
5ОСОТЕС
150 9001

4000, Пловдив, ул."Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604721, \у\у\у.еагЪ(1.Ъ; е-таИ: Ъ(1_р1оусИу@аЪу.Ъ

стр. 6 от 12

Приложение №1 — Заповеди за експлоатационни ресурси:

НМВ "Велинград- Лъджене" - Заповед №>РД-963/28.12.2011г. на МОСВ

НМВ "Велинград- Чепино" - Заповед №РД-521-1/28.12.2011г. на МОСВ,

НМВ "Девин" - Заповед №РД-680/24.11.2016г. на МОСВ

НМВ "Павел баня" - Заповед №РД-239/12.03.2013г. на МОСВ

НМВ "Пчелински бани" - Заповед №РД-146/19.02.201 Зг. на МОСВ

НМВ "Хисаря"- Заповед №РД-178/24.04.2000г. на МОСВ и № РД09-369/28.04.2000г. на МЗ



38

25

34,5

38,5

35

Т
(С)

Темпе

ратура

Самоизлив на
кота 747,50

Самоизлив на
кота 748,50

Самоизлив на
кота 749,10

Самоизлив на
кота 749,50

Самоизлив на
кота 749,20

м

Допустима

кота на
динамичното
водно ниво,

-

-

-
„

м

Допустима
дълбочина
на водното

ниво,

-

-

-
„

м

Допустимо

понижение
8доп,

-

-

-
„

м

СВН,

0,23

0,03

0,20

0,40

0,24

<а
(л/сек)

Технически

възможен
дебит на

водовземното
съоръжение

Каптиран естествен
извор №"К-14"

Каптиран естествен
извор №>"К-11"

Каптиран естествен
извор №"К-9"

Каптиран естествен
извор №"К-7"

Каптиран естествен
извор №"К-6"

Водовземно

съоръжение:

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода в

таходище на минерална вода „Велинград-Лъджене^, гр.Велинград, община Велинград, област
Пазарджик - водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен

иасив - Западен Родопски район, изграден от гранити (гу6Рг2) - изключителна държавна
собственост,

15102

(к^/а)

-

ДТ^
(С)

-

а
(л/сек)

Експлоатационни ресурси от
хидрогеотермална енергия

25-63

Т
(С)

Темпе
ратура

-

Оерз
(л/сек)

31,45

18,87

ОЕР2
(л/сек)

12,58

аЕР1
(л/сек)

Експлоатационни ресурси от

минерална вода

Находище на
минерална вода
„Велинград-Лъджене"
водонапорна система
от пукнатинно-жилен
тип в Рило-Западно
Родопския гранитен
масив - Западен
Родопски район,
изграден от гранити
(губРгг)

Воден обект

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с
1Л.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

ДВ.бр.87/2007 г)

УТВЪРЖДАВАМ:
1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Велинград-Лъджене".

[р.Велинград, община Велинград, област Пазарджик - водонапорна система от пукнатинно-
килен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив - Западен Родопски район, изграден от
|ранити (губРг2) - изключителна държавна собственост,

1$Г
гр.София, .йс.Д.-.Л..2О11 г.

ЗАПОВЕД

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ц . \

Минис
НОНА

3. Начин на експлоатация - водовземните съоръжения по т.2 ще се експлоатират на

^амоизлив.
4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:
4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за

5асейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и котата на самоизлив

а всяко едно от водовземните съоръжения по т.2,
4.2.до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона

измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на самоизлив,
ргвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3.до два  месеца,  преди  въвеждането  в  експлоатация  на новоизградено(ни)
юдовземно(и) съоръжение(я), при реконструкция на сондажите или при прекаптиране на

1аптираните естествени извори, променящи параметрите, при които са определени ресурсите
1ли технически възможните дебити на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-641/29.08.2011 г за утвърждаване на експлоатационните

ресурси на минерална вода за находище „Велинград-Лъджене", гр.Велинград, община
Велинград и технически в-якитеебити на водовземните съоръжения по т.2.

44

51

63

43,5

49,5

45

35

59

52

54

49

27

43

Самоизлив на
кота 740,00

Самоизлив на
кота 735,24

Самоизлив на
кота 749,30

Самоизлив на
кота 746,55

Самоизлив на
кота 751,57

Самоизлив на
кота 749,25

Самоизлив на
кота 752,70

Самоизлив на
кота 746,70

Самоизлив на
кота 743,90

Самоизлив на
кота 743,89

Самоизлив на
кота 744,00

Самоизлив на
кота -

Самоизлив на
кота 747,30

•

-

-

•

_

т

ш

т

-

-

-

-

-

-

0,52

4,60

8,00

0,64

3,40

1,40

0,40

1,80

0,30

8,20

0,88

0,10

0,11

Сондаж №9
„Кентавър"

