервалите 31,00-37,00м, 43,00-55,00, 
61,00-73,00 и 85,00-121,00.В интервала 0,00-2,00м е 
изпълнена циментация.В задтръбното пространство в 

39 300329 08.04.2004 г. с.Сталево Димитровград Хасково “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 10.5

интервала 2,00-135,00м е положена гравийна засипка

тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 10,50 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 4,50-
9,00м.В интервала 0,00-4,50м е изпълнен глинен 
тампонаж.В задтръбното пространство в интервала 4,50-

40 300329 08.04.2004 г. с.Сталево Димитровград Хасково “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 9

10,50м е положена гравийна засипка
шахтов кладенец ШК-1 с дълбочина 9,00м и диаметър Ø 
3000.Състои се от срязващ нож, водовземна част-пръстен 

41 300332 15.04.2004 г. с.Бенковски Марица Пловдив

КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

“ПЕТРОЛ” АД 29.2

с вливни барбакани и тяло
тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 29.2 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 10,00-
26,00м.В интервала 0,00-2,00м е изпълнена циментация.В 
задтръбното пространство в интервала 2,00-29,20м е 

42 300335 15.04.2004 г. гр.Садово Садово Пловдив АТАНАС ПЕТРОВ СВЕТЛЕВ 29

положена гравийна засипка
Един брой тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 29 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 400. Водоприемната му част е разположена в 
интервала 2,00-29,00м.В задтръбното пространство е 

43 300344 22.04.2004 г. Гр.Ихтиман Ихтиман София “СУИСМОД ”  ООД  51

положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец:
изграден от PVC филтърно-тръбна колона  с  външен 
диаметър 160 мм от 0,0 до 60,0 м  и  вътрешен диаметър 
146 мм. Извършена е задтръбна циментация в интервала 
от 0,0 до 1,0 м дълбочина. Интервала на филтъра е 
разположен 
От 18,0 до 51,0 м.  Филтъра представлява шлицови 
отвори 5/100 мм и телена намотка от поцинкована тел. 



интервала 76,00-100,00м.

44 300354 05.05.2004 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “МОНЧЕВ - 90” ООД 20
Тръбен  кладенец - 1   :    
  Изграден от PVC тръби и филтри с вътрешен диаметър 
250 мм от 0,0 до 20 м. Интервал на филтъра от 4,0 до 

45 300355 05.05.2004 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЕЛХИМ - ИСКРА” АД 60.95

16,0 м . Интервал на циментация от 00 до 0,50 м

Тръбен  кладенец - 1   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 

46 300355 05.05.2004 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЕЛХИМ - ИСКРА” АД 60.27

диаметър 350 мм от 0,0 до 60,95 м. 

Тръбен  кладенец - 2   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 

47 300355 05.05.2004 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЕЛХИМ - ИСКРА” АД 59.2

диаметър 400 мм от 0,0 до 60,27 м. 

Тръбен  кладенец - 3   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 

48 300355 05.05.2004 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЕЛХИМ - ИСКРА” АД 59.65

диаметър 350 мм от 0,0 до 59,80 м. 

Тръбен  кладенец - 4   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 

49 300356 05.05.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕВРОПИМЕЛ” ООД 18

диаметър 400 мм от 0,0 до 59,65 м. 
Тръбен кладенец (ТК-1) с дълбочина 18 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 4,5-
10,0 и 12,0-17,5м.В интервала 0,00-4,00м е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 

50 300356 05.05.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕВРОПИМЕЛ” ООД 18

4,00-18,00м е положена гравийна засипка
Тръбен кладенец (ТК-2) с дълбочина 18 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 4,5-
10,0 и 12,0-17,5м.В интервала 0,00-4,00м е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 

51 300357 05.05.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 106

4,00-18,00м е положена гравийна засипка

Сондажен кладенец (СК-3) с дълбочина 106 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 110.В 
интервала 0,00-1,50м е спусната прикриваща стоманена 
колона Ø 120.  Водоприемната част е разположена в 



350/300 – етернит

52 300359 05.05.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ДЕМИР  ЯНКОВ  ДИМИТРОВ 12
Сондажен  кладенец - 1   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър 160 мм от 0,0 до 12,0 м. Интервал на филтъра 

53 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 62

от 4,0 до 8,0 м  и от 9,0 до 12,0 м.
ТК № 1а
Дълбочина 62м Експлоатационна колона    
Инт. На филтъра 21 – 56 

54 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 60

Диаметър 400 мм  PVC
ТК № 3a
Дълбочина 60 м Експлоатационна колона    
Инт. На филтъра 8 -  56

55 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 59

Диаметър 350 – етернит
ТК № 5a  Дълбочина 59
Експлоатационна колона
Диаметър350 – етернит 
Инт. На филтъра    

56 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 60

8 -  56               
ТК №  7a Дълбочина 60
Експлоатационна колона    
Инт. На филтъра 8 -  56
Диаметър

57 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 57

350 – етернит
ТК № 8a    Дълбочина 57
Експлоатационна колона
Инт. На филтъра   7 -  51               
Диаметър

58 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 56

350 – етернит
ТК № 9a  Дълбочина 56
Експлоатационна колона
Инт. На филтъра  8 -  52             
Диаметър

59 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 56.7

350 – етернит
ТК № 10  Дълбочина 56,7
Експлоатационна колона
Инт. На филтъра 12 – 56      

60 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 56.8

Диаметър 350/300–етернит
ТК № 11  Дълбочина 56,8
Експлоатационна колона
Инт. На филтъра 12  - 56
Диаметър

61 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 66

400/300 – етернит
ТК № 12 Дълбочина 66
Експлоатационна колона 
Инт. На филтъра 14 -  62
Диаметър



СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД 4,0 до 12,0 м 
диаметър 200 мм от 0,0 до 15 м. Интервал на филтъра от 

62 300364 12.05.2004 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТД “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 57.8

ТК № 13 Дълбочина 57,8
Експлоатационна колона
Инт. На филтъра 14 -  54
Диаметър

63 300370 14.05.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ПЪТНИ СТРОЕЖИ” АД 15

400 – етернит
сондажен кладенец СК-1 с дълбочина 15 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 4,00-
13,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 

64 300371 14.05.2004 г. гр.Кричим Кричим Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 9

засипка

шахтов кладенец ШК-1  с дълбочина 9,00м и диаметър Ø 
3000.Състои се от срязващ нож, водовземна част-пръстен 

65 300371 14.05.2004 г. гр.Кричим Кричим Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 9

с вливни барбакани и тяло. В задтръбното пространство е 
положена чакълеста засипка

