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

№

Номер 
на 

разреши
телното

Дата

Данни за имота

Собственик

Данни за съоръжението

Населено 
място Община Област Дълб

очина Конструкция

1 4 5 7 8 9 10 23 24

1 300671 03.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ОПЕТ АЙГАЗ БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД 15

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 15 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 
7,50-12,50м и 13,50-14,50м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.

2 300674 04.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕСОЕСБГ” ЕООД 42

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /полипропилен/ с диаметър 
Ø 200. Водоприемната част е разположена в 
интервалите 6,00-12,00м, 18,00-32,00м и 34,00-
40,00м.В интервала 0,00-6,00м е изпълнена 
циментация, а в задтръбното пространство в 
интервала 6,00-42,00м е положена гравийна засипка.

3 300675 04.01.2005 г. гр.Чирпан Чирпан Стара Загора  “БЪДЕЩНОСТ” АД  60

         Тръбен  кладенец - 1  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 60,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 200 мм до дълбочина 60,0 м. Интервала 
на филтъра е от 22,5 до 51,0 и от 54,0 до 57,0 м. В 
задтръбното пространство е положен среден чакъл.

4 300675 04.01.2005 г. гр.Чирпан Чирпан Стара Загора  “БЪДЕЩНОСТ” АД  47

Тръбен  кладенец - 2  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 47,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 110 мм до дълбочина 47,0 м. Интервала 
на филтъра е от 22,0 до 45,0 м .

5 300675 04.01.2005 г. гр.Чирпан Чирпан Стара Загора  “БЪДЕЩНОСТ” АД  47

Тръбен  кладенец - 3  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 47,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 110 мм до дълбочина 47,0 м. Интервала 
на филтъра е от 22,0 до 45,0 м .



6 300676 05.01.2005 г. гр.Раковски Раковски Пловдив ЕТ  “АЯ – 2000 – ВЕЛКО  
АЯНСКИ”   20

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 20,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 196 мм до дълбочина 20,0 м. Интервала 
на филтъра е от 8,0 до 16,0 м . В задтръбното 
пространство е положена обсипка от среден чакъл.

7 300677 05.01.2005 г. с.Белозем Раковски Пловдив “ИНСА  ГАЗ” ООД  42

         Тръбен  кладенец - 5  :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 42,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 238 мм до дълбочина 18,0 м и ф 188 от 
18,0 до 42,0 м. Интервала на филтъра е от 15,0 до 
38,0 м . В задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл. В интервала от 0 до 12,0 м е 
извършена задтръбна циментация.

8 300679 12.01.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ГЛОБУС” ЕООД  40

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 40,0 м. 
Изграден е  с метална тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 150 мм до дълбочина 40,0 м. Интервала 
на филтъра е от 8,0 до 37,0 м. В задтръбното 
пространство е положена обсипка от среден чакъл.

9 300680 12.01.2005 г. гр.Асеновград Асеновград Пловдив ХРИСТО ИЛИЕВ БОЖКОВ
ВИЛИАНА ИЛИЕВА БОЖКОВА 40

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 40 м, изграден от 
тръбно-филтърна колона /стомана/ с диаметър Ø 219 
в интервала 0,00-20,00м и Ø 150 в интервала 20,00-
40,00м. Водоприемната част е разположена в 
интервала 22,00-37,00м.В интервала 0,00-20,00м е 
изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 
в интервала 20,00-40,00м е положена гравийна 

10 300684 14.01.2005 г. гр.Сливен Сливен Сливен “ТИРБУЛ” ЕАД 120

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 120 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервалите 
72,00-76,00м и 112,00-116,00м.В интервала 0,00-
25,00м е изпълнена циментация, а в задтръбното 
пространство в интервала 25,00-120,00м е положена 
гравийна засипка.

11 300685 14.01.2005 г. с.Куклен Куклен Пловдив “АМВ - АГРО” ООД  40

Тръбен  кладенец   :          
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 40,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 295 мм до дълбочина 40,0 м. Интервала 
на филтъра е от 20,0 до 38,0 м. В задтръбното 
пространство е положена обсипка от среден чакъл.



12 300686 14.01.2005 г. гр.Кричим Кричим Пловдив “ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО” 
ООД 15.5

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 15,50 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /метал/ с 
диаметър Ø 50. Водоприемната част е разположена в 
интервала 11,00-15,00м.В задтръбното пространство 
не е положена гравийна засипка.

13 300696 18.01.2005 г. с.Зимница Стралджа Ямбол “ГРАДУС - 1” ООД 18

Сондажен кладенец (ЕСК-1) (“С-248-Б-д”) с дълбочина 
18,00 м, изградени от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 250 от 0,00-18,00м. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
16,00м.В задтръбното пространство в интервала 2,00-
18,60м е положена гравийна засипка, а в интервала 
0,00-2,00м е изпълнена задтръбна хидроизолация.

14 300696 18.01.2005 г. с.Зимница Стралджа Ямбол “ГРАДУС - 1” ООД 20

Сондажен кладенец (ЕСК-2) (“С-245-Б-д”) с дълбочина 
20,00 м, изградени от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 250 от 0,00-20,00м. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
16,00м.В задтръбното пространство в интервала 2,00-
20,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 
0,00-2,00м е изпълнена задтръбна хидроизолация.

15 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 63

Тръбен кладенец №1 с дълбочина 63,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
350. Водоприемната част е разположена в 
интервалите 18,00-40,00м, 42,00-50,00м и 54,00-
58,00м.В задтръбното пространство в интервала 15,00-
63,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 
00,00-15,00м е изпълнен задтръбен тампонаж с глина.

16 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 50

Тръбен кладенец №2  с дълбочина 50,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
350. Водоприемната част е разположена в 
интервалите 18,00-24,00м, 25,00-37,00м и 41,00-
48,00м.В задтръбното пространство в интервала 15,00-
50,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 
00,00-15,00м е изпълнен задтръбен тампонаж с глина

17 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 30

Тръбен кладенец №3 с дълбочина 30,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
300. Водоприемната част е разположена в интервала 
14,00-28,00м.В задтръбното пространство в интервала 
12,00-30,00м е положена гравийна засипка, а в 
интервала 00,00-12,00м е изпълнен задтръбен 



среден чакъл.

18 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 54

Тръбен кладенец №6 с дълбочина 54,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
350. Водоприемната част е разположена в 
интервалите 18,00-24,00м, 25,00-37,00м и 41,00-
49,00м.В задтръбното пространство в интервала 15,00-
54,00м е положена гравийна засипка, а в интервала 

19 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 30

00,00-15,00м е изпълнен задтръбен тампонаж с глина

Тръбен кладенец №7с дълбочина 30,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
250. Водоприемната част е разположена в интервала 
14,00-28,00м.В задтръбното пространство в интервала 
12,00-30,00м е положена гравийна засипка, а в 
интервала 00,00-12,00м е изпълнен задтръбен 

20 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 30

тампонаж с глина
Тръбен кладенец №8 с дълбочина 30,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
300. Водоприемната част е разположена в интервала 
14,00-28,00м.В задтръбното пространство в интервала 
12,00-30,00м е положена гравийна засипка, а в 

21 300701 19.01.2005 г. гр.Първомай Първомай Пловдив “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” 
ЕООД 30

интервала 00,00-12,00м е изпълнен задтръбен 
Тръбен кладенец №10 с дълбочина 30,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
300. Водоприемната част е разположена в интервала 
14,00-28,00м.В задтръбното пространство в интервала 
12,00-30,00м е положена гравийна засипка, а в 

22 300702 20.01.2005 г. с.Оряховица Стара 
Загора Стара Загора ЕТ “ТЕДДИ – ХРИСТО  

ХРИСТОВ”   48

интервала 00,00-12,00м е изпълнен задтръбен 

Тръбен  кладенец  ЕТК  - 1:
 Тръбният кладенец е с дълбочина до 48,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно филтърна колона с 
диаметър ф 200 мм до дълбочина 48,0 м. Интервала 
на филтъра е от 12,0 до 45,0 м. В задтръбното 

23 300703 20.01.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ПАЗАРДЖИК БТ” АД  18

пространство е положена обсипка от среден чакъл
Тръбен  кладенец :  Тръбният кладенец е с 
дълбочина до 18,0 м. Изграден е  с метална тръбно 
филтърна колона с диаметър ф 150 мм до дълбочина 
18,0 м. Интервала на филтъра е от 4,0 до 16,0 м. В 
задтръбното пространство е положена обсипка от 



гравийна засипка

24 300704 20.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “БИЛ” ООД 25

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 25,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 310. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 7,00-13,00м и 14,00-20,00м.В 
задтръбното пространство не е положена гравийна 

25 300705 20.01.2005 г. с.Огняново Пазарджик Пазарджик “ОГНЯНОВО – К” АД  6

засипка.
Шахтов  кладенец  :
с дълбочина до 6,0 м. Изграден е  с бетонови 
пръстени с диаметър ф 3000 мм до дълбочина 6,0 м. 
Интервала на филтъра е от 5,20 до 5,80 м. В 

26 300705 20.01.2005 г. с.Огняново Пазарджик Пазарджик “ОГНЯНОВО – К” АД  42

задтръбното пространство е положена обсипка от 
Тръбен кладенец : 
е с дълбочина до 42,0 м. Изграден е  с PVC тръбно 
филтърна колона с диаметър ф 232 мм до дълбочина 
42,0 м. Интервала на филтъра е от 22,0 до 42,0 м. В 
задтръбното пространство е положена обсипка от 

27 300706 20.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80

среден чакъл.

Тръбен кладенец /ТК-1-резервен/ с дълбочина 80 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 400. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 32,00-60,00м. и 64,00-76,00м.В 
интервала 0,00-30,00м. е изпълнена циментация.В 
задтръбното пространство в интервала 30,00-80,00м е 

28 300706 20.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80

положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-2-експлоатационен/ с дълбочина 
80 м, изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 350. Водоприемната част е разположена 
в интервала 44,00-76,00м.В интервала 0,00-42,00м. е 
изпълнена циментация.В задтръбното пространство в 

29 300706 20.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80

интервала 42,00-80,00м е положена гравийна засипка
Тръбен кладенец /ТК-3-за противопожарни цели/  с 
дълбочина 80 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 400. Водоприемната част е 
разположена в интервала 44,00-76,00м.В интервала 
0,00-42,00м. е изпълнена циментация.В задтръбното 
пространство в интервала 42,00-80,00м е положена 



положена обсипка от дребен чакъл

30 300706 20.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АЛЕН МАК” АД 80

Тръбен кладенец /ТК-4-за противопожарни цели/ с 
дълбочина 80 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 400. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 32,00-40,00м. и 44,00-
76,00м.В интервала 0,00-30,00м. е изпълнена 
циментация.В задтръбното пространство в интервала 

31 300707 21.01.2005 г. с.Марково Родопи Пловдив КОНСТАНТИН  СТОЯНОВ  
ПАНАЙОТОВ  15

30,00-80,00м е положена гравийна засипка
Шахтов  кладенец: с дълбочина до 15,0 м. Изграден е  
с бетонови пръстени с диаметър ф 2200 мм до 
дълбочина 15,0 м. Интервала на филтъра е от 12,0 до 
15,0 м. В задтръбното пространство е положена 

32 300708 21.01.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “СУАБ – СБА – КЛОН 
ПАЗАРДЖИК” ЕООД 8

обсипка от среден чакъл.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /метал/ с диаметър Ø 
2//(цола). Водоприемната част е разположена в 
интервала 3,00-8,00м.Представената конструкция е 

33 300709 21.01.2005 г. с.Добровница Пазарджик Пазарджик МИЛКА  БОРИСЛАВОВА   
КЪЕВА  8

предполагаема.
Сондаж - 1 :
Сондажният кладенец с дълбочина до 8,0 м. Изграден 
е  с метална тръбно-филтърна колона  с диаметър ф 
54 мм до дълбочина 8,0 м. Интервала на филтъра е 

34 300710 21.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив
“ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И 
СИСТЕМИ” АД – КЛОН 
ПЛОВДИВ

19

от 2,5 до 8,0 м.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 19,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 110. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 6,00-12,00м и 14,00-18,00м.В 
задтръбното пространство не е положена гравийна 

35 300713 24.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “АНГЕЛОВА  И  С-ИЕ” СД 11

засипка.

