
 

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 
разрешите
лното

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 301206 03.01.2006 г. с.Хрищени  Стара Загора  Стара Загора “КИРОВ” АД 32

Тръбен кладенец /ТК “Киров-Хрищени/ с дълбочина 32,00 
м, изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър 
Ø 110. Водоприемната част е разположена в интервала 
12,00-30,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

2 301208 06.01.2006 г. с.Ковачево Раднево Стара Загора “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” 
ЕАД 139

Тръбен кладенец /ТК “ВС-1/04 Мини Марица Изток-
Ковачево/ с дълбочина 139,00 м, изграден от плътна 
колона /стомана/ с диаметър Ø 273 в интервала 0,00-
73,00м и тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
200 в интервала 0,00-139,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 111,00-131,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 53,00-73,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалото пространство е положена 
гравийна засипка.

3 301224 24.01.2006 г. с.Ястребово Опан Стара Загора ЕТ “РИБАРИЦА – ЖЕЛЬО 
ИВАНОВ” 18

Тръбен кладенец /ТК “Рибарица-Ястребово”/ с дълбочина 
18,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена в 
интервала 6,00-14,00м.В  задтръбното пространство в 
интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна засипка.

4 301226 24.01.2006 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ 
БЕЕВСКИ 20

Тръбен кладенец /ТК “Беевски-Стара Загора”/ с 
дълбочина 20,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/РVС/ с диаметър Ø 200. Водоприемната част е 
разположена в интервала 14,00-19,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена гравийна 
засипка.

5 301228 25.01.2006 г. с.Дълго поле Калояново Пловдив “САРАЙ АВТО – ПЛЮС” 
ЕООД 22

Два броя тръбни кладенци
Тръбен кладенец /ТК1 “Сарай Авто Плюс-Дълго поле”/ с 
дълбочина 22,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 180. Водоприемната част е 
разположена в интервала 4,00-20,00м.В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.



6 301228 25.01.2006 г. с.Дълго поле Калояново Пловдив “САРАЙ АВТО – ПЛЮС” 
ЕООД 22

Тръбен кладенец /ТК2 “Сарай Авто Плюс-Дълго поле”/ с 
дълбочина 22,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 180. Водоприемната част е 
разположена в интервала 4,00-20,00м.В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.

7 301229 25.01.2006 г. гр.Сливен Сливен Сливен “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” ЕООД 7.5

Шахтов кладенец /ШК “Комунални услуги-Сливен”/ с 
дълбочина 7,50 м, изграден от бетонови гривни с 
диаметър Ø 3500. Водоприемната част е разположена в 
интервала 2,00-7,50м и представлява вливни отвори 
/барбакани/.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

8 301230 25.01.2006 г. гр.Сливен Сливен Сливен “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” ЕООД 70

Тръбен кладенец /ТК “Комунални услуги-Сливен”/ с 
дълбочина 70,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300. Водоприемната част е 
разположена в интервала 15,00-65,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 0,00-10,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена гравийна 
засипка.

9 301231 26.01.2006 г. с.Ръжево Конаре Калояново Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  11

Шахтов кладенец от ПС ”Пъдарско” : 
Шахтовия кладенец е с дълбочина до 11,0 м . Изграден е 
от бетонови звена с вътрешен диаметър 1600 мм и 
външен диаметър 1800 мм. Интервала на филтъра е от 
10,0 до 11,0 м с шахматно надупчен бетон. Няма данни за 
циментация и гравийна обсипка.

10 301293 23.03.2006 г. с.Хрищене Стара Загора Стара Загора “ЗАРА - ГАЗ” ООД 18

Тръбен кладенец /ТК “Зара газ - Хрищене”/ с дълбочина 
18,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена в 
интервала 13,00-17,00м.В  задтръбното пространство в 
интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна засипка.

11 301311 07.04.2006 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “ТОМА  ТОДОРОВ” 12

Тръбен кладенец ТК – “Тодоров”
Дълбочина: 12,0 м.
Обсадна колона: от РVС тръби с диаметър ф 120 мм.
в интервала 0,00 – 4,00 м, задтръбно циментирана.
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър ф 
120 мм. в интервала 4,00 – 12,0 м., гравийна засипка в 
интервала
4,00 – 12,0 м.



12 301312 07.04.2006 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ЕТ “ДЕИК – ХРИСТО 
ГРОЗДАНОВ” 45

Тръбен кладенец ТК “ДЕИК ХРИСТО ГРОЗДАНОВ-
ПЛОВДИВ”
Дълбочина: 45,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-45,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервалите 24,00-27,00м и 30,00-
39,00м, гравийна засипка в интервала 14,00-45,00м и 
циментация на  задтръбното пространство от 0,00-14,00м.

13 301313 07.04.2006 г. с.Милево Садово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 62.5

Тръбен кладенец ТК 1а                                         
Дълбочина: 62,5 Обсадна колона: от етернитови тръби с 
диаметър ф 360 мм.  интервала 0,00 – 28,0 м, задтръбен 
глинест тампонаж.
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър ф 360 мм. в интервала 30 – 42 м. и 54 – 58 м, 
гравийна засипка в интервала 28 – 64 м.

14 301313 07.04.2006 г. с.Милево Садово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 64

Тръбен кладенец ТК 2а Дълбочина:  64,0 м
Обсадна колона: от етернитови тръби с диаметър ф 360 
мм. в интервала 0,00 – 28,0 м, задтръбен глинест 
тампонаж.
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър ф 360 мм. в интервала 30 – 42 м. и 54 – 58 м, 
гравийна засипка в интервала 28 – 64 м.

15 301314 07.04.2006 г. гр.Хасково Хасково Хасково “РЕЯ” ЕООД 48

Тръбен кладенец ТК “РЕЯ-ХАСКОВО”
Дълбочина: 48,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-48,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
160 в интервалите 28,00-34,00м и 40,00-46,00м, гравийна 
засипка в интервала 10,00-48,00м и циментация на  
задтръбното пространство от 0,00-10,00м.

16 301316 10.04.2006 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора ЕТ “КОЙЧО ГЕОРГИЕВ” 12

Тръбен кладенец ТК “КОЙЧО ДИМИТРОВ-СТАРА 
ЗАГОРА”
Дълбочина: 12,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 150 
в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
150 в интервала 4,00-12,00м, гравийна засипка в 
интервала 2,00-12,00м.Устието на кладенеца е 
разположено в подземна бетонова шахта с дълбочина 
2,00м.



циментация на  задтръбното пространство.

17 301317 10.04.2006 г. гр.Панагюрище Панагюрище Панагюрище ЕТ “ДЕРБИ – ПЕНКА 
ЦЕНОВА” 12

Тръбен кладенец ТК “ДЕРБИ ПЕНКА ЦЕНОВА-
ПАНАГЮРИЩЕ”
Дълбочина: 12,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 160 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 160 в интервала 2,00-11,50м, гравийна 
засипка в интервала 2,00-12,00м. и глинест нампонаж на  

18 301318 10.04.2006 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АРЕНА – И.Т.” ЕООД 15

задтръбното пространство от 0,00-2,00м.

Тръбен кладенец ТК “АРЕНА И.Т.-ПЛОВДИВ”
Дълбочина: 15,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 125 
в интервала 0,00-15,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
125 в интервала 7,80-14,00м, гравийна засипка в 
интервала 3,00-15,00м. и циментация на  задтръбното 

19 301319 10.04.2006 г. с.Долно поле Стамболово Хасково ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 8.2

пространство от 0,00-3,00м.
Шахтов кладенец ШК 11 “ПС ДОЛНО ПОЛЕ” 
(експлоатационен)
Дълбочина: 8,20 м
Експлоатационна колона: от стоманобетонови пръстени с 
диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: 94 броя етернитови вливни отвори 
/барбакани/, разположени в два хоризонтални реда по 47 
броя.Разстоянието между отворите е 0,20м, а между 

20 301319 10.04.2006 г. с.Долно поле Стамболово Хасково ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 7

редовете-0,30м.
Шахтов кладенец ШК 10 “ПС ДОЛНО ПОЛЕ” (резервен)
Дълбочина: 7,00 м
Експлоатационна колона: от стоманобетонови пръстени с 
диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: 94 броя етернитови вливни отвори 
/барбакани/, разположени в два хоризонтални реда по 47 
броя.Разстоянието между отворите е 0,20м, а между 

21 301320 10.04.2006 г. с.Главатар Калояново Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 12

редовете-0,30м.
Тръбен кладенец ТК “ВИК ПЛОВДИВ-ПС ГЛАВАТАР”
Дълбочина: 12,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 200 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 2000 в интервала 4,00-8,00м, гравийна 
засипка в интервала 0,00-12,00м.Няма изпълнена 



диаметър ф 80 мм. �

22 301346 08.05.2006 г. с.Хрищене Стара Загора Стара Загора “АУТОТАЙЛ” ЕООД 14

Тръбен кладенец ТК “АУТОТАЙЛ-ХРИЩЕНЕ”
Дълбочина: 14,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 220 
в интервала 0,00-14,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
220 в интервала 6,00-12,00м, гравийна засипка в 
интервала 2,20-14,00м.Изпълнена циментация на  

23 301350 10.05.2006 г. с.Песнопой Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 5.5

задтръбното пространство в интервала 0,00-2,20м.
Шахтов кладенец ШК 1 Дълбочина: 5,50 м 
Обсадна колона: от опорен скелет от железобетонни 
пръстени с вътрешен диаметър ф 3100 и 3000 мм.
в интервала 0,00 – 5,50 и 0,00 – 8,00 м, е положена 
чакълеста обсипка. 
Водоприемна част: филтри за шахтов кладенец 1 два 
пръстена от порьозен бетон и за  шахтов кладенец 2 90 

24 301350 10.05.2006 г. с.Песнопой Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 8

броя етернитови вливни отвори с диаметър ф 80 мм. 
Шахтов кладенец ШК 2 Дълбочина: 8,00 м
Обсадна колона: от опорен скелет от железобетонни 
пръстени с вътрешен диаметър ф 3100 и 3000 мм.
в интервала 0,00 – 5,50 и 0,00 – 8,00 м, е положена 
чакълеста обсипка. 
Водоприемна част: филтри за шахтов кладенец 1 два 
пръстена от порьозен бетон и за  шахтов кладенец 2 90 

25 301352 10.05.2006 г. с.Иван Вазово Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 5.8

броя етернитови вливни отвори с диаметър ф 80 мм. 
Шахтов кладенец ШК 1Дълбочина: 5,80 м и
Обсадна колона: от опорен скелет от железобетонни 
пръстени с вътрешен диаметър ф 2500 и 3500 мм.
в интервала 0,00 – 1,20 и 0,00 – 1,00 м, е извърщена 
циментация, а в интервала от 1,20 до 5,80 и от 1,00 до 
9,30 е положена чакълеста обсипка. 
Водоприемна част: вливни етернитови  отвори с 

26 301352 10.05.2006 г. с.Иван Вазово Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 9.3

диаметър ф 80 мм. 
Шахтов кладенец ШК 2 Дълбочина:  9,30 м
Обсадна колона: от опорен скелет от железобетонни 
пръстени с вътрешен диаметър ф 2500 и 3500 мм.
в интервала 0,00 – 1,20 и 0,00 – 1,00 м, е извърщена 
циментация, а в интервала от 1,20 до 5,80 и от 1,00 до 
9,30 е положена чакълеста обсипка. 
Водоприемна част: вливни етернитови  отвори с 



охранителна зона – пояс I.