шахтов кладенец ШК-2 с дълбочина 9,00м и диаметър Ø 
3000.Състои се от срязващ нож, водовземна част-пръстен 

66 300378 20.05.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “БИ ЕМ ОЙЛ” ЕООД 40

с вливни барбакани и тяло. В задтръбното пространство е 
положена чакълеста засипка

Тръбен  кладенец - 1   :    
  Изграден от стоманени тръби и филтри с вътрешен 

67 300381 25.05.2004 г. с.Бяга Брацигово Пазарджик “ДЕНИВА” ООД 20.66

диаметър 160 мм от 0,0 до 40 м. Интервал на филтъра от 
17,0 до 38,0 м . Интервал на циментация от 00 до 14,0 м

сондажен кладенец СК-1 с дълбочина 20,66 м, изградени 
от тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър Ø 159. 
Водоприемната му част е разположена в интервалите 
4,00-14,00м и 16,00-18,50м.В интервала 0,00-1,20м е 

68 300383 25.05.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН 
ЗАПАДЕН 27.5

изпълнена циментация.В интервала 1,50-20,66м. в 
задтръбното пространство е положена гравийна засипка

тръбен кладенец ТК “Район Западен-3” с дълбочина 27,50 
м, изградени от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 100. Водоприемната му част вероятно е 

69 300388 25.05.2004 г. гр.Пещера Пещера Пазарджик
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ И 15

разположена в интервала 21,00-26,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка
Тръбен  кладенец - 3   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 



интервала 2,00-13,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.

70 300388 25.05.2004 г. гр.Пещера Пещера Пазарджик
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ И 15

Тръбен  кладенец - 4   :    
  Изграден от етернитови тръби и филтри с вътрешен 

71 300392 01.06.2004 г. с.Мало Конаре Пазарджик Пазарджик

СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД

“СКАЛМЕКС” ООД

диаметър 250 мм от 0,0 до 15 м. Интервал на филтъра от 
4,0 до 12,0 м 

Сондажен  кладенец - 1   :    
  Изграден от  PVC  тръби и филтри с вътрешен диаметър 

72 300394 02.06.2004 г. с.Оризаре Родопи Пловдив ИВАН  ГЕОРГИЕВ  
БУЮКЛИЕВ 18

100 мм от 0,0 до 17 м. Интервал на филтъра от 5,0 до 
16,0 м от шахматно разположени вертикални прорези
Тръбен  кладенец - 1   :    
  Изграден от  PVC  тръби и филтри с вътрешен диаметър 
144 мм от 0,0 до 18 м. Интервал на филтъра от 7,0 до 
17,5 м
  От 00 до 6,0 м има положен глинен тампонаж за 

73 300396 02.06.2004 г. с.Диамандово Ардино Кърджали “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ООД  31.5

изолация на повърхностни води. От 6,0 до 18,0 м има 
положена обсибка от среден чакъл
Тръбен кладенец от ПС ”Падена – Диамандово” 
с дълбочина до 31,5 м. Изграден е от 
00 до 1,6 м – бетонова шахта; от 1,6 до 14,7 м – 
стоманена колона ф377;  от 13,35 до 23,00 м – PVC  
тръбно филтърна колона ф 160 и от 23,0 до 31,5 м открит 
ствол ф76. Извършена е циментация от 1,6 до 15,3 м 
дълбочина.

74 300398 03.06.2004 г. с.Жълтуша Ардино Кърджали “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ООД  30

Положена е гравийна обсипка от 15,3 до 23,0 м. 
Интервала на филтъра е от 17,75 до 23,0 м
Тръбен кладенец от ПС”Жълтуша” :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 30 м. Изграден е от 
00 до 11,5 м  – стоманена колона ф377;  от 6,5 до 13,5 м – 
стоманена колона ф325   и от 13,5 до 30 м открит ствол 

75 300399 04.06.2004 г. с.Труд Марица Пловдив “ХРИСТ – ХРИСТОДУЛОВ  И  
ЦОНЕВСКИ ”  КД  15

ф346. Извършена е циментация от 00 до 13,5 м 
дълбочина
         Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 15 м. Изграден е от 
00 до 15 м с етернитова  тръбно филтърна колона ф 150 . 
Извършен е глинен тампонаж   до  дълбочина 3,0 м. Има 
изградена бетонова шахта с размери 1,4/1,4 до дълб. 1,2 
м.

76 300409 11.06.2004 г. с.Строево Марица Пловдив “ЧЕТИРИ СЕЗОНА” ООД 15

Положена е гравийна обсипка от 3,0 до 15,0 м. Интервала 
на филтъра е от 5,0  до 13,5 м
Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 15 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 125. Водоприемната му част е разположена в 



циментация. От  4,0 до 30 м е положена гравийна обсипка 
на филтъра.

77 300410 14.06.2004 г. гр.Сливен Сливен Сливен “ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД 25

Тръбен кладенец
изграден до дълбочина 25 м, както следва: от 00 до 5,0 м 
обсадна тръба-стомана с външен диаметър 305 мм; от 00 
до 25,0 м  PVC тръбно-филтърна колона с вътрешен 
диаметър 148 мм. Интервала на филтъра е от 6,0 до 22,0 

78 300411 14.06.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕМКО - М ”  ООД  27

м (прорези).
Положена е гравийна обсипка от 5,0 до 25,0 м

         Тръбен кладенец  :          

79 300415 16.06.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ХРАНИНВЕСТ - 
ХРАНМАШКОМПЛЕКТ” АД 13

 Тръбният кладенец е с дълбочина до 27 м. Изграден е от 
00 до 27,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 125 

Един брой тръбен кладенец ЕТК (резервен) с дълбочина 
13,00 м, изградени от тръбно-филтърна колона /етернит/ 
с диаметър Ø 300. Водоприемната му част е разположена 

80 300415 16.06.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ХРАНИНВЕСТ - 
ХРАНМАШКОМПЛЕКТ” АД 14

в интервала 8,00-13,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка

Един брой шахтов кладенец ШК (експлоатационен) с 
дълбочина 14,00м и диаметър Ø 2000. Водоприемната му 
част е разположена в интервала 10,00-14,00м и 

81 300429 22.06.2004 г. с.Отец Паисиево Калояново Пловдив “НАРА  ГЕО” ООД  41

представлява вливни барбакани.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка

         Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 41 м. Изграден е от 
00 до 41 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 188 . 
Извършен е глинест тампонаж   до  дълбочина 6,0 м. 