Сондаж №8КГ
„Топилата"

Сондаж №7ВКП
„Кремъчна баня"

Сондаж №6ВКП
„Вельова баня"

Сондаж №7КГ
„Вельова баня"

Сондаж №2ВКП
„Вельова баня"

Сондаж №1ВКП +КЕИ
№"К-8" „Вельова баня"
(общо)

Каптирани естествени
извори №"К-28" и №"К-
29"^бщо)

Каптиран естествен
извор №"К-21"

Каптиран естествен
извор №"К-19"

Каптиран естествен
извор №"К-18"

Каптиран естествен
извор №"К-16"

Каптиран естествен
извор №"К-15"



47,5

47,5

Т
(С)

Темпе

ратура

Самоизлив на
кота 774,61

Самоизлив на
кота 775,05

м

Допустима
кота на

динамичното
водно ниво,

-

-

м

Допустима
дълбочина на
водното ниво,

-

-

М

Допустимо
понижение

Здоп.

-

-

м

СВН,

23,70

0,68*

а
(л/сек)

Технически
възможен
дебит на

водовземното
съоръжение

КЕИ №2 „Нов
каптаж"

КЕИ N81 „Стар
каптаж"

Водовземно
съоръжение:

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална

юда в находище на минерална вода „Велинград-Чепино", гр.Велинград, община
^елинград, област Пазарджик - водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-

5ападно Родопския гранитен масив - Западен Родопски район (губРг2) - изключителна
цържавна собственост,

Е8147

(1(^/8)

-

АТ
(С)

-

а
(л/сек)

Експлоатационни ресурси от

хидрогеотермална енергия

37,5-47,5

Т
СС)

Темпе
ратура

2,31

ОеР1
(л/сек)

62,18

37,16

<2еР2
(л/сек)

25,02

(л/сек)

Експлоатационни ресурси от

минерална вода

Находище на
минерална вода
. Велин град-
Чепино",
водонапорна
система от
пукнатинно-жилен
тип в Рило-Западно
Родопския гранитен
масив - Западен
Родопски район
(губРг2)

Воден обект

УТВЪРЖДАВАМ:
1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Велинград-Чепино",

|р.Велинград, община Велинград, област Пазарджик -водонапорна система от пукнатинно-

килен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив - Западен Родопски район (губРг2) -

^зключителна държавна собственост,

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с
1Л.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

[ДВ.бр.87/2007 г)

ЗАПОВЕД
№ рп-.$М.:А

гр.София, :^.?....^....2011 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



:г- ч

НОНА
Министър надл^агра-сррда Щ

'Забележка: Поради невъзможността от актуално замерване (каптажа не може да бъде отворен), дебита на
ШИ №ГСтар каптаж" е определен въз основа на проучване, проведено през 2001 г

3.Начин на експлоатация - водовземните съоръжения по т.2 ще се експлоатират на

^амоизлив.
4.Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2017 г по данните от извършвания мониторинг на дебита и котата на самоизлив

•а всяко едно от водовземните съоръжения по т.2,
4.2.до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона

^змервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на самоизлив,
|твърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3.до два месеца,  преди  въвеждането  в  експлоатация на новоизградено(ни)
юдовземно(и) съоръжение(я), при реконструкция на сондажите или при прекаптиране на

аптираните естествени извори, променящи параметрите, при които са определени ресурсите
ши технически възможните дебити на съоръженията.

5.Отменям Заповед №РД-521/22.07.2011 г за утвърждаване на експлоатационните

^есурси на минерална вода за находище „Велинград-Чепино", гр.Велинград, община
Зелинград и технически възможните дебити на водовземните съоръжения по т.2.

37,5

47,5

47,5

47,5

47,5

Самоизлив на
кота 780,64

Самоизлив на
кота 775,50

Самоизлив на
кота 775,57

Самоизлив на
кота 775,66

Самоизлив на
кота 775,51

•
5,40

5,40

I.      б,зо

9,60

11,10

Сондаж №5
„Горски пункт"

Сондаж №4

Сондаж №3

Сондаж №2

Сондаж №1



273,77 Сондаж ХИ

897,00 сондаж Х.8

373,33 Сондаж Х,3

(М/8)
"... ':. :.  ^ю . .