27 301353 12.05.2006 г. с.Чешнегирово Садово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 109

Тръбни кладенци:  ТК 2 Дълбочини:  Съответно 109 м, 
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 148, 185 
и 148 мм.
в интервала 0,00 – 30,00  е извършен глинест тампонаж,  
а в интервала от 30 до 109 е положена чакълеста 
обсипка. 
Водоприемна част: ТК 2 (45 – 57 и 60 – 102 м) ;
ТК 3 (44 – 56, 58 – 80 и 83 – 103 м) ; ТК 4 (43 – 58 и 65 – 93 

28 301353 12.05.2006 г. с.Чешнегирово Садово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 107

м) вливни хоризонтални прорези. 
Тръбни кладенци: ТК 3 Дълбочини:  Съответно  107 м.
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 148, 185 
и 148 мм.
в интервала 0,00 – 30,00  е извършен глинест тампонаж,  
а в интервала от 30 до 109 е положена чакълеста 
обсипка. 
Водоприемна част: ТК 2 (45 – 57 и 60 – 102 м) ;
ТК 3 (44 – 56, 58 – 80 и 83 – 103 м) ; ТК 4 (43 – 58 и 65 – 93 

29 301353 12.05.2006 г. с.Чешнегирово Садово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 103

м) вливни хоризонтални прорези. 
Тръбни кладенци: ТК 4.Дълбочини:  Съответно  103 м.
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 148, 185 
и 148 мм.
в интервала 0,00 – 30,00  е извършен глинест тампонаж,  
а в интервала от 30 до 109 е положена чакълеста 
обсипка. 
Водоприемна част: ТК 2 (45 – 57 и 60 – 102 м) ;
ТК 3 (44 – 56, 58 – 80 и 83 – 103 м) ; ТК 4 (43 – 58 и 65 – 93 

30 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

м) вливни хоризонтални прорези. 
Тръбен кладенец: ТК-1Дълбочини:  Съответно  от 48 до 
69 м.
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 355 и 
400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-



охранителна зона – пояс I.

31 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

Тръбен кладенец: ТК-2 Дълбочини:  Съответно  от 48 до 
69 м.
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 355 и 
400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

32 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-3 Дълбочини:  Съответно  от 48 до 
69 м.
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 355 и 
400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

33 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-4 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-



охранителна зона – пояс I.

34 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

Тръбен кладенец: ТК-5 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

35 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-6 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

36 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-7 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-



охранителна зона – пояс I.

37 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

Тръбен кладенец: ТК-8 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

38 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-9 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

39 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-10 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-



интервала 2,00-30,00м. и циментация на  задтръбното 
пространство от 0,00-

40 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

Тръбен кладенец: ТК-11 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 
всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-

41 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-12 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 

42 301356 16.05.2006 г. с.Бяла река Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48-69

всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-
охранителна зона – пояс I.

Тръбен кладенец: ТК-13 Обсадна колона: от PVC с 
вътрешен диаметър ф 355 и 400 мм.
в интервала 0,00 – 11  е извършен глинест тампонаж,  а в 
интервала от 11  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка.  При каптирането, с изключение на 
ТК12 и 13, е понижено устието на ТК с 2,6 – 2,7 м под 
терена. Каптажите представляват подземни масивни 
шахти най-често с размери 3х2,7х4 м. Над терена имат 
бордюр около 20 – 30 см. ТК 12 и 13 
имат надземни каптажи – ламаринена конструкция. Около 

43 301390 07.06.2006 г. с.Дъбово Мъглиж Стара Загора МИХАИЛ КОСТАДИНОВ 
КОРАДОВ 30

всеки ТК е изградена самостоятелна санитарно-
охранителна зона – пояс I.
Тръбен кладенец ТК “МИХАИЛ КОРАДОВ-ДЪБОВО”
Дълбочина: 30,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-30,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
200 в интервала 15,00-28,00м, гравийна засипка в 



диаметър Ø 300 в интервала 4,00-21,00м, гравийна 
засипка в интервала 0,00-21,00м.

44 301393 08.06.2006 г. с.Варвара Септември Пазарджик “ПФБ  ПРЕСОФОНДАЛ - 
БЪЛГАРИЯ” ООД,   СОФИЯ 36

Тръбен кладенец:    ТК  
Дълбочина:   36 м.
Обсадна колона: от PVC с вътрешен диаметър ф 230 мм.
в интервала 0,00 – 8,0 м  е извършена циментация,  а в 
интервала от 10  до крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка. 
Филтри: Разположени са в интервала от 11 до 27 м и от 

45 301394 08.06.2006 г. с.Златитрап Родопи Пловдив “АКВА  КОМ”  ЕООД,   
ПЛОВДИВ 80

30 до 34,5 м. Около  ТК е проектирана самостоятелна 
санитарно-охранителна зона – пояс I с размери  16х25 м.

Тръбен кладенец:    ТК (АКВА КОМ, ЕООД)
Дълбочина:   80 м.
Обсадна колона: от стомана с външен диаметър ф 530 от 
00 до 40 м и от PVC с вътрешен диаметър ф 200  от 37 до 
80 м.
в интервала 0,00 – 40 м  е извършена циментация,  а в 
интервала от 40  до  80 м е положена чакълеста обсипка. 
Филтри: Разположени са в интервала от 45,2 до 54,0 м ; 
57,0 – 61,0 м и от 72,0 до 76,0 м. Около  ТК е проектирана 

46 301396 09.06.2006 г. с.Калековец Марица Пловдив “ДИ.  БИ.”  ООД,  ПЛОВДИВ 40

самостоятелна санитарно-охранителна зона – пояс I с 
размери  10х10 м.

Тръбен кладенец:    ТК (ДИ. БИ. ООД)
Дълбочина:   40 м.
Обсадна колона:  от PVC с вътрешен диаметър ф 200   до 
40 м.
в интервала 0,00 – 24 м  е извършена циментация,  а в 
интервала от 26  до  40 м е положена чакълеста обсипка. 
Филтри: Разположени са в интервала  от 26,0 до 40,0 м. 

47 301399 13.06.2006 г. с.Братаница  Пазарджик  Пазарджик “СИМ ОЙЛ” ЕООД 21

Около  ТК е проектирана самостоятелна санитарно-
охранителна зона – пояс I с размери  10х10 м.
Тръбен кладенец ТК “СИМ ОЙЛ-БРАТАНИЦА”
Дълбочина: 21,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-21,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 



шлицови отвори. Обсибка от среден чакъл в интервала от 
4,0 до 25,0

48 301401 13.06.2006 г. с.Иван Вазово Калояново Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 8

Шахтов кладенец ШК “ПС ГОРНА МАХАЛА-ИВАН 
ВАЗОВО”
Дълбочина: 8,00 м
Експлоатационна колона: от стоманобетонови пръстени с 
диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: опорен скелет от стоманобетонови 
пръстени с диаметър Ø 3000 с изградени вливни отвори Ø 
80 под ъгъл 450 с разстояние между тях 0,20м гравийна 

49 301416 30.06.2006 г. гр.Брацигово Брацигово Пазарджик ЕТ “ВОМАД – АТАНАС 
ДАМОВ” 4.5

засипка в интервала 1,00-8,00м.Изпълнена циментация на 
 задтръбното пространство в интервала 0,00-1,00м..
Тръбен кладенец ТК – “Вомад – Атанас Дамов - 
Брацигово”
Дълбочина: 4,50 м.
Обсадна колона: от автомобилни гуми с диаметър ф 650 
мм.
в интервала 0,00 – 4,50 м.

50 301417 30.06.2006 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЯВИМЕКС - 97”  ЕООД 17.5

Водоприемна част: филтри от атвомобилни гуми с 
диаметър ф 650 мм. в интервала 2,00 – 4,50 м.
Тръбен кладенец ТК – “Явимекс – 97 – Пловдив-юг”
Дълбочина: 17,50 м.
Обсадна колона: от PVC с диаметър ф 160 мм.
в интервала 0,00 – 17,50 м. Извършена задтръбна 
изолация
(глинен тампонаж) в интервала от 0,00 – 3,50 м.
Водоприемна част: филтри от PVC с диаметър ф 160 мм  

51 301419 30.06.2006 г. с.Трилистник Марица Пловдив “САРА - 03” ЕООД 42

в интервала 3,50 – 16,50 м. Обсибка от среден чакъл в 
интервала от 3,50 до 17,50
Тръбен кладенец ТК “САРА-03-ТРИЛИСТНИК”
Дълбочина: 42,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 
в интервала 0,00-27,50 м  и Ø 200 в интервала 27,50-
42,00м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
200 в интервала 27,50-41,50м, гравийна засипка в 

52 301423 03.07.2006 г. с.Бенковски Марица Пловдив “ВЛАДПЛАСТ”  ООД 25

интервала 25,00-42,00м. и циментация на  задтръбното 
пространство от 0,00-25 ,00м.
Тръбен кладенец ТК – “Владпласт - Бенковски”
Дълбочина: 25,0 м.
Обсадна колона: от PVC с диаметър ф 235 мм.
в интервала 0,00 – 25,0 м. Извършена задтръбна 
циментация в интервала от 0,00 – 4,00 м.
Водоприемна част: филтри от PVC с диаметър ф 235 мм  
в интервала 4,0 – 24,0 м. Шахматно разположени 



Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 50 см.

53 301426 04.07.2006 г. с.Бегунци Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 17.5

Помпена станция “Бегунци”
Шахтово тръбен кладенец  ШТК 1
Дълбочини:  Съответно  от 17,5 м, 
Обсадна колона: от етернит с вътрешен диаметър ф 192 
мм.
в интервала от дъното на шахтите съответно 6,10 м,   5,70 
м и 7,40 м. Извършен глинест тампонаж,  а в интервала от 
00  до 1,00 м. покрай бетоновите шахти, които са с 
вътрешен диаметър от 2000 мм, 1500 мм и 1500 мм. До 
крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка. 

54 301426 04.07.2006 г. с.Бегунци Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 18.8

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 50 см.

Помпена станция “Бегунци”
Шахтово тръбен кладенец  ШТК 2
Дълбочини:  Съответно  18,8 м  м.
Обсадна колона: от етернит с вътрешен диаметър ф 192 
мм.
в интервала от дъното на шахтите съответно 6,10 м,   5,70 
м и 7,40 м. Извършен глинест тампонаж,  а в интервала от 
00  до 1,00 м. покрай бетоновите шахти, които са с 
вътрешен диаметър от 2000 мм, 1500 мм и 1500 мм. До 
крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка. 

55 301426 04.07.2006 г. с.Бегунци Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 18

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 50 см.

Помпена станция “Бегунци”
Шахтово тръбен кладенец  ШТК 3
Дълбочини:  Съответно  18,0 м.
Обсадна колона: от етернит с вътрешен диаметър ф 192 
мм.
в интервала от дъното на шахтите съответно 6,10 м,   5,70 
м и 7,40 м. Извършен глинест тампонаж,  а в интервала от 
00  до 1,00 м. покрай бетоновите шахти, които са с 
вътрешен диаметър от 2000 мм, 1500 мм и 1500 мм. До 
крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка. 



Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.