82 300444 05.07.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ОП “ТРАУРНА ДЕЙНОСТ” 12

Положена е гравийна обсипка от 6,0 до 41 м. Интервала 
на филтъра е от 6,0  до 24 м  и  от 30 до 39 м
Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 12 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 160. Водоприемната му част е разположена в 

83 300445 01.07.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ 
БУРГАС ”  АД  30

интервала 4,00-12,00м В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка
Тръбен кладенец  :    ЕТК - 1      
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 30 м. Изграден е от 
00 до 30 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 190 . 
Интервал на филтъра от 5,0 до 27,0 м от перфорирана с 
шлици колона. В интервала от 00 до 4,0 м е извършена 



МАРИЦА ИЗТОК ІІІ” АД м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

84 300447 01.07.2004 г. гр.Сливен Сливен Сливен “СТРОЙ - КОНСУЛТ” ЕООД 40 Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 40 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 160. Водоприемната му част е разположена в 

85 300448 05.07.2004 г. с.Брестовица Родопи Пловдив “ИНТЕР САНА” АД 52

интервалите 5,00-25,00м и 31,00-35,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка
Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 52 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 160. Водоприемната му част е разположена в 

86 300450 09.07.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ОТО МОТО” ООД 14.5

интервала 15,00-50,00м В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка

Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 14,5 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 400. Водоприемната му част е разположена в 

87 300452 16.07.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЗАГОРКА” АД 49.5

интервала 4,00-12,50м В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка

Тръбен кладенец №1 /ЕТК-1/ с дълбочина 49,50 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
200. Водоприемната част е разположена в интервала 
30,00-46,00 м.В задтръбното пространство в интервала 

88 300452 16.07.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЗАГОРКА” АД 50

08,00-49,50м е положена гравийна засипка, а в интервала 
00,00-08,00м е изпълнен задтръбен тампонаж с цимент.

Тръбен кладенец №2 /ЕТК-2/  / с дълбочина 50 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
200. Водоприемната част е разположена в интервала 
34,00-45,00 м. В задтръбното пространство в интервала 

89 300452 16.07.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “ЗАГОРКА” АД 50

08,00-50,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 
00,00-08,00м е изпълнен задтръбен тампонаж с цимент

Тръбен кладенец №3 /ЕТК-3/ с дълбочина 50 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 32,5-
43,70 м. В задтръбното пространство в интервала 08,00-

90 300453 16.07.2004 г. с.Медникарово Гълъбово Стара Загора “ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ 8

50,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 00,00-
08,00м е изпълнен задтръбен тампонаж с цимент
Сондажен кладенец /С-2/  с дълбочина 8,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 3,00-7,00 



ПЛОВДИВ” КЪМ “НЕК” ЕАД 5,00м В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка

91 300453 16.07.2004 г. с.Медникарово Гълъбово Стара Загора “ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ 6.4

Шахтов кладенец /ШК-3/ с дълбочина 6,40 м, изграден от 
стоманобетонни гривни с диаметър Ø 3600. 
Водоприемната част (барбакани) е разположена в 

92 300454 19.07.2004 г. с.Болярци Садово Пловдив

МАРИЦА ИЗТОК ІІІ” АД

АНГЕЛ  АТАНАСОВ  41

интервала 3,30-6,40 м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка
         Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 41 м. Изграден е от 
00 до 41,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 188 . 

93 300455 19.07.2004 г. гр.Садово Садово Пловдив

ЧОБАНОВ

ЕТ “ ДИМИТЪР ПАНДУРОВ “ 10

Интервал на филтъра от 1,5 до 40 м.
Задтръбното пространство е запълнено с филц
Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 10,00 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 110. Водоприемната му част е разположена в 

94 300457 20.07.2004 г. гр.Асеновград Пловдив Пловдив “НОВИПАК – 2002” ООД 42

интервала 3,00-10,00м В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка

Сондажен кладенец  :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 42 м. Изграден е 
от 00 до 42,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 188 . 

95 300464 26.07.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив
“ТЪРГОВСКА ЛИГА – 
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН 
ЦЕНТЪР” АД

100

Интервал на филтъра е  от 22 до 30 и от  32 до 40 м.
Задтръбното пространство е запълнено с филц

Един брой тръбен кладенец ТК с дълбочина 100 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 250. Водоприемната му част е разположена в 
интервалите 30,00-66,00м и 72,00-94,00м.В интервала 
0,00-25,00м е спусната прикриваща метална колона Ø 444 
задтръбно циментирана. В задтръбното пространство в 

96 300465 26.07.2004 г. с.Ягодово Пловдив Пловдив ИВАН  ХРИСТЕВ  МАДОЛЕВ 34

интервала 1,00-100,00м е положена гравийна засипка, а в 
интервала 0,00-1,00м е изпълнена циментация
Сондажен кладенец  :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 34 м. Изграден е 
от 00 до 34,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 148 . 

97 300466 26.07.2004 г. гр.Брезово Брезово Пловдив ЕТ “БРАТЯ МУЕВСКИ – ИВАН 14

Интервал на филтъра е  от 17,5 до 32,0  м. Задтръбното 
пространство е запълнено с филц.
тръбен кладенец ТК с дълбочина 14,00 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 7,00-

98 300467 26.07.2004 г. с.Драгор Пазарджик Пазарджик

МУЕВСКИ”

“МРЕЖИ ВИСОКО 
НАПРЕЖЕНИЕ-РАЙОН 5.5

13,00м В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
тръбен кладенец ТК с дълбочина 5,50 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 2,00-



изпълнена циментация, а в задтръбното пространство в 
интервала 12,00-45,50м е положена гравийна засипка

Тръбенен кладенец  :          
99

100

300469

300481

30.07.2004 г.

02.08.2004 г.

гр.Стамболийски

с.Бъдеще

Пловдив

Стара Загора

Пловдив

Стара Загора

ИЛИЯ  КОСТАДИНОВ  
КЛЮЧКОВ

“ПЛОД  КОМЕРС” АД

15

16

Тръбният кладенец е с дълбочина до 15 м. Изграден е от 
00 до 15,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 160
Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 16 м. Изграден е от 
00 до 34,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 250 . 
Интервал на филтъра е  от 8,0 до 15,0  м. Извършена 

101 300482 02.08.2004 г. с.Драгор Пазарджик Пазарджик “ХЕМУСГРУП” ООД 40

циментация в инт. 00 до 7,50 м.
Задтръбното пространство е запълнено с филц
Тръбен кладенец  :          
Тръбният кладенец е с дълбочина до 40 м. Изграден е от 
00 до 40,0 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 212 . 
Интервал на филтъра е  от 4,0 до 37,0  м. Извършена 

102 300483 03.08.2004 г. с.Градина Първомай Пловдив “БИОАГРОКОМПЛЕКТ” АД 10.3

циментация в инт. 00 до 4,00 м.
Задтръбното пространство е запълнено с филц
Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 10,3 м. Изграден е 
от 00 до 10,3 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 145 . 
Интервал на филтъра е  от 2,0 до 10,0  м. Задтръбното 
пространство е запълнено с филц
Тръбен кладенец

103

104

300489

300491

13.08.2004 г.