Сондажен кладенец - 1: с дълбочина 11,0 м. Изграден 
е   азбесто-циментова тръбно-филтърна колона  с 
диаметър ф 150 мм до дълбочина 11,0 м. Интервала 
на филтъра е от 6,0 до 10,0 м. В задтръбното 

36 300714 24.01.2005 г. гр.Раковски Раковски Пловдив “ПЛАМЪК РАКОВСКИ” ЕООД 12

пространство е положена обсипка от дребен чакъл.

Тръбен кладенец : е с дълбочина до 12,0 м. Изграден 
е  от PVC  тръбно-филтърна колона  с диаметър ф 
148 мм до дълбочина 12,0 м. Интервала на филтъра е 
от 6,0 до 10,5 м. В задтръбното пространство е 



гравийна засипка

37 300717 27.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “СОФТОИЛ” АД 20

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /полиетилен/ с 
диаметър Ø 125. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 3,00-12,00м и 14,00-18,00м.В 
задтръбното пространство не е положена гравийна 

38 300718 31.01.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВИС – ВЕСЕЛИНА  
КРЪСТЕВА” ЕТ 37

засипка.
Сондажен кладенец : 
с дълбочина до 37,0 м. Изграден е  от PVC  тръбно-
филтърна колона  с диаметър ф 102 мм до дълбочина 
37,0 м. Интервала на филтъра е от31,0 до 37,0 м. В 
задтръбното пространство е положена обсипка от 

39 300719 31.01.2005 г. с.Радиново Марица Пловдив “ЕКО ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” ЕАД 40

дребен чакъл
Сондажен кладенец :
с дълбочина до 40,0 м. Изграден е  от PVC  тръбно-
филтърна колона  с диаметър ф 144 мм до дълбочина 
40,0 м. Интервала на филтъра е от 6,0 до 36,0 м. В 
задтръбното пространство е положена обсипка от 

40 300720 01.02.2005 г. с.Цалапица Родопи Пловдив

ХРИСТО  КРЪСТЕВ  
БОРИСОВ
ГЕОРГИ  АРГИРОВ  
ХРИСТОДОРОВ

5

дребен чакъл
Сондажен кладенец :
Сондажният кладенец е с дълбочина до 5,0 м. 
Изграден е  от PVC  тръбно-филтърна колона  с 
диаметър ф 148 мм до дълбочина 5,0 м. Интервала 
на филтъра е от 3,5 до 5,0 м. В задтръбното 

41 300722 01.02.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “АВТО – ЛУКС 2000” ООД 40

пространство е положена обсипка от дребен чакъл
Експлоатационен тръбен кладенец : с дълбочина до 
40,0 м. Изграден е  от PVC  тръбно-филтърна колона  
с диаметър ф 106 мм до дълбочина 40,0 м. Интервала 

42 300723 01.02.2005 г. с.Марково Родопи Пловдив ВАСИЛ ТАНЕВ ТАНЕВ

на филтъра е от 6,0 до 36,0 м. 
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 7,30-13,50м и 19,00-24,00м.В 
интервала 0,00-7,00м е изпълнена циментация, а в 
задтръбното пространство в интервала 7,00-30м е 

43 300724 01.02.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ЕТ “МАТАК – 2000 – ИВАН 
МАТАКОВ” 8

положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 110. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4,00-
8,00м.В задтръбното пространство е положена 



е положена гравийна засипка

44 300725 02.02.2005 г. гр.Асеновград Асеновград Пловдив “АСЕЛА” АД 28

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 28,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-26,00м.В задтръбното пространство 

45 300726 02.02.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик   ЕТ “ДИАНБО – ДИМИТЪР  
БОЖИЛОВ” 7.6

е положена гравийна засипка.
Сондажен кладенец :
с дълбочина до 7,60 м. Изграден е  от метална  
тръбно-филтърна колона  с диаметър ф 32 мм до 
дълбочина 7,60 м. Интервала на филтъра е от 2,5 до 

46 300727 02.02.2005 г. с.Въгларово Хасково Хасково ОБЩИНА ХАСКОВО 130

7,6 м. 
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 130,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 315. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 66,00-94,00м и 103,00-127,00м.В 
интервала 0,00-66,00м е изпълнена циментация, а в 
задтръбното пространство в интервала 66,00-130м е 

47 300728 02.02.2005 г. с.Бенковски Марица Пловдив “ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ” 
ЕООД 42

положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 16,00-37,00м.В интервала 0,00-15,00м е 
изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 
в интервала 15,00-42,00м е положена гравийна 

48 300729 02.02.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ТЕРА ГАЗ - 02” ООД 18

засипка. 
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 6,00-14,00м и 16,00-17,50м.В 
задтръбното пространство е положена гравийна 

49 300731 02.02.2005 г. с.Труд Марица Пловдив “РЕФАН” ООД 60

засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 60,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /метал/ с 
диаметър Ø 219. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 24,00-36,00м и 39,00-57,00м.В 
интервала 0,00-23,00м е изпълнена циментация, а в 
задтръбното пространство в интервала 23,00-60м е 

50 300731 02.02.2005 г. с.Труд Марица Пловдив “РЕФАН” ООД 21

положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 21,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 220. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-21,00м.В задтръбното пространство 



в интервала 3,00-12,00м е положена гравийна засипка.

51 300732 03.02.2005 г. Гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2” 
ЕООД 60.3

Тръбен кладенец : с дълбочина до 60,3 м. Изграден е  
от PVC  тръбно-филтърна колона  с диаметър ф 200 
мм до дълбочина 60,3 м. Интервала на филтъра е от 

52 300733 04.02.2005 г. с.Дълбоки Стара 
Загора Стара Загора “КРАСИ 99” ЕООД 26

30,6 до 59,0 м. 
Експлоатационен тръбен кладенец : 
с дълбочина до 26,0 м. Изграден е  от PVC  тръбно-
филтърна колона  с диаметър ф 110 мм до дълбочина 
26,0 м. Интервала на филтъра е от 18,0 до 24,0 м. В 
задтръбното пространство е положена гравийна 

53 300734 04.02.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора ЕТ “РОМЕГА – КРАСИМИР 

УШЕВ” 22

обсипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 22,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 110. Водоприемната част е разположена 
в интервала 10,00-20,00м.В задтръбното пространство 

54 300735 04.02.2005 г. с.Горно Ботево Стара 
Загора Стара Загора “ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ 

УПЛЪТНИТЕЛИ” АД 18.8

не е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ЕТК-1/ с дълбочина 18,80 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 210. Водоприемната част е разположена 
в интервала 9,00-16,80м.В интервала 0,00-4,00м е 
изпълнена хидроизолация с глина, а в задтръбното 
пространство в интервала 4,00-18,80м е положена 

55 300736 07.02.2005 г. гр.Асеновград Асеновград Асеновград ЕТ “АНДИП 92 – АНДРЕЙ 
ПАВЛОВ” 42

гравийна засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 14,00-27,00м и 29,00-38,00м.В 
интервала 0,00-12,00м е изпълнена циментация, а в 

56 300737 07.02.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ЕВРОВЕСТ 2000” ООД 32

задтръбното пространство в интервала 12,00-42,00м е 
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 32,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 250. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 22,00-27,00м и 30,00-31,00м.В 
интервала 0,00-19,00м е изпълнена циментация, а в 
задтръбното пространство в интервала 19,00-32м е 

57 300737 07.02.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ЕВРОВЕСТ 2000” ООД 12

положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-10,50м. В интервала 0,00-3,00м е 
изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 



филтъра е от 5,0 до 35,0 м. В задтръбното 
пространство е положена обсипка от среден чакъл.

58 300744 10.02.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ИНТЕР” ЕООД 42

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 26,50-32,30м и 35,30-38,50м.В 
интервала 0,00-10,00м е изпълнена циментация, а в 

59 300748 11.02.2005 г. гр.Сливен Сливен Сливен “ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” 
ЕАД 5.5

задтръбното пространство в интервала 10,00-42,00м е 
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 5,50 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /цимент/ с диаметър Ø 
450. Водоприемната част е разположена в интервала 

60 300760 22.02.2005 г. Гр.Велинград Велинград Пазарджик “ВСК – КЕНТАВЪР - ЗММ” 
ЕООД 8

3,00-5,50м.В задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка
Тръбен  кладенец   :          
с дълбочина до 8,0 м. Изграден е  с етернитова 
тръбно-филтърна колона с диаметър ф 200 мм до 
дълбочина 8,0 м. Интервала на филтъра е от 3,0 до 

61 300761 22.02.2005 г. Гр.Раковски Раковски Пловдив “НЕКТОН” ООД 16

7,5 м. В задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл

Тръбният кладенец е с дълбочина до 16,0 м. Изграден 
е  с PVC тръбно-филтърна колона с диаметър ф 125 
мм до дълбочина 16,0 м. Интервала на филтъра е от 

62 300762 23.02.2005 г. с.Войводиново Пловдив Пловдив ЕТ  “АТАНАС  БАЛТОВ” 36

3,0 до 7,5 м. В задтръбното пространство е положена 
обсипка от среден чакъл.
Тръбен  кладенец:
с дълбочина до 36,0 м. Изграден е  с PVC тръбно-
филтърна колона с диаметър ф 180 мм до дълбочина 
36,0 м. Интервала на филтъра е от 29,0 до 32,0 м. В 

63 300764 28.02.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ВЕСОЙЛ” ЕООД 60

задтръбното пространство е положена обсипка от 
среден чакъл
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 60,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 37,50-57,50м.В интервала 0,00-10,00м е 
изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 

64 300767 01.03.2005 г. с.Славянци Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ ”  АД  40

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

Тръбен кладенец  ТК – 1: 
с дълбочина до 40,0 м. Изграден е  с PVC тръбно-
филтърна колона с диаметър ф 355 мм до дълбочина 
10,5 м.  и от 10,5 до 40,0 м с етернитова тръбно-
филтърна колона с диаметър ф 250 мм. Интервала на 



изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 
в интервала 3,00-12,00м е положена гравийна засипка.

65 300768 01.03.2005 г. с.Славянци Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ ”  АД  9.5

Шахтов  кладенец  К – 1
с дълбочина до 9,5 м. Изграден   са с бетонови 
пръстени с диаметър ф 3000 мм до дълбочина 9,5 м. 
Вътрешния диаметър на кладенците е ф 2400 мм. 

66 300768 01.03.2005 г. с.Славянци Сунгурларе Бургас “ВИНЕКС - СЛАВЯНЦИ ”  АД  9.5

Интервала на филтъра е от 7,0 до 9,5 м. (барбакани 
разположени шахматно).
Шахтов  кладенец  К – 2
с дълбочина до 9,5 м. Изграден   са с бетонови 
пръстени с диаметър ф 3000 мм до дълбочина 9,5 м. 
Вътрешния диаметър на кладенците е ф 2400 мм. 