56 301427 04.07.2006 г. с.Дъбене Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 4.5

Помпена станция “Дъбене”
Шахтов  кладенец: ШК 1Дълбочини:  Съответно  от 4,5 м 
Обсадна колона: от бетон с вътрешен диаметър ф 3000 
мм. Извършен глинест тампонаж,  а в интервала от 00  до 
1,00 м. за ШК 1 и от 00 до 2,00 за ШК 2 - покрай 
бетоновите шахти.  До крайната дълбочина е положена 

57 301427 04.07.2006 г. с.Дъбене Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 7

чакълеста обсипка. Каптажите представляват подземни 
масивни шахти. Над терена имат бордюр около 1,5 м.

Помпена станция “Дъбене”
Шахтов  кладенец: ШК 2  Дълбочини:  Съответно от 7,0м.
Обсадна колона: от бетон с вътрешен диаметър ф 3000 
мм. Извършен глинест тампонаж,  а в интервала от 00  до 
1,00 м. за ШК 1 и от 00 до 2,00 за ШК 2 - покрай 
бетоновите шахти.  До крайната дълбочина е положена 

58 301428 04.07.2006 г. с.Ново Железаре Хисаря Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 52

чакълеста обсипка. Каптажите представляват подземни 
масивни шахти. Над терена имат бордюр около 1,5 м.

Тръбен кладенец ТК “ПС НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ”
Дълбочина: 52,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-52,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервалите 16,00-24,00м, 28,00-32,00м 

59 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 30

и 36,00-44,00м, гравийна засипка в интервала 16,00-
52,00м и задтръбна циментация в интервала 0,00-16,00м.

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -1 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 



Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.

60 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 33.6

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -2 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 

61 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 38.2

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -3 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 

62 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 36

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -4Дълбочини:  Съответно  от 30,0; 
33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната част е 
изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 

63 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 29

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -5 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 



диаметър Ø 300 в интервала 16,00-40,00м гравийна 
засипка в интервала 4,00-45,00м и задтръбна циментация 
в интервала 0,00-4,00м.

64 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 31.7

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -6 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 

65 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 29

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м..

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -7 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 
дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 

66 301431 05.07.2006 г. с.Михилци Хисаря Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 30

Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.

Помпена станция “Хисар - Баня”
Шахтов  кладенец: ШТК -8 Дълбочини:  Съответно  от 
30,0; 33,6 ;38,2; 36,0; 29,0; 31,7; 29,0 и 30,0 м. Тръбната 
част е изградена от етернитови тръби и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: от железобетон с вътрешен диаметър ф 
3000 мм. Извършен глинест тампонаж  в интервала от 00  
до 2,00 м.  - покрай бетоновите шахти.  До крайната 

67 301432 05.07.2006 г. с.Добри Дол Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 45

дълбочина 10 – 11 м е положена чакълеста обсипка. 
Каптажите представляват подземни масивни шахти. Над 
терена имат бордюр около 1,5 м.
Тръбен кладенец ТК-1 “ПС ДОБРИ ДОЛ”
Дълбочина: 45,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-45,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 



Интервала на филтрите е за ТК1 от 20 – 28 м и 40 – 48 м 
и за ТК2 от 12 – 32 и 44 – 48 м. Етернитови тръби с 
прорези5/100 мм.

68 301433 05.07.2006 г. с.Шишманци Раковски Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 32

Тръбен кладенец ТК “ПС ШИШМАНЦИ”
Дълбочина: 32,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 0,00-10,00 м и Ø 150 в 
интервала 9,00-32,00м

69 301434 05.07.2006 г. с.Триводици Стамболийски Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 61

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 150 в интервала 12,00-30,00м и гравийна 
засипка в задтръбното пространство.
Тръбен кладенец ТК “ПС ТРИВОДИЦИ”
Дълбочина: 61,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

70 301435 05.07.2006 г. с.Каравелово Карлово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 8.5

300 в интервалите 21,00-27,00м, 33,00-44,00м и 47,00-
53,00м гравийна засипка в интервала 10,00-60,00м и 
задтръбна циментация в интервала 0,00-10,00м.
Шахтов кладенец ШК “ПС КЛИМЕНТ”
Дълбочина: 8,50 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 
диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-8,50 м
Водоприемна част: изпълнена от 141 броя етернитови 

71 301438 06.07.2006 г. с.Коневец Тунджа Ямбол “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 10.4

вливни отвори, разположени под ъгъл 450 спрямо 
стените, гравийна засипка в интервала 2,00-8,50м и 
задтръбна циментация в интервала 0,00-2,00м.
Шахтов кладенец ШК “ПС КОНЕВЕЦ 2”
Дълбочина: 10,40 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 
диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-10,40 м

72 301437 06.07.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 50

Водоприемна част: изпълнена от 68 броя етернитови 
вливни отвори, разположени под ъгъл 300 спрямо 
стените, гравийна засипка в задтръбното пространство.
Помпена станция “Дрангово - 1”
Тръбен  кладенец: ТК 1  Дълбочини:  Съответно  по  50,0 
м. Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри ф 400 мм.
Обсадна колона: етернитови тръби с вътрешен диаметър 
ф 400 мм. Извършен глинест тампонажен мост от глина  в 
интервала за ТК 1 от 13,50 до 15,50 м и заТК 2 от 7,50  до 
9,00 м.  До крайната дълбочина е положена чакълеста 
обсипка. 



обсипка. Интервала на филтрите е за ТК2а от 14 – 38 м и 
42 – 50 м и за ТК4а от 16 – 28 и 32 – 40 м. Етернитови 
тръби с прорезн отвори 5/100 мм. (шлици).

73 301437 06.07.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 50

Помпена станция “Дрангово - 1”
Тръбен  кладенец:  ТК  2 (резервен)  Дълбочини:  
Съответно   50,0 м. Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри ф 400 мм.
Обсадна колона: етернитови тръби с вътрешен диаметър 
ф 400 мм. Извършен глинест тампонажен мост от глина  в 
интервала за ТК 1 от 13,50 до 15,50 м и заТК 2 от 7,50  до 
9,00 м.  До крайната дълбочина е положена чакълеста 
обсипка. 

74 301436 06.07.2006 г. с.Соколица Карлово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 7.4

Интервала на филтрите е за ТК1 от 20 – 28 м и 40 – 48 м 
и за ТК2 от 12 – 32 и 44 – 48 м. Етернитови тръби с 
прорези5/100 мм.
Шахтов кладенец ШК “ПС СОКОЛИЦА”
Дълбочина: 7,40 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 
диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-7,40 м
Водоприемна част: изпълнена от 47 броя етернитови 

75 301439 06.07.2006 г. с.Стряма Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 58

вливни отвори, разположени под ъгъл 450 спрямо 
стените, гравийна засипка в интервала 1,00-7,40м и 
задтръбна циментация в интервала 0,00-1,00м.

Помпена станция “Стряма”
Тръбен  кладенец: ТК 2а Дълбочини:  Съответно   58,0 м.  
Тръбната част е изградена от етернитови тръби и филтри 
ф 400 мм.
Обсадна колона: етернитови тръби с вътрешен диаметър 
ф 400 мм. Извършен глинест тампонаж мост   в 
интервала за ТК 2а от 00 до 13,0 м и за ТК 4а от 00  до 
12,0 м.  До крайната дълбочина е положена чакълеста 

76 301439 06.07.2006 г. с.Стряма Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48

обсипка. Интервала на филтрите е за ТК2а от 14 – 38 м и 
42 – 50 м и за ТК4а от 16 – 28 и 32 – 40 м. Етернитови 
тръби с прорезн отвори 5/100 мм. (шлици).

Помпена станция “Стряма”
Тръбен  кладенец: ТК  4а. Дълбочини:  Съответно   48,0м 
Тръбната част е изградена от етернитови тръби и филтри 
ф 400 мм.
Обсадна колона: етернитови тръби с вътрешен диаметър 
ф 400 мм. Извършен глинест тампонаж мост   в 
интервала за ТК 2а от 00 до 13,0 м и за ТК 4а от 00  до 
12,0 м.  До крайната дълбочина е положена чакълеста 



24 – 28 м ; 30 – 36 м и 39 - 40 м и за ТК2 от 12 – 16 м; 22 – 
26 м; 30 – 36 м и 37,5 – 38,5 м. Етернитови тръби с 
шахматно надупчени отвори 5 мм.

77 301440 06.07.2006 г. с.Татарево Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 60

Тръбен кладенец ТК-1 “ПС ТАТАРЕВО”
Дълбочина: 60,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 300 
в интервала 0,00-60,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

78 301440 06.07.2006 г. с.Татарево Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 66

300 в интервалите 21,00-27,00м, 33,00-44,00м и 47,00-
53,00м гравийна засипка в интервала 10,00-60,00м и 
задтръбна циментация в интервала 0,00-10,00м.
Тръбен кладенец ТК-2 “ПС ТАТАРЕВО”
Дълбочина: 66,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-66,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

79 301441 07.07.2006 г. с.Момино село Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 42

200 в интервалите 39,00-48,00м и 51,00-60,00м гравийна 
засипка в интервала 18,00-66,00м и задтръбна 
циментация в интервала 0,00-18,00м.
Помпена станция “Момино”
Тръбен  кладенец: ТК 1 Дълбочини:  Съответно  по  42,50 
м.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: етернитови тръби с вътрешен диаметър 
ф 200 мм. Извършен глинест тампонаж мост   в 
интервала за ТК 1 от 00 до 7,0 м и за ТК 2 от 00  до 7,6 м.  
До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е за ТК 1 от 11 – 20 м ; 

80 301441 07.07.2006 г. с.Момино село Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 42

24 – 28 м ; 30 – 36 м и 39 - 40 м и за ТК2 от 12 – 16 м; 22 – 
26 м; 30 – 36 м и 37,5 – 38,5 м. Етернитови тръби с 
шахматно надупчени отвори 5 мм.
Помпена станция “Момино”
Тръбен  кладенец: ТК  2. Дълбочини:  Съответно  по  
42,50 м.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби 
и филтри ф 200 мм.
Обсадна колона: етернитови тръби с вътрешен диаметър 
ф 200 мм. Извършен глинест тампонаж мост   в 
интервала за ТК 1 от 00 до 7,0 м и за ТК 2 от 00  до 7,6 м.  
До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е за ТК 1 от 11 – 20 м ; 



Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервалите 7,00-9,00м и 13,00-17,00м 
гравийна засипка в задтръбното пространство.

81 301447 10.07.2006 г. с.Рогош Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 44.5

Помпена станция “Рогош”
Тръбен  кладенец: ТК 1Дълбочини:  Съответно  по  44,50 
м.  Тръбната част е изградена от ПВЦ тръби и филтри ф 
300 мм.
Обсадна колона: ПВЦ тръби с вътрешен диаметър ф 300 
мм. Извършена циментация   в интервала за  от 00 до 

82 301447 10.07.2006 г. с.Рогош Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 45

19,50 м .  До крайната дълбочина е положена чакълеста 
обсипка (5 – 20 мм). Интервала на филтрите е  от 21,0 – 
39,0 м. С шахматно разположени прорези.
Помпена станция “Рогош”
Тръбен  кладенец:ТК  2б.Дълбочини:  Съответно  по   
45,00 м.  Тръбната част е изградена от ПВЦ тръби и 
филтри ф 300 мм.
Обсадна колона: ПВЦ тръби с вътрешен диаметър ф 300 
мм. Извършена циментация   в интервала за  от 00 до 

83 301448 10.07.2006 г. с.Калековец Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 80

19,50 м .  До крайната дълбочина е положена чакълеста 
обсипка (5 – 20 мм). Интервала на филтрите е  от 21,0 – 
39,0 м. С шахматно разположени прорези.
Помпена станция “Калековец”
Тръбен  кладенец: ТК 1а  Дълбочини:  Съответно  по   80 
м.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри за ТК 1а - ф 350 мм и за ТК 3а – ф 300 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 350 мм и ф 300 мм. Извършена циментация   
в интервала   от 00 до 34,0 м .  До крайната дълбочина е 

84 301448 10.07.2006 г. с.Калековец Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 80

положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите е  от 36,0  до 76,0 м. С шахматно разположени 
надлъжни прорези.
Помпена станция “Калековец”
Тръбен  кладенец: ТК -3а. Дълбочини:  Съответно  по   80 
м.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри за ТК 1а - ф 350 мм и за ТК 3а – ф 300 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 350 мм и ф 300 мм. Извършена циментация   
в интервала   от 00 до 34,0 м .  До крайната дълбочина е 

85 301451 11.07.2006 г. с.Окоп Тунджа Ямбол “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 21

положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите е  от 36,0  до 76,0 м. С шахматно разположени 
надлъжни прорези.
Тръбен кладенец ТК-5 Тръбен кладенец ТК-5 “ПС 
БАКАДЖИК-ОКОП”
Дълбочина: 21,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-21,00 м



Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
190 в интервала 4,00 - 19,00 м, гравийна засипка в 
интервала 1,00 -19,00 м.

86 301451 11.07.2006 г. с.Окоп Тунджа Ямбол “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 21

Тръбен кладенец ТК-6 “ПС БАКАДЖИК-ОКОП”
Дълбочина: 21,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-21,00 м

87 301451 11.07.2006 г. с.Окоп Тунджа Ямбол

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 21.3

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервалите 7,00-9,00м и 13,00-17,00м 
гравийна засипка в задтръбното пространство.
Тръбен кладенец ТК-9 “ПС БАКАДЖИК-ОКОП”
Дълбочина: 21,30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-21,30 м

88 301451 11.07.2006 г. с.Окоп Тунджа Ямбол

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 18

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервалите 6,30-10,30м и 13,30-17,30м 
гравийна засипка в задтръбното пространство.
Тръбен кладенец ТК-10 “ПС БАКАДЖИК-ОКОП”
Дълбочина: 18,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-21,00 м

89 301492 07.08.2006 г. с.Маджерито Стара Загора Стара Загора

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

ЕТ “ЖИВКО ДЕЛЧЕВ” 14

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервалите 7,00-9,00м и 12,00-16,00м 
гравийна засипка в задтръбното пространство.
Тръбен кладенец ТК 1 “ЖИВКО ДЕЛЧЕВ-МАДЖЕРИТО”
Дълбочина: 14,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-14,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

90 301493 07.08.2006 г. с.Братаница Пазарджик Пазарджик “ОРАНЖЕРИИ - ГИМЕЛ” ООД 16

200 в интервала 6,00-12,00м, гравийна засипка в 
интервала 1,50-14,00м и хидроизолация в интервала 0,00-
1,50м. 

Тръбен кладенец ТК-1 “Оранжерии – Гимел - Братаница”
Дълбочина: 16,0 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 190 
в интервала 0,00-16,00 м

91 301493 07.08.2006 г. с.Братаница Пазарджик Пазарджик “ОРАНЖЕРИИ - ГИМЕЛ” ООД 19

Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
190 в интервала 4,00 - 16,00 м, гравийна засипка в 
интервала 1,00 -16,00 м. 

Тръбен кладенец ТК-2 “Оранжерии – Гимел - Братаница”
Дълбочина: 19,0 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 190 
в 
интервала 0,00-19,00 м



160 в интервалите 18,00-42,00м и 44,00-49,00м, гравийна 
засипка в интервала 10,00-49,00м и хидроизолация в 
интервала 0,00-10,00м. 

92 301493 07.08.2006 г. с.Братаница Пазарджик Пазарджик “ОРАНЖЕРИИ - ГИМЕЛ” ООД 38

Тръбен кладенец ТК-3 “Оранжерии – Гимел - Братаница”
Дълбочина: 38,0 
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300  мм. в интервала  0,00 - 38,00 м.
Водоприемна част: филтри от етернит  с диаметър Ø 300 

93 301494 07.08.2006 г. с.Пряпорец Стара Загора Стара Загора “АВГУСТА САТ ТВ” ЕООД 34

в интервала 12,00 - 38,00 м, гравийна засипка в интервала 
12,00 -38,00 м. и задтръбна циментация в интервала 0,00-
12,00 м.
Тръбен кладенец ТК “АВГУСТА САТ ТВ-ПРЯПОРЕЦ”
Дълбочина: 34,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 
в интервала 0,00-34,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

94 301496 07.08.2006 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ВОДОЛЕИ - 2000” ООД 25.5

110 в интервала 24,00-32,00м, гравийна засипка в 
интервала 4,00-34,00м. и циментация на  задтръбното 
пространство от 0,00-4 ,00м.
Тръбен кладенец ТК “ВОДОЛЕИ 2000-ВОЙВОДИНОВО”
Дълбочина: 25,50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-25,50 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

95 301500 08.08.2006 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “МОНТАЖНИ ЛИНИИ” АД 12

160 в интервала 10,00-23,50м, гравийна засипка в 
интервала 9,00-25,50м. и циментация на  задтръбното 
пространство от 0,00-9,00м.
Тръбен кладенец ТК “Монтажни линии - Пазарджик”
Дълбочина: 12,0 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 

96 301501 08.08.2006 г. с.Лясково Черноочене Кърджали ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 50

160 в интервала 4,00 - 10,00 м, гравийна засипка в 
интервала 4,00 -12,00 м.  и задтръбна циментация в 
интервала 4,00 до12,00 м.

Тръбен кладенец ТК “ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ-ЛЯСКОВО”
Дълбочина: 50,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 



102 301511 09.08.2006 г. гр.Сливен Сливен Сливен 42 в интервала 0,00-42,00 мЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
250 в интервала 6,00-40,00м, гравийна засипка в 
интервала 0,00-42,00м.

97 301502 08.08.2006 г. с.Свободиново Черноочене Кърджали ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 50.5

Тръбен кладенец ТК “ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ-
СВОБОДИНОВО”
Дълбочина: 50,50 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-50,50 м

98 301503 08.08.2006 г. с.Стражница Черноочене Кърджали ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 50

Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
160 в интервалите 12,00-42,00м и 44,00-49,00м, гравийна 
засипка в интервала 10,00-48,00м и хидроизолация в 
интервала 0,00-10,00м. 
Тръбен кладенец ТК “ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ-
СТРАЖНИЦА”
Дълбочина: 50,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 125 
в интервала 0,00-50,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
125 в интервалите 18,00-42,00м и 44,00-49,00м, гравийна 
засипка в интервала 10,00-49,00м и хидроизолация в 
интервала 0,00-10,00м.
Шахтов кладенец ШК “МИНА ЗДРАВЕЦ-СТРАНСКО”
Дълбочина: 8,00 м

99 301505 08.08.2006 г. с.Странско Димитровград Хасково “МИНСТРОЙ МАРИЦА 
ИЗТОК” АД 8 Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 

диаметър Ø 1000 в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: надупчени бетонови пръстени с 
диаметър Ø 1000 в интервала 5,00-8,00м.
Тръбен кладенец ТК “ИСА-2000-ЧЕПЕЛАРЕ”
Дълбочина: 22,00 м

100 301506 08.08.2006 г. гр.Чепеларе Чепеларе Смолян “ИСА - 2000” ЕООД 22 Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 
в интервала 0,00-22,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 110 в 
интервала 8,00-20,00м.
Тръбен кладенец ТК “Наско Костадинов - Ивайло”
Дълбочина: 8,0 м

101 301508 09.08.2006 г. с.Ивайло Пазарджик Пазарджик НАСКО ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ

“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, 

8 Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър Ø 
42 мм в интервала 0,00-8,00 м
Водоприемна част: филтри от метални тръби с диаметър 
Ø 42 в интервала 3,50 – 7,50 м.
Тръбен кладенец ТК “ПАЗАР-СЛИВЕН”
Дълбочина: 42,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 



109 “ЗС - ТРИТОН” ООД диаметър Ø 200 в интервала 0,00-12,00 м301557 19.09.2006 г. с.Желю Войвода Сливен Сливен 12
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 200 в интервала 2,50-12,00м. гравийна 
засипка в интервала 0,00-12,00м.

103 301512 09.08.2006 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАКОВСКИ 8.8

Шахтов кладенец ШК “ПЕТЪР РАКОВСКИ-СВИЛЕНГРАД”
Дълбочина: 8,80 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 
диаметър Ø 600 в интервала 0,00-8,80 м
Водоприемна част: надупчени бетонови пръстени с 
диаметър Ø 600 в интервала 6,00-8,80м, гравийна засипка 
в интервала 0,00-8,80м
Тръбен кладенец ТК “СТАМБОЛОВИ-СТАРА ЗАГОРА”
Дълбочина: 12,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 150 

104 301548 15.09.2006 г. гр.Стара Загора Стара Загора Стара Загора “СТАМБОЛОВИ” ООД 12 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
150 в интервала 4,00-12,00м, гравийна засипка в 
интервала 0,00-12,00м.
Шахтов кладенец ШК “ГЕРГИНА ИВАНОВА-ПИРДОП”
Дълбочина: 5,00 м

105 301550 15.09.2006 г. гр.Пирдоп Пирдоп София ГЕРГИНА ВЪРБАНОВА 
ИВАНОВА 5 Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 

диаметър Ø 1100 в интервала 0,00-5,00 м
Водоприемна част: надупчени бетонови пръстени с 
диаметър Ø 1100 в интервала 1,20-4,50м.
Тръбен кладенец ТК “ГАЛИН ВЕЛКОВ-ПИРДОП”
Дълбочина: 20,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 110 

106 301551 18.09.2006 г. гр.Пирдоп Пирдоп София ЕТ “ГАЛИН ВЕЛКОВ” 20 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
110 в интервала 4,00-20,00м, гравийна засипка в 
интервала 0,00-20,00м.
Тръбен кладенец ТК “ИЛМА-МАЛО КОНАРЕ”
Дълбочина: 12,00 м

107 301552 18.09.2006 г. с.Мало Конаре Пазарджик Пазарджик “ИЛМА” ЕООД 12 Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър Ø 
55 в интервала 0,00-12,00 м
Водоприемна част: филтри от метални тръби с диаметър 
Ø 55 в интервала 3,50-11,50м.
Тръбен кладенец ТК “ДЕРОНИ-ХАСКОВО”
Дълбочина: 26,40 м

108 301553 18.09.2006 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ДЕРОНИ” ООД 26.4 Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-26,40 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 300 
в интервала 10,40-25,40м.
Тръбен кладенец ТК “ЗС-ТРИТОН-ЖЕЛЮ ВОЙВОДА”
Дълбочина: 12,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 



114 301573 03.10.2006 г. гр.Долна баня Костенец София “БУЛМЕТ ТРАНС” ООД 36 Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 
в интервала 0,00-36,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 250 в 
интервала 12,00-30,00м.

110 301570 03.10.2006 г. гр.Сливен Сливен Сливен
“МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, ДИВИЗИЯ “ЛАНА”-
СЛИВЕН

8.6

ВС “МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ-СЛИВЕН”
Шахтов кладенец ШК1 (експлоатационен) 
Дълбочина: 8,60 м
Експлоатационна колона: от стоманобетонови пръстени с 
вътрешен диаметър Ø 8500 в интервала 0,00-8,60 м
Водоприемна част: филтри под формата на барбакани с 

111 301570 03.10.2006 г. гр.Сливен Сливен Сливен
“МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, ДИВИЗИЯ “ЛАНА”- 9.5

диаметър на тръбите Ø 80 в интервала 7,00-8,00м. 
гравийна 
засипка в интервала 2,90-8,60м., а в интервала 2,90 до 
+1,00м е изпълнен насип с глина.

Шахтов кладенец ШК2 (експлоатационен)
Дълбочина: 9,50 м
Експлоатационна колона: от стоманобетонови пръстени с 
вътрешен диаметър Ø 3000 в интервала 0,00-9,50 м

СЛИВЕН Водоприемна част: филтри под формата на барбакани с 
диаметър на тръбите Ø 80 в интервала 4,50-8,50м. 
гравийна засипка в интервала 2,90-7,50м., а в интервала 

112

113

301570

301571

03.10.2006 г.

03.10.2006 г.

гр.Сливен

гр.Стара Загора

Сливен

Стара Загора

Сливен

Стара Загора

“МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” 
ЕООД, ДИВИЗИЯ “ЛАНА”-
СЛИВЕН

ЕТ “ЕЛИНА ВИКТОРИЯ – 

6

15

2,90 до +1,50м е изпълнен насип с глина.
Шахтов кладенец ШК3 (резервен)
Дълбочина: 6,00 м
Експлоатационна колона: от каменна зидария 
Тръбен кладенец ТК “ЕЛИНА ВИКТОРИЯ-ЕЛЕНА 
МИНЧЕВА-СТАРА ЗАГОРА”
Дълбочина: 15,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 

ЕЛЕНА МИНЧЕВА” диаметър Ø 250 в интервала 0,00-15,00 м
Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 10,00-14,50м, гравийна 
засипка в интервала 0,00-15,00м.

Тръбен кладенец ТК “БУЛМЕТ ТРАНС-ДОЛНА БАНЯ”
Дълбочина: 36,00 м



45,30 и 53,30 до 57,30 м. за ТК 3 от 16,40 до 26,40; 28,30 
до 36,00; 44,00 до 48,00; 51,80 до 59,80 м. Филтрите са с 
шлицови отвори шахматно разположени надлъжни 
прорези.

115 301574 04.10.2006 г. с.Ръжево Конаре Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 47

Помпена станция “Ръжево Конаре” Тръбен  кладенец: ТК 
1  Дълбочини:  Съответно  по   47,00 м.; 61,10 м. и 67,00 м. 
 Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 400 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 400 мм  Извършена циментация   в 
интервала   от      ТК 1- 00 до 7,50 м.; ТК 2 – 00 до 13,40 м. 
и ТК 3 – 00 до 13,00 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са  за ТК 1 от 15,50  до 23,40 м. и от 27,30 до 
39,00 м. за ТК 2 от 14,00 до 22,00; 26,00 до 34,00; 41,50 до 

116 301574 04.10.2006 г. с.Ръжево Конаре Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 61.1

45,30 и 53,30 до 57,30 м. за ТК 3 от 16,40 до 26,40; 28,30 
до 36,00; 44,00 до 48,00; 51,80 до 59,80 м. Филтрите са с 
шлицови отвори шахматно разположени надлъжни 
прорези.
Помпена станция “Ръжево Конаре” Тръбен  кладенец: ТК  
2  Дълбочини:  Съответно  по   47,00 м.; 61,10 м. и 67,00 м. 
 Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 400 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 400 мм  Извършена циментация   в 
интервала   от      ТК 1- 00 до 7,50 м.; ТК 2 – 00 до 13,40 м. 
и ТК 3 – 00 до 13,00 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са  за ТК 1 от 15,50  до 23,40 м. и от 27,30 до 
39,00 м. за ТК 2 от 14,00 до 22,00; 26,00 до 34,00; 41,50 до 

117 301574 04.10.2006 г. с.Ръжево Конаре Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 67

45,30 и 53,30 до 57,30 м. за ТК 3 от 16,40 до 26,40; 28,30 
до 36,00; 44,00 до 48,00; 51,80 до 59,80 м. Филтрите са с 
шлицови отвори шахматно разположени надлъжни 
прорези.
Помпена станция “Ръжево Конаре” Тръбен  кладенец: ТК 
3.
Дълбочини:  Съответно  по   47,00 м.; 61,10 м. и 67,00 м.  
Тръбната част е изградена от етернитови тръби и филтри  
 -  ф 400 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 400 мм  Извършена циментация   в 
интервала   от      ТК 1- 00 до 7,50 м.; ТК 2 – 00 до 13,40 м. 
и ТК 3 – 00 до 13,00 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са  за ТК 1 от 15,50  до 23,40 м. и от 27,30 до 
39,00 м. за ТК 2 от 14,00 до 22,00; 26,00 до 34,00; 41,50 до 



от 8,00 до 11,00 м.  Филтрите са с шлицови отвори 
шахматно разположени надлъжни прорези с телени ребра 
и телена навивка с ход 3 мм., а за шахтовия кладенец – 
вливни отвори ф60 под ъгъл 450.

118 301576 04.10.2006 г. с.Крън Казанлък Казанлък АТАНАС ЙОРДАНОВ РАДЕВ 34

ВС “АТАНАС РАДЕВ-КРЪН”
Тръбен кладенец ЕТК1 (01) 
Дълбочина: 34,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 
в интервала 0,00-34,00 м
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
250 в интервала 5,00-31,00м. гравийна засипка в 
интервала 5,00-34,00м., а в интервала 0,00-5,00м е 
изпълнена циментация.
Тръбен кладенец ЕТК2 (01) 
Дълбочина: 34,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 
в интервала 0,00-34,00 м119
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Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
250 в интервала 5,00-31,00м. гравийна засипка в 
интервала 5,00-34,00м., а в интервала 0,00-5,00м е 
изпълнена циментация.

Помпена станция “Долна мапала”
Шахтов кладенец  ШК 1                                          Шахтовия 
кладенец е изграден от опорен скелет от железобетонни 
сглобяеми пръстени с външен диаметър 3500 мм.  и 
вътрешен диаметър 2500 мм.
Тръбната част на тръбните кладенци е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 150 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 150 мм  Извършена циментация   в 
интервала   от      ТК 1- 00 до 5,80 м.; ТК 2 – 00 до 5,80 м. 
и ШК 1 – 00 до 2,00 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са  за ТК 1 и ТК 2 от 5,80  до 17,80 м. и  за ШК 1 



123 301579 04.10.2006 г. с.Калугерово Лесичово Пазарджик “КАЛУФРУКТ” ООД 24 Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
200 в интервала 4,00-23,00м, гравийна засипка в 
интервала 4,00-
24,00м. и циментация в интервала 0,00-4,00м

121 301577 04.10.2006 г. с.Долна махала Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 20

Помпена станция “Долна мапала”
Тръбен  кладенец:  ТК  1                                                    
Шахтовия кладенец е изграден от опорен скелет от 
железобетонни сглобяеми пръстени с външен диаметър 
3500 мм.  и вътрешен диаметър 2500 мм.
Тръбната част на тръбните кладенци е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 150 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 150 мм  Извършена циментация   в 
интервала   от      ТК 1- 00 до 5,80 м.; ТК 2 – 00 до 5,80 м. 
и ШК 1 – 00 до 2,00 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са  за ТК 1 и ТК 2 от 5,80  до 17,80 м. и  за ШК 1 

122 301577 04.10.2006 г. с.Долна махала Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 20

от 8,00 до 11,00 м.  Филтрите са с шлицови отвори 
шахматно разположени надлъжни прорези с телени ребра 
и телена навивка с ход 3 мм., а за шахтовия кладенец – 
вливни отвори ф60 под ъгъл 450.

Помпена станция “Долна мапала”
Тръбен  кладенец:   ТК  2.                                                  
Шахтовия кладенец е изграден от опорен скелет от 
железобетонни сглобяеми пръстени с външен диаметър 
3500 мм.  и вътрешен диаметър 2500 мм.
Тръбната част на тръбните кладенци е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 150 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 150 мм  Извършена циментация   в 
интервала   от      ТК 1- 00 до 5,80 м.; ТК 2 – 00 до 5,80 м. 
и ШК 1 – 00 до 2,00 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са  за ТК 1 и ТК 2 от 5,80  до 17,80 м. и  за ШК 1 
от 8,00 до 11,00 м.  Филтрите са с шлицови отвори 
шахматно разположени надлъжни прорези с телени ребра 
и телена навивка с ход 3 мм., а за шахтовия кладенец – 
вливни отвори ф60 под ъгъл 450.
Тръбен кладенец ТК “КАЛУФРУКТ-КАЛУГЕРОВО”
Дълбочина: 24,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-24,00 м



положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са   от 36,0  до 43,0 м. и от 48,0 до 39,00 м. за 
ТК 2 от 14,00 до 22,00; 26,00 до 34,00; 41,50 до 45,30 и 
50,5 м.  Филтрите са с шлицови отвори шахматно 
разположени надлъжни прорези.

ВС “АТАНАС РАДЕВ-КРЪН”
Тръбен кладенец ЕТК1 (08) 
Дълбочина: 40,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 
в интервала 0,00-40,00 м124 301582 05.10.2006 г. с.Крън Казанлък Стара Загора АТАНАС ЙОРДАНОВ РАДЕВ 40
Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
250 в интервала 6,00-36,00м. гравийна засипка в 
интервала 5,00-40,00м., а в интервала 0,00-5,00м е 
изпълнена циментация.
Тръбен кладенец ЕТК2 (08) 
Дълбочина: 35,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 250 
в интервала 0,00-35,00 м125 301582 05.10.2006 г. с.Крън Казанлък Стара Загора АТАНАС ЙОРДАНОВ РАДЕВ 35 Водоприемна част: филтри от РVС тръби с диаметър Ø 
250 в интервала 5,00-35,00м. гравийна засипка в 
интервала 5,00-35,00м., а в интервала 0,00-5,00м е 
изпълнена циментация.

Тръбен  кладенец: ТК  1 Дълбочини:  Съответно  по   
21,10 м. и 33,00 м.  
Тръбната част на тръбните кладенци е изградена 

126 301583 05.10.2006 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ТЕРМОТЕХНИКА” АД 21.1 съответно от етернитови тръби и филтри  -  ф 230 мм.  и  
PVC Ф188 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 188 мм.   Интервала на филтрите са  за ТК 1  
от 10,00  до 20,00 м. и  за ТК 2 от 16,00 до 31,00 м. 

Тръбен  кладенец: ТК  2. Дълбочини:  Съответно  по   
21,10 м. и 33,00 м.  
Тръбната част на тръбните кладенци е изградена 
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54.5

съответно от етернитови тръби и филтри  -  ф 230 мм.  и  
PVC Ф188 мм.
Обсадна колона: Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 188 мм.   Интервала на филтрите са  за ТК 1  
от 10,00  до 20,00 м. и  за ТК 2 от 16,00 до 31,00 м. 
Помпена станция “Караджалово”
Тръбен  кладенец: ТК 1а Дълбочини:  Съответно  по   
54,50 м.  Тръбната част е изградена от PVC тръби и 
филтри  -  ф 285 мм.
Обсадна колона:  PVC тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 285 мм  Извършена циментация   в 
интервала от 00 до 34,00 м.   До крайната дълбочина е 



интервала от 00 до 10,0; 00 до 8,0  и от 00 до 7,0 м.   До 
крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 
20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,50   до 39,00 м.  
Филтрите са с шлицови отвори шахматно разположени с 
телена намотка.