13.08.2004 г.

гр.Пловдив

с.Войсил

Пловдив

Марица

Пловдив

Пловдив

“ХИЛЕЗ ”  АД  

ПЕТРУНА  ДИМИТРОВА  
ХРИСТЕВА  

21

15

е с дълбочина до 21 м. Изграден е от 00 до 21,0 м с PVC  
тръбно филтърна колона ф 152 мм . 
Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 15 м. Изграден е от  
00 до 21,0 м с етернитова  тръбно филтърна колона ф 
150 мм . Интервал на филтъра от 3,0 до 13,0 м (прорези). 
Извършена е циментация в интервала от 00 до 3,0 м, 

105 300504 26.08.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ГРОЗЬО ТЕНЕВ ВЪЛЕВ 12

положена е чакълеста обсипка в задтръбното 
пространство от 3,0 до15,0 м
тръбен кладенец ЕТК-1 с дълбочина 12,00 м, изградени 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
110.Водоприемната му част е разположена в интервала 

106 300505 26.08.2004 г. с.Хрищени Стара Загора Стара Загора “МИНЕРАЛКОМЕРС” ООД 45.5

6,50-11,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка

тръбен кладенец ЕСК-1 с дълбочина 45,50 м, изградени 
от тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър в 
интервала 0-33,5м Ø 273 и диаметър в интервала 33,5-
45,5м Ø 160.Водоприемната му част е разположена в 
интервала 15,0-42,5м.В интервала 0,00-12,00м е 



114 300524 10.09.2004 г. с.Поповица Садово Пловдив 18 160.Водоприемната му част е разположена в интервала НЕНКОВ” 05,00-17,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка

107 300506 26.08.2004 г. гр.Ихтиман Ихтиман София “КРАСНАЯ ЛИНИЯ” ООД 48

тръбен кладенец ТК с дълбочина 48 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 18,00-
36,00м.В интервала 0,00-11,00м е изпълнена задтръбна 

108 300507 26.08.2004 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “СЕВТ” АД 12

циментация, а в задтръбното пространство в интервала 
11,00-48,00м е положена гравийна засипка
тръбен кладенец ТК с дълбочина 12 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 230. 
Водоприемната му част е разположена в интервала 6,00-
10,00м В интервала 0,00-2,00м е изпълнена циментация, 

109 300518 03.09.2004 г. с.Житница Калояново Пловдив “ДЕЛИКАТЕС - 2” ООД 46

а в задтръбното пространство в интервала 2,00-12м е 
положена гравийна засипка

тръбен кладенец ТК с дълбочина 46,00 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
160.Водоприемната му част е разположена в интервалите 
24,00-30,00м, 33,00-40,00м и 42,00-44,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка
         Тръбен кладенец  № 2:          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 37 м. Изграден е от 110 300520 08.09.2004 г. с.Брестник Родопи Пловдив АГРАРЕН  УНИВЕРСИТЕТ 37 00 до 37,0 м с етернитова  тръбно филтърна колона ф 
132 мм 
           Тръбен кладенец  № 3:          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 37 м. Изграден е от 111 300520 08.09.2004 г. с.Брестник Родопи Пловдив АГРАРЕН  УНИВЕРСИТЕТ 37 00 до 37,0 м с етернитово тръбно филтърна колона ф 380 
мм 

Сондажен кладенец  :          
112

113

300522

300523

09.09.2004 г.

10.09.2004 г.

с.Златитрап

с.Райново

Родопи

Димитровград

Пловдив

Хасково

“УЛТРАМЕКС” ЕООД

“В И К ” ООД 

38

14

 Сондажният кладенец е с дълбочина до 38 м. Изграден е 
от 00 до 38,0 м с етернитова  тръбно филтърна колона ф 
150 мм �
Тръбен  кладенец:    
  Изграден от етернитова  тръбно – филтърна колона с 
диаметър 400 мм  от 1,4 до 14,0 м  дълбочина.  
Интервала на филтъра е от 4,0  до 8,0  м. От  0,0 до 1,4,0 
м е изградена шахта 1/1 м. 

ЕТ “НЕНКОВ – ГЕОРГИ 

 В задтръбното пространство от 1,4 до 14,0 м   е 
положена засипка от среден чакъл

тръбен кладенец ТК с дълбочина 18,00 м, изградени от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 



– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”

тръбен кладенец ТК с дълбочина 7,50 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 

115

116

300525

300528

10.09.2004 г.

16.09.2004 г.

гр.Първомай

гр.Пловдив

Първомай

Пловдив

Пловдив

Пловдив

ЕТ “ГЕНЧО ХРИСТОЗОВ” 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  

7.5

86-95

220.Водоприемната му част е разположена в интервала 
03,00-07,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка
Тръбен кладенец  ТК-1 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-2 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-3 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 



– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
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Тръбен кладенец ТК-4 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-5 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-6 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-7а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 



– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
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Тръбен кладенец ТК-8а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
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или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл
Тръбен кладенец  ТК-9а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-10а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
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или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл
Тръбен кладенец  ТК-11а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 



или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл       “Сифон  С “     
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Тръбен кладенец ТК-12а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
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или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл
Тръбен кладенец  ТК-13а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл 
“Сифон А”
Тръбен кладенец  ТК-14 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
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– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл
“Сифон А”

Тръбен кладенец  ТК-1
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 



или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл “Сифон  С “ 
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Тръбен кладенец  ТК-2 
 Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
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или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл “Сифон  С “ 

Тръбен кладенец  ТК-3 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
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или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл  “Сифон  С “ 

Тръбен кладенец  ТК-4 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
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или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл   “Сифон С”

Тръбен кладенец  ТК-5а 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 



КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
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Тръбен кладенец  ТК-6 
Тръбни кладенци  от ПС ”ЮГ” 
Тръбните кладенци са общо 20 броя с дълбочини до 86 - 
95 м. , средно 90 м. Изградени са от 00 до 14 – 27 м  от   
стоманена или етернитова колона ф475; ф546; и ф630 . 
Извършена е циментация от 00 до 16 - 30 м дълбочина. 
От 16 – 30 м до крайната дълбочина са изградени от PVC 
или етернитово тръбно филтърна колона с диаметър 200 
– 400 мм.  В  задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл  “Сифон  С “ 

Тръбен кладенец  :          
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Стара Загора

Пазарджик

ЕТ “5555 – Д. ДИМИТРОВ ”    