1

27   :

• 1
!      :
!22^

: 1 27

ГСс)
| ДТ,

2,42 Сондаж ЛИ

^,60 Сондаж ЛИ

3^0 Сондаж ,У>3

(л/сек)
•    \.-    ^ •::•

хидрогеотермална енергия

Експлоатационни ресурси от 

37,3-42

(С)
Т

ратура

Темпе

3,83

(л/сек)
<^ЕРЗ

15,32

7,66

(л/сек)
Оем

7,66

(л/сек)
<2еш

минерална вода

Експлоатационни ресурси от

палеогенска възраст

пясъчникова задруга
(Рд32"3) задруга с

(Рдз1) и туфогенна-
брегчоконгломерати
запълнен с
- Девински грабен,
Доспатско понижение

от пукнатинно-жилен
тип в Брацигово-

водонапорна система
Девин", затворена
минерална вода
Находище на

Воден обект

:.    УТВЪРЖДАВАМ:!

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода! „Девин", гр.Девин,
община Девин, област Смолян - затворена водонапорна система от пук|натинно-жилен тип в
Брацигово-Доспатско понижение — Девински грабен, запълнен с брегчоконгломерати (Рз') и
туфогенна-пясъчникова задруга (Рз23) задруга с палеогенска възраст - изключителна

държавна собственост     ^I

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл|39 от Наредба №1 от
10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.) и

във връзка с доклад от извършено хидрогеоложко проучване, с вх.№05М)8-бЗЗ/27.01.2015 г.,
допълнен свх.№05-08-633/01.09.2016 г. и коригиран с вх.№05-08-4[832/03.11.2016 г. на
Министерството на околната среда и водите,:

г.гр.София,

ЗАПОВЕД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



3, сондаж №5 и сондаж Щб.

ИВЕЛИНА ВАСИЛ
Министър на околна

технически възмож

3.Начин на експлоатация - водовземните съоръжения по т.2 ще с4 експлоатират:

3.1.Сондаж №3 и Сондаж №5 - на самоизлив, при фиксирани коти на динамичното
водно ниво.1

3.2.Сондаж №6 - на помпажен режим.I

4.Ресурсите по т. 1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1.през 2024 г. и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за
басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и понижението на

водното ниво на всяко от водовземните съоръжения по т.2,|
4.2.до 6 месеца след датата на последното, от извършените в| три последователни

сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита ил^| промяна котата на

динамичното водно ниво на някое от водовземните съоръжения, >|твърдени по т.2 от
настоящата заповед,1

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(и)

водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондажите от находище „Девин",
община Девин, област Смолян, променяща параметрите, при които са рпределени ресурсите
на находището или технически възможните дебити на съоръженията.   !

5.Отменям Заповед ^РД-18О/0б.03.2О14г, за утвърждаване на експлоатационните
* ресурси на минерална вода за находище „Девин", о^щина Девин, област Смолян Н

42

37,3

42

Т
(О

Темпе

ратура

Помпажно до
Кота 756,50

С|амбизлив до

Кота 761,82

Самоизлив до
[кота 744,5

: - .    М

[Допустима
•)• кота на

динамичното
водно ниво,

До 7 м от кота

мерна точка

-

-

м

Допустима
дълбочина на

водното ниво,

22,0

20,0

56,5

М

Допустимо

понижение

778,50

781,82

801,00

м

Кота
пвн

2,42

9,60

3,30

(л/сек)

Технически
възможен дебит

на
водовземното
съоръжение

Сондаж №6

Сондаж №5

Сондаж №3

Водовземно

съоръжение:

;". ••-•*^ -^-' ••

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения:



60,2

47,5

59,8

Т

Темпе

ратура

Самоизлив на кота
устие 398,00

Самоизлив на кота
устие 400,78

Самоизлив на кота
устие 398,49

Самоизлив на кота
устие 398,51

м

Допустима кота
на динамичното

водно ниво,

м

Допустима
дълбочина на
водното ниво,

•

м

Допустимо
понижение

.

м

свн,

•!  0,84

^   1,50

1,00

^| 7,25

О
(л/сек)

Технически
възможен дебит
на водовземното

съоръжение

Сондаж МйХ-19

Сондаж №Сз-8

Сондаж ЯяСз-7

Сондаж №3

Водовземко
съоръжение:

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения,

1361сн.з
136с,-т
284С^

146с(*х-

^-.ЛО <е
(к^/8)

44,8
32,5
45,2
41,5

ДТ
(С)

7,25с№
1,00Са-7
1,50Сзл

0,84С№Х-19

а   ;
(л/сек) ^

Експлоатационни ресурси от
хидрогеотермална енергия

47,5-60.2

Т
(О)

Темпе

ратура

0,36

Оер*
(л/сек)

10,59

6,33

(л/сек)

4,26

Оеи
(л/сек)

Експлоатационни ресурси от
;    минерална вода

Находище на
минерална вода
„Павел баня",
гр.Павел баня,
община Павел баня,
област Стара Загора
- изключителна
държавна
собственост

Воден обект

•|УТВЪРЖДАВАМ:|   |

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Павел баня",- гр.Павел

баня, община Павел баня, област Стара Загора - водонапорна система от пукнатинно-
жилен тип в Северните склонове на Сърнена гора, изградени от биотитови гранити (р^гС) и
най-южните дялове на Казанлъшката котловина, изградени от биотитови гранити (р^гС),

глини и пясъци (аН^г) и блокажи, чакъли и пясъци (а(ЗН) - изключителна държавна
собственост,.;',    \

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 за
проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.20121 г (изм.и доп.ДВ.бр.15

от 21.02.2012 г)||

г.