129 301584 05.10.2006 г. с.Караджалово Първомай Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 54.5

Помпена станция “Караджалово”
Тръбен  кладенец: ТК  2а. Дълбочини:  Съответно  по   
54,50 м.  Тръбната част е изградена от PVC тръби и 
филтри  -  ф 285 мм.
Обсадна колона:  PVC тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 285 мм  Извършена циментация   в 
интервала от 00 до 34,00 м.   До крайната дълбочина е 

130 301585 06.10.2006 г. с.Белозем Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 41

положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите са   от 36,0  до 43,0 м. и от 48,0 до 39,00 м. за 
ТК 2 от 14,00 до 22,00; 26,00 до 34,00; 41,50 до 45,30 и 
50,5 м.  Филтрите са с шлицови отвори шахматно 
разположени надлъжни прорези.
Помпена станция “Белозем”
Тръбен  кладенец: ТК 1Дълбочини:  Съответно  по   41,00 
м., 36,50 м., и 36,00 м.  Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 300 мм. до 15 – 16 м  и  
ф200 мм до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 300 мм  Извършен е глинест тампонаж   в 

131 301585 06.10.2006 г. с.Белозем Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 36.5

интервала от 00 до 10,0; 00 до 8,0  и от 00 до 7,0 м.   До 
крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 
20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,50   до 39,00 м.  
Филтрите са с шлицови отвори шахматно разположени с 
телена намотка.
Помпена станция “Белозем”
Тръбен  кладенец: ТК 2. Дълбочини:  Съответно  по   
41,00 м., 36,50 м., и 36,00 м.  Тръбната част е изградена 
от етернитови тръби и филтри  -  ф 300 мм. до 15 – 16 м  
и  ф200 мм до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 300 мм  Извършен е глинест тампонаж   в 



интервала от 00 до 5,0 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите е   от 5,0  до 33,0 ; 37,0 – 42,0 и от 48,0 до 59,0 
м.  Филтрите са с прорезни отвори шахматно 
разположени.

132 301585 06.10.2006 г. с.Белозем Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 36

Помпена станция “Белозем”
Тръбен  кладенец: ТК 3.Дълбочини:  Съответно  по   41,00 
м., 36,50 м., и 36,00 м.  Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 300 мм. до 15 – 16 м  и  
ф200 мм до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 300 мм  Извършен е глинест тампонаж   в 

133 301586 06.10.2006 г. с.Певците Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 75

интервала от 00 до 10,0; 00 до 8,0  и от 00 до 7,0 м.   До 
крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 
20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,50   до 39,00 м.  
Филтрите са с шлицови отвори шахматно разположени с 
телена намотка.

Бункерна помпена станция “Певците”
Тръбен  кладенец:   ТК 1.
Дълбочина:  75,00 м.  Тръбната част е изградена от 
стоманени тръби и филтри  -  ф 273 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Стоманени тръби и филтри с вътрешен 

134 301587 09.10.2006 г. с.Московец Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 61

диаметър ф 273 мм  Извършен е циментация   в 
интервала от 00 до 15,0 м.   До крайната дълбочина е 
положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на 
филтрите е   от 15,0   до 71,0 м.  Филтрите са с шлицови 
отвори шахматно разположени.

Бункерна помпена станция “Московец”
Тръбен  кладенец:   ТК 1.
Дълбочина:  61,00 м.  Тръбната част е изградена от PVC 
тръби и филтри  -  ф 300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 300 мм.  Извършена е циментация в 



тампонаж в интервала от 00 до 12,0 м. – за ТК1 и ТК2. За 
ТК 3 до 15,75 м. и за ТК 4 до 8,50 м.  До крайната 
дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). 
Интервала на филтрите е   от 12,0  до 68,0 м.  Филтрите 
са с прорезни отвори с телена намотка.

135 301588 09.10.2006 г. с.Царацово Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 48

Помпена станция “Царацово”
Тръбен  кладенец: ТК 1 Дълбочина:  Съответно 48,0 м.; 
50,0 м.; 80,0 м. и 56,0 м.  Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 200 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф 200 мм.  Извършен е глинест 

136 301588 09.10.2006 г. с.Царацово Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 50

тампонаж в интервала от 00 до 12,0 м. – за ТК1 и ТК2. За 
ТК 3 до 15,75 м. и за ТК 4 до 8,50 м.  До крайната 
дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). 
Интервала на филтрите е   от 12,0  до 68,0 м.  Филтрите 
са с прорезни отвори с телена намотка.
Помпена станция “Царацово”
Тръбен  кладенец: ТК 2 Дълбочина:  Съответно 48,0 м.; 
50,0 м.; 80,0 м. и 56,0 м.  Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 200 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф 200 мм.  Извършен е глинест 

137 301588 09.10.2006 г. с.Царацово Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 80

тампонаж в интервала от 00 до 12,0 м. – за ТК1 и ТК2. За 
ТК 3 до 15,75 м. и за ТК 4 до 8,50 м.  До крайната 
дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). 
Интервала на филтрите е   от 12,0  до 68,0 м.  Филтрите 
са с прорезни отвори с телена намотка.
Помпена станция “Царацово”
Тръбен  кладенец:ТК3 Дълбочина:  Съответно 48,0 м.; 
50,0 м.; 80,0 м. и 56,0 м.  Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 200 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф 200 мм.  Извършен е глинест 



вътрешен диаметър ф 150 мм.  Извършена е циментация 
в интервала от 00 до 1,0 м. – за ТК2 и ТК3.  До крайната 
дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). 
Интервала на филтрите е   от 1,0  до 6,0 м. и от 1,0 до 7,0 
м. Филтрите са с прорезни отвори с телена намотка.

138 301588 09.10.2006 г. с.Царацово Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 56

Помпена станция “Царацово”
Тръбен  кладенец: ТК 4. Дълбочина:  Съответно 48,0 м.; 
50,0 м.; 80,0 м. и 56,0 м.  Тръбната част е изградена от 
етернитови тръби и филтри  -  ф 200 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф 200 мм.  Извършен е глинест 
тампонаж в интервала от 00 до 12,0 м. – за ТК1 и ТК2. За 
ТК 3 до 15,75 м. и за ТК 4 до 8,50 м.  До крайната 
дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). 
Интервала на филтрите е   от 12,0  до 68,0 м.  Филтрите 
са с прорезни отвори с телена намотка.

Тръбен  кладенец:   ТК 1.
Дълбочина:  18,00 м.  Тръбната част е изградена от PVC 
тръби и филтри  -  ф 148 мм.  до крайната дълбочина.139

140

301589

301593

09.10.2006 г.

10.10.2006 г.

гр.Пловдив

с.Богдан

Пловдив

Карлово

Пловдив

Пловдив

“ОМВ - БЪЛГАРИЯ” ООД 

“В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 

18

6

Обсадна колона:  PVC тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 148 мм.   До крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на филтрите е   
от 6,0 до 12,0 м.  и от 14,0 до 17,5 м. Филтрите са с 
шлицови прорези шахматно разположени.

Помпена станция “Богдан”
Тръбен  кладенец: ТК 2 Дълбочина:  Съответно 6,0 м. и 
7,0 м.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 150 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 

141 301593 10.10.2006 г. с.Богдан Карлово Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 7

вътрешен диаметър ф 150 мм.  Извършена е циментация 
в интервала от 00 до 1,0 м. – за ТК2 и ТК3.  До крайната 
дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 – 20 мм). 
Интервала на филтрите е   от 1,0  до 6,0 м. и от 1,0 до 7,0 
м. Филтрите са с прорезни отвори с телена намотка.

Помпена станция “Богдан”
Тръбен  кладенец:ТК 3. Дълбочина:  Съответно 6,0 м. и 
7,0 м.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 150 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 



146 301596 10.10.2006 г. с.Бенковски Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 60 диаметър Ø 400 в интервала 0,00-60,00 м

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервала 40,00-56,00м. гравийна 
засипка в интервала 18,00-60,00м., а в интервала 0,00-
18,00м е изпълнена циментация.

Шахтов кладенец ШК “НИК ОЙЛ-СВИЛЕНГРАД”
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Дълбочина: 5,40 м
Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 
диаметър Ø 900 в интервала 0,00-5,40 м
Водоприемна част: надупчени бетонови пръстени с 
диаметър Ø 900 в интервала 4,00-5,00м.

Тръбен  кладенец:   ТК 1.
Дълбочина:  44,00 м.  Тръбната част е изградена от PVC 
тръби и филтри  -  ф 200 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 200 мм.   Извършена е задтръбна 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

циментация до дълбочина 
12 м. До крайната дълбочина е положена чакълеста 
обсипка (5 – 20 мм). Интервала на филтрите е   от 13,0 до 
33,0 м.  и от 36,0 до 42,00 м. Филтрите са с шлицови 
прорези шахматно разположени.
ПС “БЕНКОВСКИ”
Тръбен кладенец ЕТК1  
Дълбочина: 54,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-54,00 м144 301596 10.10.2006 г. с.Бенковски Марица Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 54 Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервалите 18,00-26,00м, 30,00-38,00м 
и 46,00-50,00м. гравийна засипка в интервала 17,00-
54,00м., а в интервала 0,00-17,00м е изпълнена 
циментация.
Тръбен кладенец ЕТК2  
Дълбочина: 60,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-60,00 м

145 301596 10.10.2006 г. с.Бенковски Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 60 Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 

диаметър Ø 400 в интервалите 20,00-24,00м, 28,00-32,00м 
и 36,00-56,00м. гравийна засипка в интервала 18,50-
60,00м., а в интервала 0,00-18,50м е изпълнена 
циментация.
Тръбен кладенец ЕТК3  
Дълбочина: 60,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 



151 301600 11.10.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 60 в интервала от 00 до 18,0 - 21 м.  Кладенци № 4 и 5 са без 
изолация.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,0  до 60,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези.

Тръбен кладенец ЕТК4  
Дълбочина: 60,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-60,00 м

147 301596 10.10.2006 г. с.Бенковски Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 60 Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 

диаметър Ø 400 в интервалите 20,00-32,00м, 36,00-44,00м 
и 48,00-56,00м. гравийна засипка в интервала 18,00-
60,00м., а в интервала 0,00-18,00м е изпълнена 
циментация.
ПС “КУРТОВО”
Тръбен кладенец ЕТК1  
Дълбочина: 30,20 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 

148 301597 10.10.2006 г. с.Куртово Карлово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 30.2 диаметър Ø 300 в интервала 0,00-30,20 м

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 3,75-15,65м. гравийна 
засипка в интервала 4,00-30,20м., а в интервала 0,00-
4,00м е изпълнена циментация.
Тръбен кладенец ЕТК2  
Дълбочина: 16,30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 

149 301597 10.10.2006 г. с.Куртово Карлово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 16.3 диаметър Ø 300 в интервала 0,00-16,30 м

Водоприемна част: филтри от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 2,35-14,20м. гравийна 
засипка в интервала 4,00-30,20м., а в интервала 0,00-
4,00м е изпълнена циментация.
Помпена станция “Раковски Тръбен  кладенец: ТК 1а; .  
Тръбната част е изградена от PVC тръби и филтри  -  ф 
300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 300 мм.  Извършена е задтръбна циментация 150 301600 11.10.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 64 в интервала от 00 до 18,0 - 21 м.  Кладенци № 4 и 5 са без 
изолация.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,0  до 60,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези.
Помпена станция “Раковски Тръбен  кладенец: ТК 2а; .  
Тръбната част е изградена от PVC тръби и филтри  -  ф 
300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 300 мм.  Извършена е задтръбна циментация 



155 301600 11.10.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 50 диаметър ф 300 мм.  Извършена е задтръбна циментация 
в интервала от 00 до 18,0 - 21 м.  Кладенци № 4 и 5 са без 
изолация.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,0  до 60,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези.