67 300769 01.03.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково ЕТ “РОАЛ – РОСЕН МУСОВ” 10

Интервала на филтъра е от 7,0 до 9,5 м. (барбакани 
разположени шахматно).
Шахтов кладенец (геран) /ШК-1/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от бетонови гривни с диаметър Ø 800. 
Водоприемната част е разположена в интервала 7,00-

68 300770 02.03.2005 г. с.Труд Пловдив Пловдив “РЕФАН” ООД 60

10,00м.В задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 60,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /метал/ с 
диаметър Ø 219. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 24,00-36,00м и 39,00-57,00м.В 
интервала 0,00-23,00м е изпълнена циментация, а в 

69 300771 02.03.2005 г. с.Труд Марица Пловдив “РЕФАН” ООД 21

задтръбното пространство в интервала 23,00-60м е 
положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 21,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 220. Водоприемната част е разположена 

70 300773 07.03.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ЕВРОВЕСТ 2000” ООД 32

в интервала 4,00-21,00м.В задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 32,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 250. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 22,00-27,00м и 30,00-31,00м.В 
интервала 0,00-19,00м е изпълнена циментация, а в 

71 300774 07.03.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ЕВРОВЕСТ 2000” ООД 12

задтръбното пространство в интервала 19,00-32м е 
положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-10,50м. В интервала 0,00-3,00м е 



в интервала 10,00-36,00м е положена гравийна 
засипка.

72 300775 07.03.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЕВРОГАЗ” ООД 6

Сондаж 1 
Сондажният кладенец е с дълбочина до 6,0 м. 
Изграден е  с метална тръбно-филтърна колона с 

73 300778 07.03.2005 г. с.Белозем Раковски Пловдив “ИНСА ОИЛ” ООД 50

диаметър ф 54 мм до дълбочина 6,0 м. Интервала на 
филтъра е от 2,5 до 6,0 м. 
Сондажен  кладенец  СК-1: 
с дълбочина до 50,0 м. Изграден е  с етернитова 
тръбно-филтърна колона с диаметър ф 250 мм до 
дълбочина 50,0 м. Интервала на филтъра е от 15,0 до 
46,0 м. В задтръбното пространство  от 15,0 до 50,0 м 
е положена обсипка от среден чакъл. Интервала от 00 

74 300778 07.03.2005 г. с.Белозем Раковски Пловдив “ИНСА ОИЛ” ООД 42

до 15,0 м е извършена циментация на задтръбното 
пространство.

Сондажен  кладенец  СК - 2 :                                
Сондажният кладенец е с дълбочина до 42,0 м. 
Изграден е  с PVC тръбно-филтърна колона с 
диаметър ф 200 мм до дълбочина 42,0 м. Интервала 
на филтъра е от 18,0 до 40,0 м. В задтръбното 
пространство  от 15,0 до 42,0 м е положена обсипка от 

75 300779 10.03.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “МОНИ МЕС” ЕООД 32

среден чакъл. Интервала от 00 до 15,0 м е извършена 
циментация на задтръбното пространство

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 32,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 18,00-30,00м.В интервала 0,00-5,00м е 

76 300780 10.03.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “ТИВАИНВЕСТ” ООД 21.4

изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 
в интервала 5,00-32,00м е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 21,40 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 7,60-19,60м.В интервала 0,00-3,00м е 

77 300781 10.03.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково
ЕТ “ВИЛИ – ВЕЛИЧКА 
РУСЕВА – ЖЕЛЯЗКО 
ИВАНОВ”

36

изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 
в интервала 3,00-21,40м е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 36,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервала 28,20-34,00м.В интервала 0,00-10,00м е 
изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 



филтъра е от 6,0 до 11,0 м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна обсипка.

78 300782 10.03.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ” ООД 53

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 53,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /метал/ с 
диаметър Ø 315. Водоприемната част е разположена 
в интервала 32,00-50,00м.В интервала 0,00-25,00м е 
изпълнена циментация, а в задтръбното пространство 

79 300783 11.03.2005 г. с.Мокрище Пазарджик Пазарджик ЕТ “ЙОМАКО – КОСТАДИН  8

в интервала 25,00-53,00м е положена гравийна 
засипка
Сондажен кладенец с дълбочина до 8,0 м. Изграден е  
с етернитова тръбно-филтърна колона с диаметър ф 
140 мм до дълбочина 8,0 м. Интервала на филтъра е 

80 300785 12.03.2005 г. с.Манолово Павел баня Стара Загора

СЛАВКОВ” 

“ИНТЕРМЕД - 1”  ЕООД 23

от 2,5 до 8,0 м. В задтръбното пространство  е 
положена гравийна обсипка.

Експлоатационен тръбен кладенец  ЕТК- 2 :
с дълбочина до 23,0 м. Изграден е  с етернитова 
тръбно-филтърна колона с диаметър ф 200 мм от 2,0 
до 23,0 м ; от 00 до 2,0 м с PVC колона. Интервала на 

81 300786 12.03.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ТРАКИЯ - КЕРАМ” ЕООД 20

филтъра е от 7,0 до 23,0 м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна обсипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 5,00-11,00м и 13,00-18,00м.В 
задтръбното пространство в интервала 0,00-5,00м е 

82 300788 12.03.2005 г. гр.Белово Белово Пазарджик “ЕНЕРГОРЕМОНТ - 7

изпълнена хидроизолация с глина, а в интервала 5,00-
20,00м е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 7,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /метал/ с диаметър Ø 
200. Водоприемната част е разположена в интервала 

83 300795 22.03.2005 г. с.Царацово Марица Пловдив

ПЛОВДИВ” АД

“СВ. СТИЛИЯН”  ООД 24

3,00-7,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка
Сондажен кладенец  СК : 
с дълбочина до 24,0 м. Изграден е  с PVC тръбно-
филтърна колона с диаметър ф 117 мм  до 24,0 м. 
Интервала на филтъра е от 5,0 до 21,0 м. В 

84 300796 22.03.2005 г. с.Брани поле Родопи Пловдив “ФЛАШ - КО”  ООД 11.5

задтръбното пространство  е положена гравийна 
обсипка
Тръбният кладенец е с дълбочина до 11,50 м. 
Изграден е  с PVC тръбно-филтърна колона с 
диаметър ф 148 мм  до 11,50 м. Интервала на 



интервала 2,50-5,00м.В интервала 2,00-5,50м е 
положена гравийна засипка.

85 300799 24.03.2005 г. гр.Раднево Раднево Стара Загора ЕТ  “РУМЕН  РУСЕВ” 8.5

Сондажен кладенец  Скл. :
с дълбочина до 8,50 м. Изграден е  с етернитова 
тръбно-филтърна колона с диаметър ф 400 мм  до 
8,50 м. Интервала на филтъра е от 6,0 до 8,0 м. В 

86 300800 24.03.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “ВЕРЕЯ - ТУР”  АД 22

задтръбното пространство  е положена гравийна 
обсипка.

Експлоатационен тръбен кладенец  ЕТК :
с дълбочина до 22,0 м. Изграден е  с  PVC тръбно-
филтърна колона с диаметър ф 110 мм  до 22,0 м. 
Интервала на филтъра е от 15,0 до 21,0 м. Интервал 
на циментация от 00 до 2,0 м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна обсипка.
Сондажен кладенец :
е с дълбочина до 6,0 м. Изграден е  с метална тръбно-87

88

300802

300804

25.03.2005 г.

28.03.2005 г.

гр.Велинград

гр.Стара Загора

Велинград

 Стара 

Пазарджик

Стара Загора

“КОЦАН” ООД

“АМБРОЗИЯ - 90” ООД

6

8.5

филтърна колона с диаметър ф 38 мм  до 6,0 м. 
Интервала на филтъра е от 2,5 до 6,0 м. 
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,50 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
400. Водоприемната част е разположена в интервала 

89 300805 28.03.2005 г. гр.Хасково

Загора

Хасково Хасково ЕТ “НЕДИКА – НЕДЯЛКО 
ДЕЛЧЕВ” 9

0,00-8,50м.В задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 9,00 м, изграден 
от бетонови гривни с диаметър Ø 800. Водоприемната 
част представлява кръгли отвори с диаметър Ø 20 и е 
разположена в интервала 6,00-9,00м.В интервала 0,00-
1,00м е изпълнена циментация, а в задтръбното 

90 300806 28.03.2005 г. с.Правдолюб Ардино Кърджали “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 7

пространство в интервала 1,00-9,00м е положена 
гравийна засипка.
ПС “Ардино – 2”
Шахтов кладенец /ШК-1/ изпълнен като спускащо се 
тяло с дълбочина 7,00 м и диаметър Ø 3000. 
Водоприемната част (барбакани) е разположена в 

91 300806 28.03.2005 г. с.Правдолюб Ардино Кърджали “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 6

интервала 3,00-6,00м.В интервала 2,00-6,50м е 
положена гравийна засипка.
ПС “Ардино – 2”
Шахтов кладенец /ШК-2/ изпълнен като спускащо се 
тяло с дълбочина 6,00 м и диаметър Ø 3000. 
Водоприемната част (барбакани) е разположена в 



СТОПАНСТВО в интервала от  6,80  до 14,00  м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна засипка.

92 300808 28.03.2005 г. гр.Велинград Велинград Пазарджик ЕТ  “АВТОНИК – НИКОЛАЙ 6

Сондажен кладенец :
с дълбочина до 6,0 м. Изграден е  с етернитова 
тръбно-филтърна колона с диаметър ф 140 мм  до 6,0 

93 300809 29.03.2005 г. с.Марково Пловдив Пловдив

МИНКОВ”

“РОДОПИ - 95” АД   36

м. Интервала на филтъра е от 2,0 до 6,0 м. В 
задтръбното пространство е положена гравийна 
Сондажен кладенец  СК -1:
с дълбочина до 36,0 м. Изграден е  с 
азбестоциментова тръбно-филтърна колона с 
диаметър ф 300 мм  до 36,0 м. Интервала на филтъра 

94 300810 30.03.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОМАРС” АД 12

е от 10,0 до 34,0 м. В задтръбното пространство е 
положена гравийна обсипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 12,0 м, 
изграден от азбестоциментна тръбно-филтърна 
колона  с диаметър Ø 180. Водоприемната част е 
разположена в интервала 5,0 – 7,0 и 9,0 – 12,0 м.В 

95 300811 30.03.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОМАРС” АД 30

задтръбното пространство  е положена гравийна 
засипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 30,0 м, 
изграден от азбестоциментна тръбно-филтърна 
колона  с диаметър Ø 150. Водоприемната част е 
разположена в интервала 9,0 – 15,0 и 24,0 – 27,0 м.В 

96 300812 30.03.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КОМАРС” АД 12.7

задтръбното пространство  е положена гравийна 
засипка
Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 12,70 м, 
изграден от азбестоциментна тръбно-филтърна 
колона  с диаметър Ø 150. Водоприемната част е 
разположена в интервала от  5,50  м 

97 300813 31.03.2005 г. с.Белозем Раковски Пловдив
ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  15.5

до 12,0  м. В задтръбното пространство  е положена 
гравийна засипка.
Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 15,5 м, 
изграден от етернитова тръбно-филтърна колона  с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала от 6,60  до 

98 300813 31.03.2005 г. с.Белозем Раковски Пловдив

СТОПАНСТВО

ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  14

14,00  м. В задтръбното пространство  е положена 
гравийна засипка.

Сондажен кладенец /СК-2/ с дълбочина 14,0 м, 
изграден от етернитова тръбно-филтърна колона  с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 



в интервала 6,00-29,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.Конструкцията на 
кладенеца е предполагаема

99 300813 31.03.2005 г. с.Белозем Раковски Пловдив
ПРОФЕСИОНАЛНА  
ГИМНАЗИЯ  ПО  СЕЛСКО  15

Сондажен кладенец /СК-3/ с дълбочина 15,0 м, 
изграден от етернитова тръбно-филтърна колона  с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 

100 300815 05.04.2005 г. гр.Стамболийск
и

Стамболийс
ки Пловдив

СТОПАНСТВО

ЕТ  “ИВАН  АТАНАСОВ” 17

в интервала от  6,50  до 14,00  м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна засипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 17,0 м, 
изграден от PVC тръбно-филтърна колона  с 
диаметър Ø 150. Водоприемната част е разположена 
в интервала от 6,0  до 16,0  м. В задтръбното 

101 300821 08.04.2005 г. гр.Димитровгра
д Хасково Хасково “БОГИ - М” ЕООД 12

пространство  е положена гравийна засипка.
Кота терен: СК – 1 / 180.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 360. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,50-10,50м.В интервала 0,00-1,50м е 
изпълнена хидроизолация, а задтръбното 

102 300827 12.04.2005 г. с.Долно 
Сахране

Стара 
Загора Стара Загора “ПРИБОР - ИНВЕСТ” ООД 9.1

пространство в интервала 1,50-12,00м е положена 
гравийна засипка.

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 9,10 м, от които 
1,6 м-надземната част.Експлоатационната му колона 
е от бетонови пръстени с дължина 1 м, вътрешен 
диаметър Ø 3000 и дебелина на стените 500 мм. 
Водоприемните отвори (барбакани) са разположени в 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

най-долните четири пръстена на експлоатационната 
колона (по 40 бр. на един пръстен).
Шахтов кладенец /ШК-2/ с дълбочина 4,00 м, изграден 

103 300832 12.04.2005 г. гр.Сливен Сливен Сливен ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 
И МАШИНОСТРОЕНЕ

4 от бетонови пръстени с размер Ø 0,8 х 1 м. 
Кладенецът не е каптиран.Устието му се затваря с 
метален капак и е оборудвано с центробежна помпа.

104

105

300834

300840

13.04.2005 г.

27.04.2005 г.

гр.Сливен

гр.Първомай

Сливен

Първомай

Сливен

Пловдив

“ИНТЪРГ” АД

“СТАНДАРТ ОЙЛ” ООД

7

30

Шахтов кладенец /ШК-3/ с дълбочина 7,00 м, изграден 
от суха каменна зидария с диаметър Ø 2800.Устието 
му е оборудвано с центробежна помпа.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 250. Водоприемната част е разположена 



1,00-6,00м. В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.Добитото водно количество 
постъпва в резервоар с обем 5,0 м3

106 300841 27.04.2005 г. гр.Раковски Раковски Пловдив
АНГЕЛ ИВАНОВ ГЕНДОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕНДОВ 7

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 7,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 

107 300842 28.04.2005 г. с.Драгор Пазарджик Пазарджик “ИНФОРМАЦИОННИ 
НОСИТЕЛИ” АД 18

Водоприемната част е разположена в интервала 2,00-
6,50м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1-експлоатационен/ с дълбочина 
18 м, изграден от тръбно-филтърна колона /стомана/ 

108 300842 28.04.2005 г. с.Драгор Пазарджик Пазарджик “ИНФОРМАЦИОННИ 
НОСИТЕЛИ” АД 18

с диаметър Ø 160. Водоприемната част е 
разположена в интервала 4,0-16,0м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-2-резервен/ с дълбочина 18 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /стомана/ с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,0-16,0м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.
От кладенците водата по тласкателен водопровод се 
тласка до водонапорна кула с обем V = 250 м3 , 

109 300843 28.04.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “СОНЯ ДОБРЕВА” 18

разположена на територията на завода.От този 
водоем по хранителен водопровод добитата вода се 
довежда до вътрешната мрежа на завода
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 125. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-16,00м.В интервала 0,00-4,00м е 

110 300845 04.05.2005 г. гр.Карлово Карлово Пловдив “ТЕХНО - 2” ЕООД 10

изпълнена хидроизолация, а задтръбното 
пространство в интервала 4,00-18,00м е положена 
гравийна засипка.
Шахтов кладенец (геран) /ШК-1/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от бетонни гривни с диаметър Ø 840. 
Водоприемната част е разположена в интервала 5,00-

111 300847 04.05.2005 г. с.Боянци Асеновград Пловдив ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ 
ВАСИЛЕВ 6.5

10,00м и представлява кръгли отвори с диаметър Ø 
20. В задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.

Тръбен кладенец (ТК-1/ с дълбочина 6,50 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона (стомана) с диаметър Ø 
110. Водоприемната част е разположена в интервала 



118 300861 16.05.2005 г. с.Ивайло Пазарджик Пазарджик КАЛЧЕВ” 6 (стомана). Водоприемната част е разположена в 
интервала 3,00-6,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.

112 300853 10.05.2005 г. гр.Твърдица Твърдица Сливен “АГЛИКА” АД 40

Експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК-1/ с 
дълбочина 40,00 м, изграден от тръбно-филтърна 
колона Ø 300 /етернит/. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 8,00-20,00м и 20,00-

113 300854 10.05.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора КРАСИМИР МАРКОВ 

КРЪСТЕВ 9

36,00м.В задтръбното пространство в интервала 0,00-
2,00м е изпълнена хидроизолация, а в интервала 2,00-
40,00м е положена гравийна засипка.

ТТръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 9,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 110. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-8,00м.В интервала 0,00-1,00м е 
изпълнена хидроизолация, а задтръбното 
пространство в интервала 1,00-9,00м е положена 
гравийна засипка
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 8,50 м, изграден 
от бетонови гривни с диаметър Ø 2300. 

114

115

300855

300856

11.05.2005 г.

11.05.2005 г.

с.Кортен

с.Звъничево

Нова Загора

Пазарджик

Сливен

Пазарджик

“ДОМ БОЙАР” АД

“ВОДЕН СВЯТ 2003” ООД

8.5

36

Водоприемната част е разположена в интервала 5,00-
8,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Сондажен кладенец /С-1/ с дълбочина 36,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 
300 (РVС). Водоприемната част е разположена в 

116 300857 11.05.2005 г. гр.Свиленград Свиленград Свиленград
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД 
“МАГАЗИН ШИПКА – ФУАТ 20

интервала 5,00-34,00м.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна засипка

Сондажен кладенец /С-1/ с дълбочина 20,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 
300 (РVС). Водоприемната част е разположена в 

ГЮВЕН ИСТАНБУЛ” интервала 8,00-18,00м.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 40,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона Ø 150 /етернит/. 

117 300859 16.05.2005 г. с.Катуница Садово Пловдив “ТРАКИЯ ТУРС” АД

ЕТ “ИНФОГАРД – РУМЕН 

40 Водоприемната част е разположена в интервала 15,00-
37,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 6,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона с диаметър Ø 60 



125 300877 28.05.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “КАРИНА - 4” ООД 12 диаметър Ø 118. Водоприемната част е разположена 
в интервала от 5,0  до 11,0  м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна засипка.

119 300862 16.05.2005 г. с.Долнослав Асеновград Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 224

Тръбен кладенец /С-18/ с дълбочина 224,00 м, 
изграден от тръбна плътна колона Ø 127 /стомана/ в 
интервала 0,00-61,00м и Ø 108 /стомана/ в интервала 
0,00-84,00м.В същите интервали е изпълнена 
циментация В интервала 84,00-224,00м кладенеца не 
е обсаден и не е полагана гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от бетонови гривни с диаметър Ø 880. 

120

121

300863

300865

16.05.2005 г.

17.05.2005 г.

гр.Раднево

гр.Пловдив

Раднево

Пловдив

Стара Загора

Пловдив

ЕТ “НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ - 95”

“ЯНКОВ И СИЕ” ООД

10

20

Водоприемната част е разположена в интервала 5,50-
6,50м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 180. Водоприемната част е разположена 

300867 17.05.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик 50

в интервала 8,00-18,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-5,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 50,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /метал/ с 122

300868 17.05.2005 г. с.Михалково Девин Смолян

“МИО” ЕООД

5.5

диаметър Ø 150. Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-44,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 5,50 м, изграден 
от армирани бетонови пръстени с диаметър Ø 2000. 123 “МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД Водоприемната част е разположена в интервала 4,00-
5,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 19,0 м, 
изграден от АЦ тръбно-филтърна колона  с диаметър 124 300876 28.05.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЗММ – МЕТАЛИК” АД 19 Ø 200. Водоприемната част е разположена в 
интервала от 6,0  до 18,0  м. В задтръбното 
пространство  е положена гравийна засипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 12,0 м, 
изграден от PVC  тръбно-филтърна колона  с 



МЛАДЕНОВ пространство в интервала 0,00-10,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.

126 300878 30.05.2005 г. с.Ясеново Казанлък Стара Загора “РОЗА - ЕТЕРНА“ ООД 11

Шахтов кладенец  ШК - 1
с дълбочина до 11,0 м и диаметър 
Ф 900 мм. Изграден е от бетонови пръстени с 
дебелина 150 мм.
Интервала на филтъра е от 8,0 до 11,0 м и 
представлява четири реда барбакани с отвари по 50 
мм. Положена е гравийна обсипка около филтрите и 
бетоновите пръстени. От 0,0 до 1,0 м дълбочина е 
извършена циментация за предпазване от 
повърхностно замърсяване на подземните води.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 10,0 м, изграден 
от АЦ тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø 230. 127 300879 01.06.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ТПК  “ТРАКИЯ” 10 Водоприемната част е разположена в интервала 5,0 - 
10,0 м. В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 38,0 м, изграден 
от АЦ тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø 400. 128 300879 01.06.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив ТПК  “ТРАКИЯ” 

ЕТ “АНГЕЛОВ – ИВАН  

38 Водоприемната част е разположена в интервала 5,0 - 
37,0 м. В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Сондажен кладенец /СК-1/ с дълбочина 22,70 м, 
изграден от метална тръбно-филтърна колона  с 129

130

300880

300883

01.06.2005 г.

01.06.2005 г.

гр.Пещера

гр.Стара Загора

Пещера

Стара 

Пазарджик

Стара Загора

АНГЕЛОВ” 

СД “НИКАСТ – СТАЙКОВИ И 

22.7

19

диаметър Ø 149. Водоприемната част е разположена 
в интервала 3,50 - 19,00 м. В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ЕТК-1/ с дълбочина 19,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 

131 300884 01.06.2005 г. гр.Пловдив

Загора

Пловдив Пловдив

СИЕ”

РОСИЦА ИВАНОВА 
МЛАДЕНОВА
СТОЯН СОТИРОВ 30

в интервала 4,00-19,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,30м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 110. Водоприемната част е разположена 
в интервала 12,00-27,00м.В  задтръбното 



138 300898 09.06.2005 г. гр.Девин Девин Смолян “М В М” ЕООД 5 разположена в интервала  4,0 – 5,0 м. (барбакани с ф 
60). В задтръбното пространство е положена гравийна 
обсипка 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,0 м, изграден 

132

133

300885

300888

02.06.2005 г.

03.06.2005 г.

гр.Пазарджик

гр.Карлово

Пазарджик

Карлово

Пазарджик

Пловдив

ЕТ “ИЛДЪЗ – ЙОСИФ  
ЧАВДАРОВ” 

“БАМЕКС” АД

8

25

от метална тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø 
56. Водоприемната част е разположена в интервала 
2,50 - 8,00 м. 