ЗАПОВЕД
№ РД-.М..?...

гр.София, ,..*А:^."к..

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



Министър на околната среа иите

НОНА КАРАДЖОВА

3.Начин на експлоатация - водовземните съоръжения по т.2 да се експлоатират на

самоизлив, при кранов режим на експлоатация и при фиксирана кота на динамичното водно ниво
4.Ресурсите по т.1; и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1.през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за
басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита; и напора на

водовземните съоръжения по т.2 и без да се променят котите на динамично водно ниво,

4.2.до 6 месеца след датата на последното, от извършените й три последователни
сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на
динамичното водно ниво на водовземните съоръжения, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3.до два  месеца,  преди  въвеждането  в  експлоатация на новоизградено(ни)
водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондажите от находище „Павел баня",

променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебити
на съоръженията.;[•

5.Отменям  Заповед  №РД-530-1/28.12.2011   г   за  утвърждаване  на
експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Павел баня", гр.Павел
баня, община Павел баня и технически възможните дебити на сондаж N^3, сондаж
№Сз-7 и сондаж №Сз-8.:
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2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение,   ;
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Находище на
минерална вода
„Пчелински бани"-
водонапорна система
от пукнатинно-жилен
тип в гранодиоритите
на Гуцалския плутон

Воден обект

бани \
тип

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Пчелински
с.Пчелин, община Костенец, област София - водонапорна система от пукнатиняо-жилен

в гранодиоритите на Гуцалския плутон (уК2) - изключителна държавна собственост

УТВЪРЖДАВАМ:

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 за

проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм.и доп.ДВ.бр.15
от 21.02.2012 г)

Г.

ЗАПОВЕД
№ рц-11...

гр.София, ...1^..^

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



НОНА КАРАДЖОВА
Министър на околната среда

4.Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:    |  I
4.1.през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за

басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и без да променя
котата на изливане,!!  !

4.2.до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни

сезона измервания, ако е установено намаляване на дебита на водовземното съоръжение,
утвърден по т.2 от настоящата заповед,!  |

4.3.до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни)
водовземно(и) съоръжение(я)  или при прекаптиране на Каптиран естествен извор,
променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможния
дебит на съоръжението.||

5.Отменям  Заповед  №РД-955/27.12.2011   г    за   утвърждаване 1 на
експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Пчелински бани",
с.Пчелин, община Костенец и технически възможния дебит на Каптиран естествен
извор (Резервно водовземно съоръжение - сондаж №3хг).
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1 ЧЗбщо за западна група

1 Сондаж №6

| Сондаж№4

1 Стублатз

1 Момина сълза

Чобан чешма

Топяица (Хавуз)*
[ Бистрица ]Чулуджа)

1 Свежест (Инджез)
1    .   ^ ,

1 Русалка (Кюлчез)

т~т~т

Кса|/аI Кса|/5

1,1352.35    48

Западна група водоизточници

Сонлаж~К1а5~—г~

ЛТ
д/сек

Локални
ресурси

от хидрогеотермаяна енергия
л

Локални
експлоатационни    I Темпе-

ресурси ат минерална  | рагура
вода по категории    \   С

л'сек^
| Експл. .

етг   |   кота
м

Експлоатационен
водоизточник

За находище "Хисаря*', Пловдивска област, община Хисаря, гр.Хисаря, формирано в
Хисарския плутон от Южнобългарските палеозойски гранитоиди, както следва

Локални екгплодтацичнни ресурси

УТВЪРЖДАВАМ:

На основание чл.8, ал.2 и от Наредба №5 на Министерството на околната среда и водите и на
Министерството на здравеопазването от 8 февруари 1999 г. за утвърждаване на експлоатационните
ресурси на подземните води (обн.,ДВ бр. 18/1999 г.), чл.10, ал.2 от Правилника за работата на
Специализираната комисия за държавна оценка на ресурсите на подземни води, Заповед ШРД-213 от
16.06.1999 г и Протокол №4 от 10,04.2000 г. на Специализираната комисия за държавна оценка на
ресурсите на подземните води

МОСВ №

заповед

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО