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

5.4

32,8- 42

 Тръбният кладенец е с дълбочина до 5,45 м. Изграден е 
от 00 до 5,45 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 190 мм 
. Интервал на филтъра от 3,0 до 5,45 м
Тръбен кладденец ТК 1 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 
колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
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циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 2а 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 
колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
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циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 3а  
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 
колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 



КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
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Тръбен кладденец ТК 4а  
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

141 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 5
 Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

142 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 6 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

143 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 7а  
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

144 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 8а  
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 



тръбно филтърна колона ф 188 мм . От 00 до 4,0 м е 
извършена задтръбна циментация. Интервал на филтъра 
от 4,0 до 23,0 м. Задтръбното пространство е запълнено с 
дребен чакъл

145 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

Тръбен кладденец ТК  9 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

146 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 10 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

147 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 11 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

148 300537 21.09.2004 г. гр.Септември Септември Пазарджик

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  32,8- 42

колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл
Тръбен кладденец ТК 12 
Тръбни кладенци  от ПС ”Злокучене” :          
 Тръбните кладенци са общо 12 броя с дълбочини до 32,8- 
 42,0 м. ,  Изградени са от  етернитова  тръбно-филтрова 

КАНАЛИЗАЦИЯ - П ”  ЕООД  колона ф250 и ф300; и PVC ф400 . Извършена е 
циментация от 00 до 13,5 – 17,0 м дълбочина.   В  
задтръбното пространство е положена обсипка от среден 
чакъл

Сондажен кладенец  №1: 
Сондажният кладенец е с дълбочина до 24,0 м. Изграден 
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е от 00 до 24 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 188 мм 
. От 00 до 4,0 м е извършена задтръбна циментация. 
Интервал на филтъра от 4,0 до 23,0 м. Задтръбното 
пространство е запълнено с дребен чакъл
Сондажен кладенец  № 2 :     
 Сондажния кладенец е идентичен със Сондажен 
кладенец № 1 и е резервен 
 с дълбочина до 24,0 м. Изграден е от 00 до 24 м с PVC  



157 300550 04.10.2004 г. гр.Сливен Сливен Сливен “РАУМЕР БЪЛГАРИЯ” АД 60 200. Водоприемната част е разположена в интервалите 
30,0-56,0м.В интервала 0,0-2,00 е изпълнен циментов 
тампонаж, а в задтръбното пространство в интервала 2,0-
60,0 е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 

151 300539 21.09.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕКО – ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД 24

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 11,0-
23,0м.В задтръбното пространство в интервала е 
положена гравийна засипка

Сондажен кладенец  № 1 :          
152 300541 27.09.2004 г. с.Каравелово Карлово Пловдив “БЪЛГАРСКА РОЗА ” АД    54  Сондажният кладенец е с дълбочина до 54,0 м. Изграден 

е от 00 до 54 м с метална тръбно филтърна колона ф 315 
мм . Интервал на филтъра от 00 до 54,0 м. Задтръбното 
пространство е запълнено с дребен чакъл

Сондажен кладенец  № 2 :  (резервен)   
153 300541 27.09.2004 г. с.Каравелово Карлово Пловдив “БЪЛГАРСКА РОЗА ” АД    50  Сондажният кладенец е с дълбочина до 50,0 м. Изграден 

е от 00 до 50 м с АС тръбно филтърна колона ф 350 мм . 
Интервал на филтъра от 21 до 46,0 м. Задтръбното 
пространство е запълнено с дребен чакъл
         Тръбен кладенец  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 36,0 м. Изграден е 

154 300543 29.09.2004 г. с.Труд Марица Пловдив “ХЕНГЕ БЪЛГАРИЯ” ООД    36 от 00 до 36 м с PVC тръбно филтърна колона ф 160 мм . 
Интервал на филтъра e от 6,0 до 18,0 м. и от 24,0 до 30,0 
м. Задтръбното пространство е запълнено с дребен чакъл 
фракция 5-15 мм
Сондажен кладенец  :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 31,0 м. Изграден 

155 300547 01.10.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АСИМА” ООД    31 е от 00 до 31 м с PVC тръбно филтърна колона ф 125 мм . 
Интервал на филтъра e от 21,5 до 29,5 м. Задтръбното 
пространство е запълнено с дребен чакъл фракция 5-15 
мм

Тръбен кладенец /ТК-1-експлоатационен/ с дълбочина 60 
м, изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 

156 300550 04.10.2004 г. гр.Сливен Сливен Сливен “РАУМЕР БЪЛГАРИЯ” АД 60 Ø 200. Водоприемната част е разположена в интервалите 
30,0-56,0м.В интервала 0,0-2,00 е изпълнен циментов 
тампонаж, а в задтръбното пространство в интервала 2,0-
60,0 е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-2-резервен/ с дълбочина 60 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 



166 300560 12.10.2004 г. с.Костиево Марица Пловдив “СОМАКС” ЕООД 20
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 4,0-
14,0м и 16,0-18,0м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30 м, изграден от 

158 300551 04.10.2004 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “МЕСОКОМБИНАТ 
КАЗАНЛЪК” АД 30

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 80. 
Водоприемната част е разположена в интервала 10,0-
28,0м.В задтръбното пространство в интервала е 
положена гравийна засипка
Сондажен кладенец /С-2/ с дълбочина 50 м, изграден от 

159 300556 08.10.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ 
СТАМБОЛИЙСКИ” АД 50

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 400. 
Водоприемната част е разположена в интервала 12,0-
45,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Сондажен кладенец /С-11/ с дълбочина 50 м, изграден от 

160 300556 08.10.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ 
СТАМБОЛИЙСКИ” АД 50

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 400. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,0-
45,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Сондажен кладенец /С-41/ с дълбочина 20 м, изграден от 

161 300556 08.10.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ 
СТАМБОЛИЙСКИ” АД 20

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 350. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4,0-
16,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Сондажен кладенец /С-59с/ с дълбочина 50 м, изграден от 

162 300556 08.10.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ 
СТАМБОЛИЙСКИ” АД 50

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 350. 
Водоприемната част е разположена в интервала 12,0-
46,80м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Сондажен кладенец /С-59ю/ с дълбочина 50 м, изграден 

163 300556 08.10.2004 г. гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “ФАБРИКА ЗА ХАРТИЯ 
СТАМБОЛИЙСКИ” АД 50

от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 350. 
Водоприемната част е разположена в интервала 12,0-
46,80м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 

164 300557 08.10.2004 г. гр.Съединение Съединение Пловдив “ИТД” ЕООД 20
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 250. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,0-
19,0м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8 м, изграден от 