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 25,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 

134 300891 03.06.2005 г. с.Капитан Свиленград Хасково “ШЕЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД 26

в интервала 8,00-24,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-8,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 26,0 м, изграден 
от PVC тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø 150. 
Водоприемната част е разположена в интервала  5,0 – Андреево 20,0 м. В задтръбното пространство е положена 
гравийна обсипка 5 – 20 мм. В интервала от 00 до 5,0 
м е извършена циментация
Шахтов кладенец /ШК-1 експлоатационен/ с 
дълбочина 4,20 м, изграден от стоманобетонова 

135 300893 08.06.2005 г. с.Дъбене Карлово Пловдив “АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД 4.2 колона с диаметър Ø 3000. Водоприемната част 
представлява кръгли отвори с диаметър Ø 20 и е 
разположена в интервала 3,00-4,20м.
Шахтов кладенец /ШК-2 резервен/ с дълбочина 4,20 м, 
изграден от стоманобетонова колона с диаметър Ø 

136

137

300893

300895

08.06.2005 г.

09.06.2005 г.

с.Дъбене 

с.Костиево

Карлово

Марица

Пловдив

Пловдив

“АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД

“ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР” 
ЕООД

4.2

40

3000. Водоприемната част представлява кръгли 
отвори с диаметър Ø 20 и е разположена в интервала 
3,00-4,20м.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 40,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 20,00-38,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-20,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК/ с дълбочина 5,0 м, изграден от 
бетонови пръстени с външен  диаметър  1200 и 
вътрешен диаметър ф 1000. Водоприемната част е 



145 300904 13.06.2005 г. с.Медово Стара Загора 50Даскалови ДАСКАЛОВИ част е разположена в интервала 20,0-44,0м.В  
задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка. Извършена е циментация до 6,00 м. 

139 300900 09.06.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково ЕТ “АНТОН ЖИВКОВ” 14

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 14,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 400. Водоприемната част е разположена 
в интервала 5,00-11,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 6,00 м, изграден 
от стоманобетонови пръстени с диаметър Ø 3000. 

140

141

300901

300902

09.06.2005 г.

09.06.2005 г.

с.Пресека 

с.Чалъкови 

Кирково

Раковски

Кърджали

Пловдив

ОБЩИНА КИРКОВО

“БРЕЙНСТОРМ - 2001” ООД

6

50

Водоприемната част е разположена в интервала 1,00-
6,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /Сн-3 експлоатационен/ с дълбочина 
50,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 500. Водоприемната част е 

142 300902 09.06.2005 г. с.Чалъкови Раковски Пловдив “БРЕЙНСТОРМ - 2001” ООД 50

разположена в интервалите 12,00-28,00м, 30,00-
32,00м, 34,00-44,00м, 46,00-48,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /Сн-2 резервен/ с дълбочина 50,00 
м, изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 500. Водоприемната част е разположена 

“ИТАЛМОДАЛУЧЕ - 

в интервалите 12,00-32,00м, 34,00-44,00м, 46,00-
48,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /Сн-1 експлоатационен/ с дълбочина 
20,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 143 300903 09.06.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив БЪЛГАРИЯ” ООД 20
диаметър Ø 250. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-18,00м.В задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /Сн-2 резервен/ с дълбочина 20,00 
м, изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

144 300903 09.06.2005 г. гр.Пловдив Пловдив

Братя 

Пловдив “ИТАЛМОДАЛУЧЕ - 
БЪЛГАРИЯ” ООД

ОБЩИНА  БРАТЯ  

20 диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 6,00-14,00м.В задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.

Експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК-1/ с 
дълбочина 50,00 м, изграден от PVC тръбно-
филтърна колона  с диаметър Ø 180. Водоприемната 



Загора диаметър Ø 380. Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-40,00м.В задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в интервала 2,00-45,00м е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец ТК1 с дълбочина 7,00 м, изграден от 

146 300905 13.06.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “РОЯЛ ИНВЕСТМЪНТС” ООД 7
тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 3,00-
6,50м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка
Експлоатационен тръбен кладенец /ЕТК-1/ с 
дълбочина 16,0 м, изграден от PVC тръбно-филтърна 

147 300906 14.06.2005 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора ЕТ  “ЖИДИ  ПЛЮС – 
ЖИВОЛЮБ  ДИЧЕВ” 16 колона  с диаметър Ø 200. Водоприемната част е 

разположена в интервала 6,0 – 13,5 м.В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка с 
диаметър на зърната 5 – 15 мм. Извършена е 

Тръбен кладенец ТК1 с дълбочина 20,00 м, изграден 

148

149

300908

300917

16.06.2005 г.

24.06.2005 г.

гр.Пловдив 

гр.Стара Загора

Пловдив

Стара 

Пловдив

Стара Загора

“ЕКО – ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД

“ПРОГРЕС” АД

20

18

от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 160. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
18,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1 експлоатационен/ с дълбочина 
18,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 380. Водоприемната част е 

Загора

Стара 

разположена в интервала 8,00-16,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 0,00-7,50м е изпълнена 
хидроизолация, а в интервала 7,50-18,00м е положена 
гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-2 експлоатационен/ с дълбочина 
42,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300. Водоприемната част е 
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300917

300917

24.06.2005 г.

24.06.2005 г.

гр.Стара Загора

гр.Стара Загора

Загора

Стара 

Стара Загора

Стара Загора

“ПРОГРЕС” АД

“ПРОГРЕС” АД

42

45

разположена в интервала 8,00-38,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 0,00-2,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в интервала 2,00-42,00м 
е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-3 резервен/ с дълбочина 45,00 
м, изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 



158 300929 04.07.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “МИНЕРАЛ” ЕООД 13
13,00м и представлява кръгли отвори с диаметър Ø 
20.В  задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка.

Водоприемната част е разположена в интервала 5,00-

Стара 

Тръбен кладенец /ТК-4 за консервиране/ с дълбочина 
42,00 м, изграден от тръбно-филтърна колона 
/етернит/ с диаметър Ø 300. Водоприемната част е 

152 300917 24.06.2005 г. гр.Стара Загора Загора Стара Загора “ПРОГРЕС” АД 42 разположена в интервала 8,00-38,00м.В задтръбното 
пространство в интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в интервала 2,00-42,00м е положена 
гравийна засипка

153 300919 28.06.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ  “ВЕСЕЛИНА  БОСНЕВА” 8.6
Тръбен кладенец /ТК/ с дълбочина 8,60 м, изграден от 
метална тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø 48. 
Водоприемната част е разположена в интервала 2,50-
8,60 м.  

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 

154 300923 30.06.2005 г. гр.Велинград Велинград Пазарджик “БУЛГАРЦВЕТ - 
ВЕЛИНГРАД” ООД 12 изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 

диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-11,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24,00 м, 

155 300924 30.06.2005 г. гр.Велинград Велинград Пазарджик “БУЛГАРЦВЕТ - 
ВЕЛИНГРАД” ООД 24 изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 

диаметър Ø 420. Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-23,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 71,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 280. Водоприемната част е разположена 

156 300925 30.06.2005 г. гр.Кричим Кричим

Стара 

Пловдив “КРИЧИМФРУКТ”

ЕТ “РИКОШЕТ – СЛАВИ 

71 в интервалите 39,00-63,00м и 65-70м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-35,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 16,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

157 300926 30.06.2005 г. с.Загоре Загора Стара Загора СЛАВОВ” 16 диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-14,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-1,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 13,00 м, 
изграден от бетонови гривни с диаметър Ø 800. 



Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 

“ЕКСПРЕС КАРГО 

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 31,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
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45,7-79

в интервала 16,00-30,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-16,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-1
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

161 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-2
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

162 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-3
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 



Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 

163 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-4
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

164 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-5
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

165 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-6
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

166 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-7
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 



Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 

167 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-8
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

168 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-9
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

169 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-10
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 

170 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-11
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 



176 300958 26.07.2005 г. с.Оризаре Родопи Пловдив “КЕЙ СИ ЕМ АГРО” ЕООД 13 изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160  Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-12,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.

171 300941 13.07.2005 г. с.Рогош Марица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  45,7-79

ПС ”ИЗТОК - 2”:  ТК-12
Изграден са от 00 до 23,0/24,0 м  от  етернитова 
колона ф 546/475 мм . Извършен е глинест тампонаж  
от 00 до 15,0/24,0  м.  дълбочина. 
От 23,0/24,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
Филтрите са шлицове с размери 5/100 мм, навити с 
телена намотка с ход 5 мм.  В  задтръбното 
пространство е положена обсипка от гравий с размери 
на зърната 5 – 20 мм. 
Набивен тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 9,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /метал/ с 

172 300950 18.07.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “АНГЕЛ ЛОЛОВ – 91” 9 диаметър Ø 1*1/4// (един цол и една четвърт) 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
9,00м.В  задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 160  Водоприемната част е разположена 

173 300953 22.07.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “МАРИМПЕКС” ООД 30 в интервала 20,00-29,50м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-5,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в интервала 5,00-30,00м е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 250  Водоприемната част е разположена 

174 300954 25.07.2005 г. гр.Шипка Стара 
Загора Стара Загора “ИНДУСТРИАЛТЕХНИК” АД 18 в интервала 10,00-16,00м.В  задтръбното 

пространство в интервала 0,00-4,80м е изпълнена 
хидроизолация, а в интервала 4,80-18,00м е положена 
гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 9,50 м, изграден 

175 300957 25.07.2005 г. с.Горни Воден Асеновград Пловдив “ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД 9.5
от бетонови пръстени с диаметър Ø 3000  
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
9,00м.В задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 13,00 м, 



182 300965 27.07.2005 г. с.Огняново Пазарджик Пазарджик
“ПАЗАР НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 
ПАЗАРДЖИК” АД

14 изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 200.   Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-13,00м.В задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 14,00 м, 

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200  Водоприемната част е разположена 

177 300960 26.07.2005 г. с.Ново село Стамболийс
ки Пловдив “БУЛПЛОД” ООД 42 в интервалите 6,00-26,00м и 28,00-39,00м.В  

задтръбното пространство в интервала 0,00-5,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в интервала 5,00-42,00м 
е положена гравийна засипка.
П.С.”Стамболийски”:
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 35,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона в интервала 
0,00-20,00м с Ø 400 /етернит/, а в интервала 20,00-178 300961 26.07.2005 г. с.Куртово 

Конаре 
Стамболийс

ки Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 35,00м с Ø 200 /етернит/.Филтърната част е 

разположена в интервала 8,00-32,00м.В интервала 
0,00-9,00м е изпълнена циментация.В интервала 9,00-
35,00м е положена гравийна засипка.
П.С.”Стамболийски”:
Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 35,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона в интервала 

179 300961 26.07.2005 г. с.Куртово 
Конаре 

Стамболийс
ки Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 0,00-20,00м с Ø 400 /етернит/, а в интервала 20,00-
35,00м с Ø 200 /етернит/.Филтърната част е 
разположена в интервала 8,00-32,00м.В интервала 
0,00-9,00м е изпълнена циментация.В интервала 9,00-
35,00м е положена гравийна засипка.
П.С.”Стамболийски”:
Тръбен кладенец /ТК-3/ с дълбочина 35,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона в интервала 

180 300961 26.07.2005 г. с.Куртово 
Конаре 

Стамболийс
ки Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35 0,00-20,00м с Ø 400 /етернит/, а в интервала 20,00-
35,00м с Ø 200 /етернит/.Филтърната част е 
разположена в интервала 8,00-32,00м.В интервала 
0,00-9,00м е изпълнена циментация.В интервала 9,00-
35,00м е положена гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-2/ с дълбочина 10,00 м, 

181 300962 26.07.2005 г. с.Куртово 
Конаре 

Стамболийс
ки Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 10

изградени от стоманобетонови стени с диаметър Ø 
3000.Водоприемната част е разположена в интервала 
8,00-9,00м и представлява вливни отвори Ø 80.В 
задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.