Помпена станция “Раковски
Тръбен  кладенец: ТК 4.  Тръбната част е изградена от 
PVC тръби и филтри  -  ф 300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 

152 301600 11.10.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 42 диаметър ф 300 мм.  Извършена е задтръбна циментация 
в интервала от 00 до 18,0 - 21 м.  Кладенци № 4 и 5 са без 
изолация.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,0  до 60,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези.

Помпена станция “Раковски
Тръбен  кладенец:ТК 5 .  Тръбната част е изградена от 
PVC тръби и филтри  -  ф 300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 

153 301600 11.10.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 41.5 диаметър ф 300 мм.  Извършена е задтръбна циментация 
в интервала от 00 до 18,0 - 21 м.  Кладенци № 4 и 5 са без 
изолация.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,0  до 60,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези.

Помпена станция “Раковски
Тръбен  кладенец: ТК 6а .  Тръбната част е изградена от 
PVC тръби и филтри  -  ф 300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 

154 301600 11.10.2006 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 61 диаметър ф 300 мм.  Извършена е задтръбна циментация 
в интервала от 00 до 18,0 - 21 м.  Кладенци № 4 и 5 са без 
изолация.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 12,0  до 60,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези.
Помпена станция “Раковски
Тръбен  кладенец: ТК 7а.
.  Тръбната част е изградена от PVC тръби и филтри  -  ф 
300 мм.  до крайната дълбочина.
Обсадна колона:  PVC  тръби и филтри с вътрешен 



159 301633 27.10.2006 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково “ДОМЕЙН КАТЕРИНА” ЕООД 86

Тръбен кладенец ТК “ДОМЕЙН КАТЕРИНА-СВИЛЕНГРАД”
Дълбочина: 86,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-86,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 200 в 
интервалите 36,00-51,90м, 57,00-63,60м и 69,40-81,00м.

156 301601 12.10.2006 г. с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 36.2

Помпена станция “Граф Игнатиево” Тръбен  кладенец: 
ТК1.
.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 150 мм., ф 400 мм. и ф 350 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф150; ф400 и ф350 мм.  Извършен е 

157 301601 12.10.2006 г. с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 58

задтръбен тампонаж от глина съответно до 3,0 м., 14,0 м 
и 10,0 м.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 6,0  до 50,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези с телена намотка, а за 
ТК1 отвори ф 5 мм с телена намотка.

Помпена станция “Граф Игнатиево” Тръбен  кладенец:ТК2 
.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 150 мм., ф 400 мм. и ф 350 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф150; ф400 и ф350 мм.  Извършен е 

158 301601 12.10.2006 г. с.Граф Игнатиево Марица Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 38.8

задтръбен тампонаж от глина съответно до 3,0 м., 14,0 м 
и 10,0 м.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 6,0  до 50,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези с телена намотка, а за 
ТК1 отвори ф 5 мм с телена намотка.
Помпена станция “Граф Игнатиево”
Тръбен  кладенец:ТК 3.
.  Тръбната част е изградена от етернитови тръби и 
филтри  -  ф 150 мм., ф 400 мм. и ф 350 мм.  до крайната 
дълбочина.
Обсадна колона:  Етернитови  тръби и филтри с 
вътрешен диаметър ф150; ф400 и ф350 мм.  Извършен е 
задтръбен тампонаж от глина съответно до 3,0 м., 14,0 м 
и 10,0 м.
 До крайната дълбочина е положена чакълеста обсипка (5 
– 20 мм). Интервала на филтрите е   от 6,0  до 50,0 м.  
Филтрите са с надлъжни прорези с телена намотка, а за 
ТК1 отвори ф 5 мм с телена намотка.



165 301658 13.11.2006 г. с.Братаница  Пазарджик Пазарджик “БУЛЛАНД ТРЕЙД” ООД 24
в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 200 в 
интервала 12,00-22,50м.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 10,00-24,00м, 
глинест тампонаж в интервала 4,00-10,00м и циментация 
в интервала 0,00-4,00м

160 301639 02.11.2006 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОЛ - ПРИНТ” ООД  24

Тръбен  кладенец  ТК  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 24,0 м. Изграден е  
с метална тръбно филтърна колона с диаметър ф 209 мм 
до дълбочина 24,0 м. Интервала на филтъра е от 7,0 до 
21,0 м .  В задтръбното пространство е положена 
гравийна обсипка (5-20 мм)

161 301654 13.11.2006 г. гр.Кричим Кричим Пловдив “ДЮЛГЕР” ООД 4.5

Тръбен кладенец ТК “ДЮЛГЕР-КРИЧИМ”
Дълбочина: 4,50 м
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър Ø 
700 в интервала 0,00-4,50 м
Водоприемна част: метални филтри с диаметър Ø 700 в 
интервала 2,00-4,50м.

162 301655 13.11.2006 г. гр.Хасково Хасково Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО 36

Тръбен кладенец ТК “ЕКОПРОГРЕС-ХАСКОВО”
Дълбочина: 36,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-36,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 300 
в интервала 16,00-32,00м.

163 301656 13.11.2006 г. гр.Брезово Брезово Пловдив “ГЕОМА – Г” ЕООД 26

Тръбен кладенец ТК “ГЕОМА-Г-БРЕЗОВО”
Дълбочина: 26,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-26,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 200 в 
интервала 14,00-19,00м.
Тръбен кладенец ТК “ЗАГОРА ИСТЕЙТ-ПРЯПОРЕЦ”
Дълбочина: 40,00 м

164 301657 13.11.2006 г. с.Пряпорец Стара Загора Стара Загора “ЗАГОРА ИСТЕЙТ” ЕООД 40

Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 105 
в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 105 в 
интервала 12,00-36,00м.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 2,00-40,00м и 
циментация в интервала 0,00-2,00м.
Тръбен кладенец ТК “БУЛЛАНД ТРЕЙД-БРАТАНИЦА”
Дълбочина: 24,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 



170 301718 14.12.2006 г. гр.Септември Септември Пазарджик ЕТ  “ДАНИ – ЙОРДАНКА 
БАДЬОКОВА”  7.8

Тръбен  кладенец:   ТК 1.
Дълбочина:   7,80 м.  
Обсадна колона:  Тръбния кладенец е изграден от 
метална колона с външен диаметър 62 мм и вътрешен 
диаметър 56 мм. Филтъра е прорезен в интервала от 4,0 
до 7,0 м.

Тръбен  кладенец:   ТК 21 (С21).
Дълбочина:  42,00 м.  Тръбната част е изградена от PVC 
тръби и филтри  -  ф 200 мм.  до крайната дълбочина.

166 301659 13.11.2006 г. с.Бенковски Марица Пловдив “ЧИЧО  ЧАРЛИ”  ЕООД 42 Обсадна колона:  PVC тръби и филтри с вътрешен 
диаметър ф 200 мм.   До крайната дълбочина е положена 
чакълеста обсипка (5 – 20 мм). Интервала на филтрите е   
от 22,0 до 41,0 м.  Филтрите са с шлицови прорези 
шахматно разположени. Извършена е задтръбна 
циментация от 00 до 20 м.
Помпена станция “Черноземен”
Шахтов  кладенец: ШК 1                                               
Обсадна колона:  Шахтовите кладенци са изградени от 
опорен скелет от железобетонни пръстени с външен 

167 301662 14.11.2006 г. с.Черноземен Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 6 диаметър 3 800 мм и вътрешен диаметър 3 000 мм. 
Филтрите представляват вливни отвори от етернитови 
тръби с ф 80 мм, разположени под ъгъл 45 градуса.  
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 00 до 
2,00 м.  До крайната дълбочина в задтръбното 
пространство е положена гравийна обсипка. 
Помпена станция “Черноземен”
Шахтови  кладенци: ШК 2.                                         
Обсадна колона:  Шахтовите кладенци са изградени от 
опорен скелет от железобетонни пръстени с външен 

168 301662 14.11.2006 г. с.Черноземен Калояново Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 6.7 диаметър 3 800 мм и вътрешен диаметър 3 000 мм. 
Филтрите представляват вливни отвори от етернитови 
тръби с ф 80 мм, разположени под ъгъл 45 градуса.  
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 00 до 
2,00 м.  До крайната дълбочина в задтръбното 
пространство е положена гравийна обсипка. 

169 301670 16.11.2006 г. гр.Стралджа Тунджа Ямбол “ИНКОМ ПВ” ООД 3.8

Тръбен кладенец ТК “ИНКОМ ПВ-СТРАЛДЖА”
Дълбочина: 3,80 м
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър Ø 
720 в интервала 0,00-3,80 м
Водоприемна част: метални филтри с диаметър Ø 720 в 
интервала 1,00-3,80м.



175 301721 14.12.2006 г. с.Твърдица Твърдица Сливен ЕТ “СЕЛЕКТ – ИЛИЯ 
МИХАЙЛОВ” 8.8

Експлоатационна колона: от бетонови пръстени с 
диаметър Ø 1100 в интервала 0,00-8,80 м
Водоприемна част: барбакани с диаметър Ø 60 в 
интервала 6,00-8,80м.
Гравийна засипка в интервала 2,20-8,80м и циментация в 
интервала 0,00-2,20м.

Тръбен кладенец ТК1 “МИЛЕНИУМ 2000-РУПКИТЕ”
Дълбочина: 40,00 м

171 301719 14.12.2006 г. с.Рупките Чирпан Стара Загора “МИЛЕНИУМ 2000” ООД 40

Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 230 в интервала 0,00-40,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 230 
в интервала 8,00-36,00м.
Гравийна засипка в интервала 1,5-40м и циментация в 
интервала 0,00-1,5м.
Тръбен кладенец ТК2 “МИЛЕНИУМ 2000-РУПКИТЕ”
Дълбочина: 32,00 м

172 301719 14.12.2006 г. с.Рупките Чирпан Стара Загора “МИЛЕНИУМ 2000” ООД 32

Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 0,00-32,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 250 
в интервала 8,00-28,00м.
Гравийна засипка в интервала 1,5-32м и циментация в 
интервала 0,00-1,5м.
Тръбен кладенец ТК “СИЛА ПЛАСТИК-КАЗАНЛЪК”
Дълбочина: 7,00 м

173 301720 14.12.2006 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “СИЛА - ПЛАСТИК” ООД 7

Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 200 
в интервала 0,00-7,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 200 в 
интервала 5,00-7,00м.
Гравийна засипка в интервала 1,00-7,00м и циментация в 
интервала 0,00-1,00м
Тръбен кладенец ТК1 “СЕЛЕКТ-ИЛИЯ МИХАЙЛОВ-
ТВЪРДИЦА”
Дълбочина: 23,00 м

174 301721 14.12.2006 г. с.Твърдица Твърдица Сливен ЕТ “СЕЛЕКТ – ИЛИЯ 
МИХАЙЛОВ” 23

Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-23,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 160 в 
интервала 8,00-23,00м.
Гравийна засипка в интервала 2,00-23,00м и циментация 
в интервала 0,00-2,00м.
Шахтов кладенец ШК1 “СЕЛЕКТ-ИЛИЯ МИХАЙЛОВ-
ТВЪРДИЦА”
Дълбочина: 8,80 м



180 301725 15.12.2006 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
“ТРОЛЕЙБУСЕН  
ТРАНСРОРТ”  ЕООД,  
ПАЗАРДЖИК  

16

Тръбен  кладенец:   СК 1.
Дълбочина:   16,0 м.  
Обсадна колона:  Тръбния кладенец е изграден от 
етернитова тръбно филтърна колона с външен диаметър 
160 мм и вътрешен диаметър 152 мм. Филтъра е 
перфорирани отвори в интервала от 4,0 до 15,0 м.