165 300558 08.10.2004 г. с.Цалапица Родопи Пловдив БОРИС СТОЯНОВ 
ХАДЖИЙСКИ 8

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 250. 
Водоприемната част е разположена в интервала 3,0-
7,5м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 



172 300567 15.10.2004 г. с.Старосел Хисаря Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  50 циментация от 00 до 15 м дълбочина.  Интервала на 
филтрите е от 26,0 до 38,0 и от 41,0 до 47,0 м.
  В  задтръбното пространство е положена обсипка от 
среден чакъл

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  

Сондажен кладенец  № 1 :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 12,0 м. Изграден 

167 300563 13.10.2004 г. с.Трилистник Марица Пловдив “АЕРКОК ” ООД    12 е от 00 до 12 м с АЦ  тръбно филтърна колона ф 150 мм . 
От 00 до 2,0 м е направена шахта. Интервал на филтъра 
от 5,0 до 11,0 м. Задтръбното пространство е запълнено с 
дребен чакъл

Сондажен кладенец  № 2 :     
Сондажния кладенец е идентичен със Сондажен 
кладенец № 1168 300563 13.10.2004 г. с.Трилистник Марица Пловдив “АЕРКОК ” ООД    

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  

12 с дълбочина до 12,0 м. Изграден е от 00 до 12 м с АЦ  
тръбно филтърна колона ф 150 мм . От 00 до 2,0 м е 
направена шахта. Интервал на филтъра от 5,0 до 11,0 м. 
Задтръбното пространство е запълнено с дребен чакъл

Шахтов  кладенец  № 1 :          
 Шахтовия кладенец  е с дълбочина до 8,0 м.  Изграден е 
от169 300565 14.10.2004 г. с.Паничери Хисаря Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  8 стоманобетон с вътрешен диаметър 3500 мм. Интервал 
на филтъра е от 5,60 до 7,40 м от порьозен бетон. 
 Извършена е глинизация от 00 до 2,0 м дълбочина около 
шахтовия кладенец

 Шахтовия кладенец  е с дълбочина до 9,0 м.  Изграден е 
от

170 300565 14.10.2004 г. с.Паничери Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  9 стоманобетон с вътрешен диаметър 3000 мм. Интервал 

на филтъра е от 7,65 до 8,250 м от порьозен бетон. 
 Извършена е глинизация от 00 до 2,0 м дълбочина около 
шахтовия кладенец. 

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 47 м, изграден от 

171 300566 14.10.2004 г. гр.Сливен Сливен Сливен “ХИГ - СЛИВЕН” ООД 47 тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 27,0-
45,0м.В интервала 0,00-10,00м е изпълнена циментация, 
а в интервала 10,00-47,00м е положена гравийна засипка
Тръбен  кладенец  № 1 :  
Тръбния кладенец е с  дълбочина до 50 м.  Изграден е от 
PVC тръбно-филтърна с ф295 мм . Извършена е 



178 300587 10.11.2004 г. с.Бисер Харманли  Хасково “СТИЛ  С” ООД  34 с АЦ тръбно филтърна колона с диаметър ф 400 мм до 
дълбочина 34,0 м. Интервала на филтъра е от 24,0 до 
32,0 м шахматно разположени прорези. Задтръбното 
пространство е запълнено с филц (5 – 20 мм)

Тръбен  кладенец  № 2 :          
Тръбния кладенец е с  дълбочина до 40 м.  Изграден е от 

173 300567 15.10.2004 г. с.Старосел Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  40 PVC тръбно-филтърна с ф295 мм . Извършена е 

циментация от 00 до 15 м дълбочина.  Интервала на 
филтрите е от 15,0 до 36,0  м.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от среден чакъл

Сондажен кладенец  № 12 :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 42,0 м. Изграден 
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е от 00 до 42 м с PVC  тръбно филтърна колона ф 232 мм 
. От 00 до 15,0 м е извършена задтръбна циментация. 
Интервал на филтъра от 15 до 41,0 м. Задтръбното 
пространство е запълнено с дребен чакъл

Шахтов  кладенец   :          
 Шахтовият кладенец е с дълбочина до 8,80 м. Изграден е 
като спускащо се тяло, с дълбочина 8,80 м, вътрешен 
диаметър 3,0 м и дебелина на стената 0,40 м. Спуснат е 
на дълбочина 8,05 м от терена и ножовата му част лежи 
върху плътна, неизветряла скална подложка, в която е 
оформен т.н. “леген” с дълбочина 0,75 м. Оформена е и 
надземна част с височина 1,35 м.  Водовземнана му част 
е заложена в алувиалните отложения на кватернерния 
водоносен хоризонт – пясъци и чакъли

176 300584 09.11.2004 г. Гр.Пловдив Пловдив Пловдив
1. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ 
БУХАЛОВ  
2. ЙОРДАН ИВАНОВ КОЧЕВ

СД “ГАЛАТЕЯ – 2000 

18

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 18,0 м. Изграден е  
с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 125 мм до 
дълбочина 18 м.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 56,50 м, изграден в 
интервала 23,50-56,50м от тръбно-филтърна колона 
/РVС/ с диаметър Ø 160.В интервала 0,00-26,50м е 177 300585 09.11.2004 г. с.Брани поле Родопи Пловдив БЯЛКОВА И С–ИЕ” 56.5 спусната плътна стоманена колона Ø 426.Водоприемната 
част е разположена в интервала 28,50-54,50м.В 
интервала 0,00-26,500м е изпълнена циментация, а в 
интервала 23,50-56,50м е положена гравийна засипка

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 34,0 м. Изграден е  



184 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

90 разположена в интервала 30,50-84,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 28,00-84,00м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-28,00м е изпълнена 
циментация

интервала 0,00-28,00м. Водоприемната част е 

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 19 м, изграден от 

179 300588 10.11.2004 г. гр.Ямбол Ямбол Ямбол ЕТ “БРАТАНОВ – ГЕОРГИ 
ХРИСТОВ” 19

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 125. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,50-
19,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка
Тръбен  кладенец   :          

180 300590 11.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ИНВЕСТ КОМЕРС 2001” ООД

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

  14
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 14,0 м. Изграден е  
с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 160 мм до 
дълбочина 14,0 м. Интервала на филтъра е от 6,0 до 13,0 
м
Тръбен кладенец /ТК-2А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 250 в 
интервала 25,00-90,00м и плътна метална колона Ø 630 в 
интервала 0,00-25,00м. Водоприемната част е 181 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 

ПЛОВДИВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

90 разположена в интервала 25,00-86,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 25,00-90,00м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-25,00м е изпълнена 
циментация
Тръбен кладенец /ТК-3А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 28,00-84,00м и плътна метална колона Ø 630 в 