189 300979 01.08.2005 г. с.Крепост Димитровгр
ад Хасково “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 12 изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 300.Водоприемната част е разположена в 
интервала 5,60-11,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 

183 300965 27.07.2005 г. с.Огняново Пазарджик Пазарджик
“ПАЗАР НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 
ПАЗАРДЖИК” АД

14

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 14,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 200.   Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-13,00м.В задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.

184 300967 27.07.2005 г. гр.Симеоновгра
д 

Симеоновгр
ад  Хасково “АВИТОН СТРОЙ” ООД 12

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 300  Водоприемната част е разположена 
в интервалите 4,00-6,50м и 8,00-10,5м.В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 36,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 

185 300968 28.07.2005 г. гр.Свиленград Свиленград  Хасково “ХРАНКО ИНВЕСТ” ООД 36
диаметър Ø 200  Водоприемната част е разположена 
в интервала 20,00-34,00м.В задтръбното пространство 
в интервала 0,00-20,00м е изпълнена хидроизолация, 
а в интервала 20,00-36,00м е положена гравийна 
засипка.

186 300969 28.07.2005 г. с.Памидово Лесичово Пазарджик “БЕЛМЕКЕН” ЕАД 8

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
200  Водоприемната част е разположена в интервала 
2,00-8,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 48,50 м, 

187 300970 28.07.2005 г. с.Крепост Димитровгр
ад Хасково ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 48.5

изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 350.Водоприемната част е разположена в 
интервала 23,00-35,00м.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-12,5м е изпълнена хидроизолация, а в 
интервала 12,50-48,50м е положена гравийна засипка.

188 300972 29.07.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “КИРИЛ НЕДКОВ - 
ВЕНЕТА” 8

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /метал/ с диаметър Ø 45  
Водоприемната част е разположена в интервала 5,00-
8,00м.В  задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка



196 300992 09.08.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “МЕБЕЛ” АД 40

изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервала 12,00-36,00м.В задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в интервала 2,00-40,00м е положена гравийна засипка.

190 300982 03.08.2005 г. гр.Ветрен Септември Пазарджик “МИЛДОР” ЕООД 15

Тръбен кладенец /ТК- 1/ с дълбочина 15,0 м, изграден 
от етернитова тръбно-филтърна колона  с диаметър 
Ø200. Водоприемната част е разположена в 
интервала от 5,0 до 13,0 м. Задтръбното пространство 
е запълнено с гравийна засипка с размери 5 – 20 мм. 

191 300982 03.08.2005 г. гр.Ветрен Септември Пазарджик “МИЛДОР” ЕООД 15

Тръбен кладенец /ТК- 2/ с дълбочина 15,0 м, изграден 
от етернитова тръбно-филтърна колона  с диаметър 
Ø250. Водоприемната част е разположена в 
интервала от 5,0 до 13,0 м. Задтръбното пространство 
е запълнено с гравийна засипка с размери 5 – 20 мм. 

192 300985 03.08.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив АТАНАС ЛЮБЕНОВ ЛУИЗОВ 30

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 19,00 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 300.Водоприемната част е разположена в 
интервала 7,00-17,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.

193 300987 05.08.2005 г. с.Радиево Димитровгр
ад Хасково “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД 19

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 19,00 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 300.Водоприемната част е разположена в 
интервала 7,00-17,00м.В задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.
Шахтово-тръбен кладенец /ШТК-1/ с дълбочина 8,00 
м, изградени от тръбно-филтърна колона (РVС) с 

194 300988 05.08.2005 г. гр.Свиленград  
Свиленград Хасково

ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ - 
СВИЛЕНГРАД

8
диаметър Ø 160 в интервала 3,90-8,00м, а в 
интервала 1,60-3,90м от бетонови гривни Ø 1000.В 
интервала 0,00-1,60м е изградена бетонова 
шахта.Водоприемната част е разположена в 

195 300989 08.08.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ХАДЖИЯТА - 2” ЕООД 20

интервала 3,90-8,00м.В задтръбното пространство е 

Тръбен кладенец ТК с дълбочина 20,0 м, изграден от  
PVC тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø200. 

Тръбен кладенец /ЕТК-2/ с дълбочина 40,00 м, 



202 300997 16.08.2005 г. с.Христо 
Даново Карлово Пловдив “БЪЛГАРСКА РОЗА” АД 57

Тръбен кладенец ТК - 1 с дълбочина 57,0 м, изграден 
от  етернитова  тръбно-филтърна колона  с диаметър 
Ø 280. Извършена е циментация от 00 до 10 м. 
Интервала на филтъра е от 18 до 55 м. В задтръбното 
пространство е положена обсипка от дребен чакъл

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 16,00 м, 
изграден от бетонови пръстени с диаметър Ø 3000. 

197 300992 09.08.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “МЕБЕЛ” АД 16

Водоприемната част е разположена в интервала 10,00-
15,00м и представлява отвори /барбакани/ с диаметър 
Ø 60.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-1,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
интервала 1,00-16,00м е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 50,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

198 300994 10.08.2005 г. с.Труд Марица Пловдив “ВИНИКС” ООД 50
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервалити 19,00-26,00м и 40,00-45,00м.В  
задтръбното пространство в интервала 0,00-18,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в останалата част е 
положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

199 300995 10.08.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД 10 диаметър Ø 110  Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-9,00м.В  задтръбното пространство в 
интервала 0,00-4,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалото задтръбно пространство е положена 
гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

200 300995 10.08.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД 10
диаметър Ø 110  Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-9,00м.В  задтръбното пространство в 
интервала 0,00-4,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалото задтръбно пространство е положена 

201 300996 15.08.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ХАДЖИЯТА - 2” ЕООД 11

гравийна засипка

Тръбен кладенец ТК с дълбочина 11,0 м, изграден от  
етернитова  тръбно-филтърна колона  с диаметър Ø 
150. 



208 301051 07.10.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив “ЗЕМИНВЕСТ”  ЕАД  24 с диаметър ф 300 мм от 0 до 24 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 8,0 до 
22,0 м. В задтръбното пространство в интервал 24 – 4 
м е изпълнена гравийна засипка, а от 4 м до 0,8 м е 
изпълнена циментация на задтръбното пространство. 

Шахтов кладенец ШК - 1 с дълбочина 5,0 м, изграден 
от  бетонови пръстени с диаметър 3000 мм. Вътрешен 

203 300997 16.08.2005 г. с.Христо 
Даново Карлово Пловдив “БЪЛГАРСКА РОЗА” АД 5

диаметър ф 2500 мм. Интервала на филтъра е от 3,0 
до 5,0 м (барбакани).
В задтръбното пространство е положена обсипка от 
дребен чакъл.

204 300999 17.08.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик  ЕТ  “БЕНИ – АЛЕКСАНДЪР  
БЕЙКОВ 8

Сондажен кладенец /СК 1/ с дълбочина 8,0 м, 
изграден от метална тръбно-филтърна колона  с 
диаметър Ø 42. Водоприемната част е разположена в 
интервала 3,50-7,50 м.  
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 108,50 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

205 301001 19.08.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “СТИЛ - 96” ООД 108.5
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 50,00-84,00м и 90,00-106,00м.В  
задтръбното пространство в интервала 0,00-19,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в останалата част е 
положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 26,50 м, 

206 301005 23.08.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив АНГЕЛ ИВАНОВ 
БАШКЕХАЙОВ 26.5

изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 350. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-23,00м.В задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.
Конструкцията на кладенеца е предполагаема

207 301007 23.08.2005 г. с.Ново село Стамболийс
ки Пловдив “АСЕКО” ЕООД 13

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 13,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 130. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-12,50м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 24 м. 
Експлоатационно колона от азбесто-циментови тръби 



213 301090 02.11.2005 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “КАПРОНИ” АД 8.2 3000.Водоприемната част е разположена в интервала 
5,20-7,50м и представлява вливни отвори с диаметър 
Ø 60 .В задтръбното пространство в интервала 0,00-
2,5м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалото пространство е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК “Община Кърджали-село 
Костино”/ с дълбочина 53,60 м, изградени от тръбно-
филтърна колона (метал) с диаметър Ø 

209 301086 02.11.2005 г. с.Костино Кърджали Кърджали ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 53.6 110.Водоприемната част е разположена в интервала 
6,00-53,60м.В задтръбното пространство в интервала 
0,00-6,00м е изпълнена хидроизолация, а в интервала 
6,00-53,60м е положена гравийна засипка.
Представената конструкция е предполагаема
         Тръбен кладенец : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 15 м. 

210 301087 02.11.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
ДП “ФОНД ЗАТВОРНО 
ДЕЛО” – ПОДЕЛЕНИЕ ГР. 
ПАЗАРДЖИК  

15
Експлоатационно колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 150 мм от 0 до 15 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
12,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. 
         Тръбен кладенец : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 40 м. 

211 301088 02.11.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЗАТВОР – ГР. ПАЗАРДЖИК”   40
Експлоатационно колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 380 мм от 0 до 40 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
38,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. 

Тръбен кладенец : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 19 м. 

212 301089 02.11.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик
ДП “ФОНД ЗАТВОРНО 
ДЕЛО”- ПОДЕЛЕНИЕ ГР. 
ПАЗАРДЖИК   

19 Експлоатационно колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 130 мм от 0 до 19 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
17,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. �

шахтов кладенeц ШК1 с дълбочинa ШК1 8,20 м, 
изградени от бетон с диаметър Ø 



219 301095 04.11.2005 г. гр.Съединение Съединение Пловдив “ВИНПРОМ  ПЕЩЕРА” АД   18
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
180 мм от 0 до 18 м. Водоприемната (филтърна) част 
на колоната е в интервала от 1,5 до 14,0 и от 16,0 до 
17,5 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. 

шахтов кладенeц ШК2 с дълбочинa ШК2 8,50м, 
изградени от бетон с диаметър Ø 

214 301090 02.11.2005 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора “КАПРОНИ” АД 8.5 3000.Водоприемната част е разположена в интервала 
5,20-7,50м и представлява вливни отвори с диаметър 
Ø 60 .В задтръбното пространство в интервала 0,00-
2,5м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалото пространство е положена гравийна засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 18,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 

215 301091 02.11.2005 г. гр.Казанлък Казанлък Стара Загора ТПК “ОБЕДИНЕНИЕ” 18
диаметър Ø 250. Водоприемната част е разположена 
в интервала 10,00-16,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-1,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 8,50 м, изграден 

216 301092 02.11.2005 г. гр.Харманли Харманли Хасково “БАМЗИ” ООД 8.5

от бетонови пръстени с диаметър Ø 800. 
Водоприемната част е разположена в интервала 6,00-
8,00м и представлява вливни отвори (барбакани).В  
задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка

Тръбен кладенец  ТК - 1: 
Тръбният кладенец е с дълбочина 39 м. 

217 301093 03.11.2005 г. гр.Пещера Пазарджик Пазарджик “ВИНПРОМ  ПЕЩЕРА” АД   39 Експлоатационно колона от стъклопластови тръби с 
диаметър ф 196,2 мм от 0 до 39 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 5,0 до 
34,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. �
Тръбен кладенец  ТК - 1: 
Тръбният кладенец е с дълбочина 28 м. 

218 301095 04.11.2005 г. гр.Съединение Съединение Пловдив “ВИНПРОМ  ПЕЩЕРА” АД   28
Експлоатационна колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 150 мм от 0 до 28 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
27,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. 
Тръбен кладенец  ТК - 2: 
Тръбният кладенец е с дълбочина 18 м. 