Тръбен кладенец ТК “ЕКО-ЕЛДА БЪЛГАРИЯ-ХАСКОВО”
Дълбочина: 70,00 м

176 301722 14.12.2006 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ЕКО – ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД 70

Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 160 
в интервала 0,00-70,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 160 в 
интервалите 30,00-57,00м и 60,00-64,00м.
Изпълнена гравийна засипка в интервала 10,00-70,00м и 
циментация в интервала 0,00-10,00м.

Тръбен кладенец ТК “ВИК-НИКОЛАЕВО”-експлоатационен
Дълбочина: 20,00 м

177 301723 15.12.2006 г. гр.Николаево Николаево Стара Загора “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 20

Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 300 
в интервала 8,00-18,00м.
Гравийна засипка в интервала 6,00-20,00м и БПС в 
интервала 0,00-2,00м.
Тръбен кладенец ТК “ВИК-НИКОЛАЕВО”-резервен
Дълбочина: 20,00 м

178 301723 15.12.2006 г. гр.Николаево Николаево Стара Загора “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 20

Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 300 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 300 
в интервала 8,00-18,00м.
Гравийна засипка в интервала 6,00-20,00м и БПС в 
интервала 0,00-2,00м.
Тръбен кладенец ТК “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-СТРЯМА”
Дълбочина: 44,00 м

179 301724 15.12.2006 г. с.Стряма Раковски Пловдив “ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ 
ЕЛЕМЕНТИ” ООД 44

Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 230 
в интервала 0,00-44,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 230 в 
интервала 25,00-42,00м.
Гравийна засипка в интервала 25,00-44,00м и циментация 
в интервала 0,00-25,00м



185 301732 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 28.3

Дълбочина: 28,30 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 0,00-28,30 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 250 
в интервалите 12,50-14,30м и 18,30-26,30м.
Гравийна засипка в интервала 0,00-28,30м.

Тръбен кладенец ТК1

ВС “ПС ИСКРА”
Тръбен кладенец ТК1 “ПС ИСКРА”
Дълбочина: 24,00 м

181 301730 15.12.2006 г. с.Искра Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 24

Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 280 в интервала 0,00-24,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 280 
в интервалите 4,00-12,00м и 20,00-24,00м.
Гравийна засипка в интервала 3,00-24,00м и циментация 
в интервала 0,00-3,00м.
Тръбен кладенец ТК2 “ПС ИСКРА”

182 301730 15.12.2006 г. с.Искра Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 20

Дълбочина: 20,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 280 в интервала 0,00-20,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 280 
в интервала 8,00-16,00м.
Гравийна засипка в интервала 3,00-20,00м и циментация 
в интервала 0,00-3,00м.

ВС “ПС ВОЙВОДИНОВО-ЖЕЛЯЗНО”
Тръбен кладенец ТК1а “ПС ВОЙВОДИНОВО-ЖЕЛЯЗНО”

183 301731 15.12.2006 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 47

Дълбочина: 47,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 300 
в интервала 0,00-47,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 300 в 
интервалите 13,00-17,00м и 29,00-41,00м.
Гравийна засипка в интервала 11,50-47,00м и циментация 
в интервала 0,00-11,50м.

184 301731 15.12.2006 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 37.2

Тръбен кладенец ТК3 “ПС ВОЙВОДИНОВО-ЖЕЛЯЗНО”
Дълбочина: 37,20 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 200 в интервала 0,00-37,20 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 200 
в интервалите 13,00-19,00м и 30,00-34,00м.
Гравийна засипка в интервала 0,00-37,20м
ВС “ПС МАНОЛЕ”



190 301734 18.12.2006 г. с.Езерово Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 72

в интервала 0,00-72,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 360 в 
интервалите 34,00-37,00м и 43,00-66,00м.
Гравийна засипка в интервала 25,00-72,00м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-25,00м.

Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 360 

ВС “ПС МАНОЛЕ”                                                           

186 301732 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 28.5

Тръбен кладенец ТК2
Дълбочина: 28,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 0,00-28,50 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 250 
в интервалите 12,50-14,50м и 16,00-26,00м.
Гравийна засипка в интервала 0,00-28,50м.
ВС “ПС МАНОЛЕ”                                                            

187 301732 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 28

Тръбен кладенец ТК3
Дълбочина: 28,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 0,00-28,80 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 250 
в интервала 17,00-25,00м.
Гравийна засипка в интервала 0,00-28,00м.
ВС “ПС МАНОЛЕ”                                                            

188 301732 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 27.8

Тръбен кладенец ТК4
Дълбочина: 27,80 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 250 в интервала 0,00-27,80 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 250 
в интервала 13,80-25,80м.
Гравийна засипка в интервала 0,00-27,80м.
ВС “ПС ПРАВОСЛАВЕН”
Тръбен кладенец ТК1б “ПС ПРАВОСЛАВЕН”

189 301734 18.12.2006 г. с.Езерово Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 72

Дълбочина: 72,00 м
Експлоатационна колона: от РVС тръби с диаметър Ø 360 
в интервала 0,00-72,00 м
Водоприемна част: РVС филтри с диаметър Ø 360 в 
интервалите 25,00-39,00м и 45,00-66,00м.
Гравийна засипка в интервала 25,00-72,00м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-25,00м.
Тръбен кладенец ТК2а “ПС ПРАВОСЛАВЕН”
Дълбочина: 72,00 м



195 301737 19.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 24.5

Дълбочина: 24,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-24,50 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,00-21,00м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-24,50м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.

Тръбен кладенец – Кланичен пункт                             
Обсадна колона:  Тръбният кладенец е изградени от 

191 301735 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “РЕЯ - 96” ООД - РАКОВСКИ 30

опорен скелет от PVC тръбно-филтърна колона с външен 
диаметър  200 мм и вътрешен диаметър ф 188 мм. 
Филтрите представляват прорези (шахматни шлицови 
отвори). Интервала на филтъра е от 10 до 30 м. 
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 00 до 
10,0 м.  До крайната дълбочина в задтръбното 
пространство е положена гравийна обсипка. 
Тръбен кладенец 1                                                     
Обсадна колона:  Тръбните кладенци са изградени от 

192 301735 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “РЕЯ - 96” ООД - РАКОВСКИ 20

опорен скелет от АЦ тръбно-филтърна колона с външен 
диаметър  300 мм и вътрешен диаметър ф 250 мм. 
Филтрите представляват прорези (шахматни шлицови 
отвори). Интервала на филтъра е от 5 до 20 м. 
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 00 до 
5,0 м.  До крайната дълбочина в задтръбното 
пространство е положена гравийна обсипка
Тръбен кладенец 2                                                    Обсадна 
колона:  Тръбните кладенци са изградени от опорен 

193 301735 18.12.2006 г. с.Маноле Марица Пловдив “РЕЯ - 96” ООД - РАКОВСКИ 20

скелет от АЦ тръбно-филтърна колона с външен 
диаметър  300 мм и вътрешен диаметър ф 250 мм. 
Филтрите представляват прорези (шахматни шлицови 
отвори). Интервала на филтъра е от 5 до 20 м. 
Извършена е задтръбна циментация в интервала от 00 до 
5,0 м.  До крайната дълбочина в задтръбното 
пространство е положена гравийна обсипка
БПС “КАТУНИЦА”                                                          
Тръбен кладенец ТК1

194 301736 18.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 25.2

Дълбочина: 25,20 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-25,20 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,40-21,20м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-25,20м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.
БПС “КАТУНИЦА”                                                          
Тръбен кладенец ТК2



200 301742 24.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 25

Дълбочина: 25,00 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-25,00 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,30-21,20м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-25,00м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.

БПС “КАТУНИЦА”                                                           
Тръбен кладенец ТК3

196 301738 20.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 24.5

Дълбочина: 24,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-24,50 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,00-21,00м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-24,50м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.             
БПС “КАТУНИЦА”                                                          
Тръбен кладенец ТК4

197 301739 21.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 22.35

Дълбочина: 22,35 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-22,35 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 11,00-18,50м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-22,35м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.
БПС “КАТУНИЦА”                                                          
Тръбен кладенец ТК5

198 301740 22.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 24.5

Дълбочина: 24,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-24,50 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,00-20,50м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-20,50м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.
БПС “КАТУНИЦА”                                                           
Тръбен кладенец ТК6

199 301741 23.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 24.5

Дълбочина: 24,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-24,50 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,00-20,50м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-20,50м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.
БПС “КАТУНИЦА” Тръбен кладенец ТК7



205 301738 20.12.2006 г. с.Болярино Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 34

Тръбен кладенец 2б е изграден от опорен скелет от PVC 
тръби и филтри с външен диаметър 315 мм и вътрешен 
диаметър ф 300 мм. Филтрите представляват надлъжни 
процепи с ширина 3 мм.  Извършена е задтръбна 
циментация  в интервала от 00 до 12,30 м.  До крайната 
дълбочина в задтръбното пространство е положена 
гравийна обсипка. /5 – 20 мм/

БПС “КАТУНИЦА”  Тръбен кладенец ТК8

201 301743 25.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 24.4

Дълбочина: 24,40 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-24,40 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 13,00-21,00м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-24,40м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.
БПС “КАТУНИЦА”  Тръбен кладенец ТК9

202 301744 26.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 23.5

Дълбочина: 23,50 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-23,50 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 11,50-19,50м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-23,50м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.
БПС “КАТУНИЦА”  Тръбен кладенец ТК10

203 301745 27.12.2006 г. с.Катуница Садово Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 23.4

Дълбочина: 23,40 м
Експлоатационна колона: от етернитови тръби с 
диаметър Ø 380 в интервала 0,00-23,40 м
Водоприемна част: етернитови филтри с диаметър Ø 380 
в интервала 11,70-19,50м.
Гравийна засипка в интервала 5,00-23,40м и глинест 
тампонаж в интервала 0,00-5,00м.

Помпена станция “Болярино”                                       

204 301737 19.12.2006 г. с.Болярино Раковски Пловдив “В И К” ЕООД - ПЛОВДИВ 32

Тръбен кладенец 1а е изграден от опорен скелет от 
етернитови тръби и филтри с външен диаметър 460 мм и 
вътрешен диаметър ф 400 мм. Филтрите представляват 
надлъжни процепи с ширина 3 мм.  Извършена е 
задтръбен тампонаж от глина в интервала от 00 до 16,0 
м.  До крайната дълбочина в задтръбното пространство е 
положена гравийна обсипка. 
Помпена станция “Болярино”                                      
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