182 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

90 интервала 0,00-28,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 30,50-74,00м и 80,00-84,00м.В 
задтръбното пространство в интервала 28,00-84,00м е 
положена гравийна засипка, а в интервала 0,00-28,00м е 
изпълнена циментация
Тръбен кладенец /ТК-5А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 28,00-84,00м и плътна метална колона Ø 630 в 

183 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

90 интервала 0,00-28,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 30,50-84,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 28,00-84,00м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-28,00м е изпълнена 
циментация
Тръбен кладенец /ТК-7А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 28,00-84,00м и плътна метална колона Ø 630 в 



ПЛОВДИВ 40,70-44,00м, 50,00-53,50м, 58,8-62,50м, 66,50-68,00м, 
69,50-71,70 и 73,70-81,00м.В задтръбното пространство в 
интервала 19,50-90,00м е положена гравийна засипка, а в 
интервала 0,00-19,50м е изпълнена циментация

разположена в интервалите 26,0-34,50м, 35,50-39,70м, 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

Тръбен кладенец /ТК-8А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 28,00-84,00м и плътна метална колона Ø 630 в 

185 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

90 интервала 0,00-28,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 30,50-73,50м и 79,50-84,00м.В 
задтръбното пространство в интервала 28,00-84,00м е 
положена гравийна засипка, а в интервала 0,00-28,00м е 
изпълнена циментация
Тръбен кладенец /ТК-9А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 250 в 
интервала 25,00-90,00м и плътна метална колона Ø 630 в 

186 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

90 интервала 0,00-25,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 25,00-86,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 25,00-90,00м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-25,00м е изпълнена 
циментация
Тръбен кладенец /ТК-10А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 28,00-84,00м и плътна метална колона Ø 630 в 

187 300601 15.11.2004 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

90 интервала 0,00-28,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 30,50-84,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 28,00-84,00м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-28,00м е изпълнена 
циментация
Тръбен кладенец /ТК-11А/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 250 в 
интервала 25,00-90,00м и плътна метална колона Ø 630 в 
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интервала 0,00-25,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 25,00-86,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 25,00-86,00м е положена 
гравийна засипка, а в интервала 0,00-25,00м е изпълнена 
циментация

Тръбен кладенец /ТК-12/ с дълбочина 90 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 19,50-90,00м и плътна етернитова колона Ø 
546 в интервала 0,00-19,50м. Водоприемната част е 



196 300618 26.11.2004 г. с.Нови извор Асеновград Пловдив “ГАРАНТ - 95” ООД 15

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 15 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 430. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4,00-
15,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 

190 300606 22.11.2004 г. с.Плодовитово Братя 
Даскалови Стара Загора ИВАН НИКОЛОВ ПЕТКОВ 24

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 16,0-
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
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 

191 300610 23.11.2004 г. с.Катуница Садово Пловдив “ К Ц М ” АД 20

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 3,60-
19,00м.В интервала 0,00-2,00м е изпълнена циментация.В 
задтръбното пространство в интервала 2,00-20,00м е 
положена гравийна засипка

Помпена станция -Меричлери 
Тръбен  кладенец - 1:    (експлоатационен)

192 300614 26.11.2004 г. гр.Меричлери Димитровград Хасково “В И К ” ООД 69.5   Изграден от етернитова  стоманена тръбна колона с 
диаметър 325 мм  от 00 до 69,5 м  дълбочина.  Интервала  
 от 69,5  до 148,0  м. е открит ствол с диаметър 295 мм. 
 В задтръбното пространство до 69,5 м   е извъшена 
циментация
Помпена станция -Меричлери 
Тръбен  кладенец – 2а:    (експлоатационен)
Изграден от етернитова  стоманена тръбна колона с 

193 300614 26.11.2004 г. гр.Меричлери Димитровград Хасково “В И К ” ООД 64.46 диаметър 325 мм  от 00 до 64,46 м  дълбочина.  
Интервала  от 64,46  до 152,0  м. е открит ствол с 
диаметър 295 мм. 
 В задтръбното пространство до 64,46 м   е извъшена 
циментация

Помпена станция -Меричлери 
Тръбен  кладенец - 3:    (резервен)

194 300614 26.11.2004 г. гр.Меричлери Димитровград Хасково “В И К ” ООД 61.4   Изграден от етернитова  стоманена тръбна колона с 
диаметър 530 мм  от 00 до 61,4 м  дълбочина.  Интервала  
 от 61,4  до 150,0  м. е открит ствол с диаметър 300 мм. 
 В задтръбното пространство до 61,4 м   е извъшена 
циментация

195 300615 26.11.2004 г. с.Маноле Марица Пловдив ЕТ “ДИВА – ДИМИТЪР 
ДРАГИНОВ” 7

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 7 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 125. 
Водоприемната част е разположена в интервала 3,00-
6,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка



204 300630 12/1/2004 с.Главиница Пазарджик Пазарджик “АТАНАСОВ” ООД  35 с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 146 мм до 
дълбочина 35,0 м. Интервала на филтъра е от 4,0 до 18,2; 
20,7 – 23,4 и 25,0 до 32,5  м . Интервал на циментация от 
00 до 6,0 м. Задтръбното пространство е запълнено с 
дребен чакъл  5 – 20 мм

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 13,5 м, изграден от 

197 300619 26.11.2004 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “РУСЕВИ” ООД 13.5

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
12,00м.В интервала 0,00-2,00м е изпълнена циментация, 
а в задтръбното пространство в интервала 2,00-13,50м е 
положена гравийна засипка

198 300620 29.11.2004 г. с.Венец Карнобат Бургас ЕТ  “ЕКОМИЛК – ЙОРДАН 
УЗУНОВ”  50

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 50 м. Изграден е  с 
PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 104 мм до 
дълбочина 50,0 м. Интервала на филтъра е от 6,0 до 50,0 
м . Интервал на циментация от 00 до 6,0 м

199 300627 11/30/2004 с.Злато поле Димитровград Хасково ЕТ “НИКИ – Д – НИКОЛАЙ 
БОНЕВ” 40.7

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 40,70 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 11,10-
15,10; 23,10-27,10; 31,90-35,90м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка

200 300627 11/30/2004 с.Злато поле Димитровград Хасково ЕТ “НИКИ – Д – НИКОЛАЙ 
БОНЕВ” 46

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 46 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 14,00-
22,00; 34,00-42,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка

201 300627 11/30/2004 с.Злато поле Димитровград Хасково ЕТ “НИКИ – Д – НИКОЛАЙ 
БОНЕВ” 44