225 301102 07.11.2005 г. гр.Гурково Гурково Стара Загора “НАТУРАЛ СТОН” ООД 30
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 15,00-26,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка

изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 

Тръбен кладенец  ТК : 

220 301096 04.11.2005 г. с.Брани  поле Родоп Пловдив МИРОСЛАВ  НИКОЛОВ  
ДИМИТРОВ   17

Тръбният кладенец е с дълбочина 17 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
150 мм от 0 до 17 м. Водоприемната (филтърна) част 
на колоната е в интервала от 4,0 до 16,0 м. В 
задтръбното пространство  е изпълнена гравийна 
засипка.

221 301097 04.11.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “ЗАРА - ГАЗ” ООД 12

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-11,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

222 301098 04.11.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “ЗАРА - Е” ООД 12

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-10,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-1,50м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка

223 301099 04.11.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “ТЕХНОМОНТАЖ” ЕООД 24

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 24,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-20,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка
         Сондажен кладенец  СК : 

224 301101 07.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ТРАНСПИТ – 2000” ЕООД   8

Сондажният кладенец е с дълбочина 8 м. 
Експлоатационна колона от азбесто-циментови тръби 
с диаметър ф 150 мм от 0 до 8 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
8,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30,00 м, 



231 301108 07.11.2005 г. с.Окоп Тунджа Ямбол “АЛИАНС АГРИКОЛ – АЛАГ” 
ООД 28

диаметър Ø 300 в интервала 0,00-17,00м и Ø 200 в 
интервала 17,00-28,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервала 8,00-25,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-6,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.

226 301103 07.11.2005 г. с.Търничене Павел баня Стара Загора НИКОЛА ТОДОРОВ ПЕТКОВ 10

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /РVС/ с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 4,00-9,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 45,00 м, 

227 301104 07.11.2005 г. гр.Сливен Сливен Сливен СД “ИДЕАЛ – КОМЕРС – М, 
МОХСЕН И С – ИЕ” 45

изграден от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-8,00м, а в 
интервала 8,00-45,00м (РVС) с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 0,00-
45,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка

228 301105 07.11.2005 г. с.Търнава Тунджа Ямбол ОБЩИНА ТУНДЖА 24

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 24,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 250. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-24,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-5,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец  ТК : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 20 м. 

229 301106 07.11.2005 г. гр.Ихтиман Ихтиман София “СОФКАО” ООД   20
Експлоатационна колона от бетонови тръби с 
диаметър ф 400 мм от 0 до 20 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 9,0 до 
20,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. В интервала от 0 до 6 м е извършен 
глинест тампонаж за изолация от повърхностни води
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 36,00 м, 

230 301107 07.11.2005 г. гр.Сливен Сливен Сливен “МЕЛКОМ” ООД 36

изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 24,00-32,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 28,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (етернит) с 



236 301114 08.11.2005 г. гр.Харманли Харманли Хасково “ТИМ ОЙЛ” ООД 12

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от бетонови пръстени с диаметър Ø 800. 
Водоприемната част е разположена в интервала 8,00-
12,00м и представлява вливни отвори (барбакани).В  
задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 22,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (етернит) с 

232 301110 08.11.2005 г. гр.Любимец Любимец Хасково ЕТ “ГЕРГАНА – В – 
ГОСПОДИН ЯНКОВ” 22

диаметър в интервала 0,00-8,00м Ø 460, а в 
интервала 8,00-22,00м Ø 232. Водоприемната част е 
разположена в интервала 8,00-20,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-8,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.

         Тръбен кладенец  ТК : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 25 м. 
Експлоатационна колона от етернитови тръби с 

233 301111 08.11.2005 г. с.Гелеменово Пазарджик Пазарджик “ПАКО” АД   25 диаметър ф 190 мм от 14,5 до 25,0 м. ,От 0,0 до 14,5 
м метална колона ф 350. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 16,0 до 23,5 м. В 
задтръбното пространство  е изпълнена гравийна 
засипка. В интервала от 3,3 до 14,5 м е извършена 
циментация за изолация от повърхностни води.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 15,00 м, 
изграден от бетонови пръстени в интервала 0,00-

234 301112 08.11.2005 г. гр.Любимец Любимец Хасково “НОВА – К” ООД 15
7,00м с диаметър Ø 1000 и тръбно-филтърна колона 
(етернит) в интервала 7,00-15,00м с диаметър Ø 232. 
Водоприемната част е разположена в интервала 7,00-
14,50м.В  задтръбното пространство в интервала 0,00-
7,00м е изпълнена хидроизолация, а в останалата 
част е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец  ТК : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 12 м. 
Експлоатационна колона от метални тръби с 

235 301113 08.11.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ПС - 
ПАЗАРДЖИК” АД   12

диаметър ф 150 мм от 0 до 12,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
10,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка. В интервала от 00 до 4,0 м е 
извършена циментация за изолация от повърхностни 
води



242 301121 10.11.2005 г. с.Царимир Съединение Пловдив “ЕКО  ПЕТ” АД   14

Сондажният кладенец е с дълбочина 14 м. 
Експлоатационна колона от азбесто-циментови тръби 
с диаметър ф 200 мм от 0 до 14,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 7,0 до 
14,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка

237 301115 08.11.2005 г. гр.Харманли Харманли Хасково “Н - ПЛЮС” ООД 25

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 25,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 17,00-23,00м.В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.

238 301116 08.11.2005 г. гр.Харманли Харманли Хасково

МАРИАНА МАРИНОВА 
ДИНЧЕВА
ДИМИТЪР ПАВЛОВ 
КАРАМФИЛОВ

8.5

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,50 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона (РVС) с диаметър Ø 200. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4,50-
8,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка

239 301117 08.11.2005 г. гр.Харманли Харманли Хасково “КЪВАНЧ ТЕКС” ООД 10.5

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 10,50 м, 
изграден от бетонови пръстени с диаметър Ø 3000. 
Водоприемната част е разположена в интервала 7,20-
10,50м и представлява вливни отвори “барбакани”.В 
задтръбното пространство е положена гравийна 
засипка.
        Сондажен кладенец  СК - 1: 

240 301119 09.11.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “СТРОЙКОМЕРС  М И В” ООД  12

Сондажният кладенец е с дълбочина 12 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
192 мм от 0 до 12,0 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 2,0 до 11,0 м. В 
задтръбното пространство  е изпълнена гравийна 
засипка.
Сондажен кладенец  СК - 1: 

241 301120 10.11.2005 г. с.Царимир Съединение Пловдив “ЕКО  ПЕТ” АД   41

Сондажният кладенец е с дълбочина 41 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
180 мм от 0 до 41,0 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 19,0 до 34,0 м. В 
задтръбното пространство  е изпълнена гравийна 
засипка.
         Сондажен кладенец  СК - 2: 



246 301127 11.11.2005 г. гр.Септември Септември Пазарджик “БРОКС - 98” ООД 9

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 9,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона (метал) с диаметър Ø 62. 
Водоприемната част е разположена в интервала 4,00-
8,00м.В  задтръбното пространство не е положена 
гравийна засипка

243 301125 11.11.2005 г. гр.Перущица Перущица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  

ПС ”ПЕРУЩИЦА - 2” : 
Шахтовите кладенци са еднотипни железобетонни 
съоръжения с вэтрешен диаметър 3,00 м и дебелина 
на стените 0,50 м. Ножът също е от железобетон с 
височина 0,70 м и издаденост 0,10 м извън стените на 
кладенците. За водоприемна част служат 141 броя 
отвори от етернитови тръби ф 60, разположени под 45 
о наклон спрямо стените в три хоризонтални реда, в 

244 301125 11.11.2005 г. гр.Перущица Перущица Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  

един пръстен непосредствено след ножа. Шахтовите 
кладенци са изградени 0,80 м над терена и покрити с 
железобетонова плоча с дебелина 0,10 м. В единия 
край на плочата е изградена входна шахта 0,70/ 0,70 
м висока 0,50 м покрита с железен капак и заклучени 
със секретен ключ.

ПС ”ПЕРУЩИЦА - 2” : 
Шахтовите кладенци са еднотипни железобетонни 
съоръжения с вэтрешен диаметър 3,00 м и дебелина 
на стените 0,50 м. Ножът също е от железобетон с 
височина 0,70 м и издаденост 0,10 м извън стените на 
кладенците. За водоприемна част служат 141 броя 
отвори от етернитови тръби ф 60, разположени под 45 
о наклон спрямо стените в три хоризонтални реда, в 
един пръстен непосредствено след ножа. Шахтовите 
кладенци са изградени 0,80 м над терена и покрити с 
железобетонова плоча с дебелина 0,10 м. В единия 
край на плочата е изградена входна шахта 0,70/ 0,70 
м висока 0,50 м покрита с железен капак и заклучени 
със секретен ключ.

245 301126 11.11.2005 г. с.Катуница Садово Пловдив “БУЛГАР ЛУК” ЕООД 20
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 8,00-16,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка



От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

247 301128 11.11.2005 г. с.Кочево Садово Пловдив ЕТ “ЛИЛИЯ ПАШОВА” 19

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 19,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 9,00-19,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка

248 301129 11.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ЕКО – ЕЛДА БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД 21

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 21,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС с 
диаметър Ø 130. Водоприемната част е разположена 
в интервала 12,00-20,00м.В  задтръбното 
пространство е положена гравийна засипка.
Конструкцията на кладенеца е предполагаема
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50

78,5-90

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 50,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 12,00-42,00м.В  задтръбното в интервала 
0,00-10,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна 

Тръбен кладенец ТК-1 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 
циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 



циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

251 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

Тръбен кладенец ТК-2а Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 

252 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец ТК-3 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 

253 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец ТК-4а Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 



циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

254 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

Тръбен кладенец ТК-5 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 

255 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец ТК-6 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 

256 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец ТК-7 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 



циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

257 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

Тръбен кладенец ТК-8 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 

258 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец ТК-9 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 

259 301132 14.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  
КАНАЛИЗАЦИЯ ”  ЕООД  78,5-90

циментация до  18,6/30,0  м.  дълбочина. 
От 18,6/30,0 м до крайната дълбочина са изградени от  
 етернитово тръбно филтърна колона с ф 200/250 мм. 
, с изключение на ТК 2а и ТК 4а които са изградени от 
28/30 м от PVC  тръбно филтърна колона. В  
задтръбното пространство е положена обсипка от 
гравий с размери на зърната 5 – 20 мм. 

Тръбен кладенец ТК-10 Разстоянието на тръбните 
кладенци е от 100 до 175 м един от друг. Разположени 
са в права линия успоредна на р. Марица, най-малко 
на 75 м  и най-много на 250 м от реката.         
 Тръбните кладенци са общо 10 броя с дълбочини 
от78,5    до 90,0 м.  Изградени са от 00 до 18,6/30,0 м  
от  метална колона ф 475/600 мм . Извършена е 



е положена гравийна засипка.