Тръбен кладенец /ТК-3/ с дълбочина 44 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 17,00-
26,00; 29,00-32,00; 39,80-41,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка

202 300627 11/30/2004 с.Злато поле Димитровград Хасково ЕТ “НИКИ – Д – НИКОЛАЙ 
БОНЕВ” 44

Тръбен кладенец /ТК-4/ с дълбочина 44 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 300. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 17,00-
26,00; 29,00-32,00; 39,80-41,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка

203 300628 12/1/2004 с.Бенковски Марица Пловдив “МОТОКАР СЕРВИЗ – 
ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ” ООД  42

Сондажен  кладенец  СК - 14  :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 42,0 м. Изграден 
е  с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 238 мм 
до дълбочина 42,0 м. Интервала на филтъра е от 20,0 до 
40,0 м . Интервал на циментация от 00 до 15 м

Тръбен  кладенец   ТК  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 35,0 м. Изграден е  



211 300655 12/17/2004 гр.Хасково Хасково Хасково “ВИШНИТЕ – БРАТЯ 
КАРАГЬОЗОВИ” ООД 22

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 10,00-
19,60м.В интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация с глина, а в интервала 2,00-22,00м е 
положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12 м, изграден от 

205 300638 12/8/2004 гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “РАДО И КО” ЕООД 12

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,0-
12,0м.В интервала 0,0-2,0м. е изпълнена хидроизолация с 
глина.В задтръбното пространство в интервала 2,0-12,0м. 
е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24 м, изграден от 

206 300646 12/15/2004 с.Търничени Павел баня Стара Загора “ЕНЬО БОНЧЕВ 
ПРОДАКШЪН” ООД 24

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
20,00м.В интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация с глина, а в интервала 2,00-24,00м е 
положена гравийна засипка

207 300647 12/16/2004 с.Черна гора Братя 
Даскалови Стара Загора ДП “ФОНД  ЗАТВОРНО  

ДЕЛО”  12

Експлоатационен тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 12,0 м. Изграден е  
с етернитова тръбно филтърна колона с диаметър ф 200 
мм до дълбочина 12,0 м. Интервала на филтъра е от 8,0 
до 11,0 м . Интервал на циментация от 00 до 3,00 м

         Тръбен  кладенец   :          

208 300648 12/16/2004 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ВИНТЕХПРОМ”  АД  42
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 42,0 м. Изграден е  
със стоманена колона 530 мм до дълбочина 26,0 м. От 
23,0 до 42,0 м с  PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 180 мм.  Интервала на филтъра е от 26,5 до 
41,5 м . Извършена е циментация от 00 до 26,0 м.

209 300651 12/17/2004 гр.Пловдив Пловдив Пловдив “И И В -  2001” ООД  15

Сондажен  кладенец  1  :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 15,0 м. Изграден 
е  с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 100 мм 
до дълбочина 15,0 м. Интервала на филтъра е от 4,0 до 
14,0 м �
Сондажен  кладенец  1  :          
 Сондажният кладенец е с дълбочина до 42,0 м. Изграден 

210 300652 12/17/2004 с.Царацово Марица Пловдив “ГАМА  ПЛАСТ  БГ” ООД  42
е  с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 240 мм 
до дълбочина 12,0 м. и от 12,0 до 42,0 с диаметър ф 198 
мм. Интервала на филтъра е от 12,0 до 24,0 м ; 27,0 – 
33,0; и 36,0 до 39,0 м. Извършена е циментация от 00 до 
8,0 м
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 22 м, изграден от 



218 300659 12/20/2004 с.Старосел Хисаря Пловдив
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

24

тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър Ø 290. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
21,00м.В задтръбното пространство в интервала 4,50-
24,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 0,00-
4,50м е изпълнена циментация

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 26 м, изграден от 

212 300656 12/17/2004 гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ЕТ “КОНСУЛТ – 1996 – 
ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ” 26

тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200 в 
интервала 0,00-3,00м и Ø 110 в интервала 0,00-26,00м. 
Водоприемната част е разположена в интервала 14,00-
24,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен кладенец  1:
Тръбен кладенец 1 е с дълбочина до 61,0 м. Изграден е 

213 300657 12/20/2004 гр.Пещера Пещера Пазарджик
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ,  
КАНАЛИЗАЦИЯ  И 
СТРОИТЕЛСТВО”  ЕООД  

61
до дълбочина 21,5 м със стоманена обсадна колона 325 
мм.
Извършена е циментация до дълбочина 22,5 м. От този 
интервал до крайната дълбочина 61,0 м сондажа е с 
открит ствол ф244 мм

Тръбен кладенец  2:
Тръбен кладенец 2 е с дълбочина до 90,0 м. Изграден е 

214 300657 12/20/2004 гр.Пещера Пещера Пазарджик
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ,  
КАНАЛИЗАЦИЯ  И 
СТРОИТЕЛСТВО”  ЕООД  

90 до дълбочина 30,6 м със стоманена обсадна колона 325 
мм.
Извършена е циментация до дълбочина 30,6 м. От този 
интервал до  дълбочина 70,0 м сондажа е с открит ствол 
ф244 мм. и  от 70,0  до 90,0 м с диаметър 89 мм

215 300658 12/20/2004 гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВЕКТА” ООД 20
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 11,00-
18,00м.В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 22 м, изграден от 

216 300659 12/20/2004 с.Старосел Хисаря Пловдив
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

22

тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър Ø 290. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4,50-
19,50м.В задтръбното пространство в интервала 4,00-
22,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 0,00-
4,00м е изпълнена циментация
Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 19,60 м, изграден от 

217 300659 12/20/2004 с.Старосел Хисаря Пловдив
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД - 
ПЛОВДИВ

19.6

тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър Ø 290. 
Водоприемната част е разположена в интервала 2,50-
19,60м.В задтръбното пространство в интервала 2,50-
19,60м е положена гравийна засипка, а в интервала 0,00-
2,50м е изпълнена циментация
Тръбен кладенец /ТК-3/ с с дълбочина 24 м, изграден от 



220 300666 12/28/2004 гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “РАЙКО ЮРУКОВ - 
БОДРОМ”   8

Тръбен  кладенец  С - 1 :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 8,0 м. Изграден е  с 
метална тръбно филтърна колона с диаметър ф 54 мм до 
дълбочина 8,0 м. Интервала на филтъра е от 2,5 до 8,0 м .

219 300661 12/22/2004 гр.Стамболийски Стамболийски Пловдив “АГРОТИМ” ООД  12

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 12,0 м. Изграден е  
с PVC тръбно филтърна колона с диаметър ф 88 мм до 
дълбочина 12,0 м. Интервала на филтъра е от 6,0 до 10,5 
м .
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