265 301161 08.12.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “ТОКАЙТО – ДИМИТЪР 
БОРИСОВ” 8

Тръбен кладенец  ТК : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 8,0 м. 
Експлоатационна колона от метални тръби с 
диаметър ф 42 мм от 0 до 8,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,50 до 
8,00 м

260 301137 18.11.2005 г. с.Катунеца Садово Пловдив ГЕОРГИ  ИВАНОВ  БЕКЯРОВ  46

Тръбен кладенец  ТК “Стоилов – Катуница”: 
Тръбният кладенец е с дълбочина 46 м. 
Експлоатационна колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 210 мм от 0 до 46,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 15,0 до 
43,0 м. В задтръбното пространство  е изпълнена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец  ТК : 

261 301141 23.11.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “РАЛЧЕВ” ЕООД   23

Тръбният кладенец е с дълбочина 23 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
200 мм от 0 до 23,0 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от10,0 до 21,5 м.
На сондажа е изградена шахта с размери: дължина 
1,20 м, ширина 0,90 м и дълбочина 1,40 м в която е 
монтирана хидрофорна уредба

262 301149 29.11.2005 г. гр.Гурково Гурково Стара Загора “БУЛМЕТАЛ” ООД 30

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 30,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 15,00-26,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-2,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалото пространство е 
положена гравийна засипка

263 301151 29.11.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “КРЕС - БАЛКАНСКИ” ООД 148

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 148,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (стомана) с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 49,00-146,00м.В  задтръбното в 
интервала 0,00-49,00м е изпълнена хидроизолация, а 

264 301160 08.12.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив
ПЕНЬО ГИНЕВ ГИНЕВ
ПЕНА БОРИСОВА ГИНЕВА 22

в останалата част е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 22,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 100. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-20,00м.В  задтръбното пространство 



пространство е положена гравийна засипка

272 301170 09.12.2005 г. гр.Раднево Стара 
Загора Стара Загора “ЕЛИАС” ЕООД 8

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 8,00 м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
350. Водоприемната част е разположена в интервала 
5,50-8,00м.В  задтръбното пространство е положена 
гравийна засипка

266 301163 08.12.2005 г. гр.Асеновград Асеновград Пловдив “ВЪЛЧЕВ” ООД 60

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 60,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 30,00-58,00м.В  задтръбното 
пространство в интервала 0,00-30,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 42,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 267
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диаметър Ø 300. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-38,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 6,00 м, изграден 
от каменна зидария с диаметър Ø 1400.В  
задтръбното пространство не е положена гравийна 

269 301166 08.12.2005 г. с.Крушаре Сливен Сливен ЩИЛИЯН ЙОРДАНОВ 
КАБРАНОВ 20

засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 20,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 200. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-20,00м.В  задтръбното пространство 
е положена гравийна засипка
Тръбен кладенец  ТК : 

270 301167 09.12.2005 г. с.Брани поле Родопи Пловдив АНКА СТЕФАНОВА 
ВАСИЛСКА   10

Тръбният кладенец е с дълбочина 10,0 м. 
Експлоатационна колона от АЦ тръби с диаметър ф 
200 мм от 0 до 10,0 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 4,0 до 10,0 м. Има 
гравийна обсипка. Изградена е шахта на устието на 
сондажа с размери 2,2/1,7/2,2 м.

271 301169 09.12.2005 г. с.Трояново Раднево Стара Загора “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” 
ЕАД 119

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 119,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /стомана/ с 
диаметър Ø 530 в интервала 0,00-44,00м и Ø 273 в 
интервала 44,00-119,00м. Водоприемната част е 
разположена в интервалите 59,00-61,00м, 71,00-
77,00м, 82,00-86,00м и 108,00-110,00м.В  задтръбното 



277 301176 14.12.2005 г. с.Голям Чардак Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 30

диаметър  Ø 150 в интервала 11,60-30,00м за ТК1 и с 
диаметър Ø 200 за ТК2.Водоприемната част е 
разположена в интервалите 8,00-15,50м, 18,60-21,00м 
и 21,80-22,40м за ТК1 и в интервалите 9,60-15,20м и 
16,50-19,00м за ТК2.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-6,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна засипка.

273 301174 14.12.2005 г. с.Марково Родопи Пловдив “КАПО  БЪЛГАРИЯ” ООД  51.5

Тръбен кладенец  ТК : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 51,50 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
235 мм от 0 до 51,50 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 12,0 до 50,0 м. Има 
гравийна обсипка. Интервал на циментация от 0,0 до 
12,0 м
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 7,50 м  изграден 

274 301175 14.12.2005 г. с.Любен Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 7.5

от стоманобетонови пръстени с диаметър Ø 2500 за 
ШК1 и с диаметър Ø 3000 за ШК2 и 
ШК3.Водоприемната част е разположена в интервала 
4,10-7,10м за ШК1 и в интервала 5,40-6,00м за ШК2 и 
ШК3.В задтръбното пространство в интервала 0,00-
1,30м е изпълнена хидроизолация, а в останалата 
част е положена гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-2/  с дълбочина 6,50м   

275 301175 14.12.2005 г. с.Любен Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 6.5

изграден от стоманобетонови пръстени с диаметър Ø 
2500 за ШК1 и с диаметър Ø 3000 за ШК2 и 
ШК3.Водоприемната част е разположена в интервала 
4,10-7,10м за ШК1 и в интервала 5,40-6,00м за ШК2 и 
ШК3.В задтръбното пространство в интервала 0,00-
1,30м е изпълнена хидроизолация, а в останалата 
част е положена гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-3/ с дълбочина 6,50м   изграден 

276 301175 14.12.2005 г. с.Любен Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 6.5

от стоманобетонови пръстени с диаметър Ø 2500 за 
ШК1 и с диаметър Ø 3000 за ШК2 и 
ШК3.Водоприемната част е разположена в интервала 
4,10-7,10м за ШК1 и в интервала 5,40-6,00м за ШК2 и 
ШК3.В задтръбното пространство в интервала 0,00-
1,30м е изпълнена хидроизолация, а в останалата 
част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1 нов/ с дълбочина 30,00м 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 200 в интервала 0,00-11,60м и с 



280 301177 14.12.2005 г. гр.Съединение Съединение Пловдив КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 23 интервала 11,60-23,00м за ТК2.Водоприемната част е 
разположена в интервалите 6,00-10,00м, 15,00-17,00м 
и 22,00-32,00м за ТК1 и в интервалите 5,00-11,00м и 
17,00-20,00м за ТК2.В задтръбното пространство в 
интервала 2,30-4,00м и 11,60-13,00м между Ø 400 и Ø 
200 е изпълнена хидроизолация, а в останалата част 
е положена гравийна засипка

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И интервала 0,00-13,00м и с диаметър  Ø 200 в 

Тръбен кладенец /ТК-2 нов/ с дълбочина 23,60м
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 200 в интервала 0,00-11,60м и с 

278 301176 14.12.2005 г. с.Голям Чардак Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 23.6

диаметър  Ø 150 в интервала 11,60-30,00м за ТК1 и с 
диаметър Ø 200 за ТК2.Водоприемната част е 
разположена в интервалите 8,00-15,50м, 18,60-21,00м 
и 21,80-22,40м за ТК1 и в интервалите 9,60-15,20м и 
16,50-19,00м за ТК2.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-6,00м е изпълнена хидроизолация, а в 
останалата част е положена гравийна засипка.
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 35,50м 
изграден от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-13,00м и с 
диаметър  Ø 200 в интервала 11,60-35,50м за ТК1 и с 
диаметър Ø 400 в интервала 0,00-13,00м и с 
диаметър  Ø 200 в интервала 11,60-23,00м за 

279 301177 14.12.2005 г. гр.Съединение Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 35.5 ТК2.Водоприемната част е разположена в 

интервалите 6,00-10,00м, 15,00-17,00м и 22,00-32,00м 
за ТК1 и в интервалите 5,00-11,00м и 17,00-20,00м за 
ТК2.В задтръбното пространство в интервала 2,30-
4,00м и 11,60-13,00м между Ø 400 и Ø 200 е 
изпълнена хидроизолация, а в останалата част е 
положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-2/с дълбочина 23,00м, изграден
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
400 в интервала 0,00-13,00м и с диаметър  Ø 200 в 
интервала 11,60-35,50м за ТК1 и с диаметър Ø 400 в 



285 301180 14.12.2005 г. с.Православен Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 43

400 за ТК1 и с диаметър Ø 350 за ТК2 и 
ТК3.Водоприемната част е разположена в интервала 
18,00-34,00м за ТК1, в интервалите 20,00-24,00м, 
28,00-30,00м и 32,0040,00м за ТК2 и в интервала 
22,00-37,00м за ТК3.В задтръбното пространство в 
интервала 8,00-16,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

от тръбно-филтърна колона (етернит) с диаметър Ø 

281 301178 14.12.2005 г. с.Церетелево Съединение Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 8

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 8,00 м, 
изградени от стоманобетонови пръстени с диаметър 
Ø 3000.Водоприемната част е разположена в 
интервала 6,50-7,50м и представлява 140 вливни 
отвори с диаметър Ø 60.В задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,60м е изпълнена хидроизолация, а 

282 301179 14.12.2005 г. с.Езерово Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 65

в останалата част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 65,00 м, 
изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 250.Водоприемната част е разположена в 
интервала 28,00-56,00м.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-25,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 38,00 м, 

283 301180 14.12.2005 г. с.Православен Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 38

изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 
диаметър Ø 400 за ТК1 и с диаметър Ø 350 за ТК2 и 
ТК3.Водоприемната част е разположена в интервала 
18,00-34,00м за ТК1, в интервалите 20,00-24,00м, 
28,00-30,00м и 32,0040,00м за ТК2 и в интервала 
22,00-37,00м за ТК3.В задтръбното пространство в 
интервала 8,00-16,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 44,00м
изградени от тръбно-филтърна колона (етернит) с 

284 301180 14.12.2005 г. с.Православен Първомай Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 44

диаметър Ø 400 за ТК1 и с диаметър Ø 350 за ТК2 и 
ТК3.Водоприемната част е разположена в интервала 
18,00-34,00м за ТК1, в интервалите 20,00-24,00м, 
28,00-30,00м и 32,0040,00м за ТК2 и в интервала 
22,00-37,00м за ТК3.В задтръбното пространство в 
интервала 8,00-16,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

Тръбен кладенец /ТК-3/ с дълбочина 43м, изградени 



10,00м е изпълнена хидроизолация, а в останалото 
пространство е положена гравийна засипка

291 301189 20.12.2005 г. гр.Девин Девин Смолян “ПЕТРОЛ - КОМЕРС” ЕООД 2.6

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 2,60 м, изграден 
от бетонови гривни с диаметър Ø 800. Водоприемната 
част е разположена в интервала 2,00-2,60м и 
представлява кръгли отвори с диаметър Ø 20.В  
задтръбното пространство не е положена гравийна 
засипка

286 301184 20.12.2005 г. с.Исперихово Брацигово Пазарджик ЕТ “СЛАВЯН – СЛАВЕЙКО 
ВАСИЛЕВ”  10

Сондажният кладенец е с дълбочина 10,0 м. 
Експлоатационна колона от метални тръби с 
диаметър ф 38 мм от 0 до 10,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 3,0 до 
9,5 м. Има гравийна обсипка

287 301185 20.12.2005 г. гр.Асеновград Асеновград Пловдив “ТЕНЕРИФЕ” ООД  30

Тръбен кладенец  ТК : 
Тръбният кладенец е с дълбочина 30,0 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
148 мм от 0 до 30,0 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 12,0 до 25,0 и от 
27,5 до 29,5 м. Има гравийна обсипка. Интервал на 
циментация от 00 до 4,00 м

288 301186 20.12.2005 г. с.Самуилово Сливен Сливен ЕТ “КЕЙКО – ТАНЯ 
МАРКОВА” 12

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 12,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (РVС) с 
диаметър Ø 160. Водоприемната част е разположена 
в интервала 6,00-11,00м.В  задтръбното пространство 
в интервала 0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалото пространство е положена гравийна 
засипка

289 301187 20.12.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик ЕТ “САШКО ЧИШИРКОВ” 8

Сондажен кладенец  СК-1 : 
Сондажният кладенец е с дълбочина 8,0 м. 
Експлоатационна колона от метални тръби с 
диаметър ф 42 мм от 0 до 8,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 3,50 до 
7,50 м

290 301188 20.12.2005 г. гр.Харманли Харманли Хасково “ДИМИДА” ЕООД 81

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 81,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона (стомана) с 
диаметър Ø 263. Водоприемната част е разположена 
в интервалите 38,00-46,00м, 58,00-62,00м и 71,00-
76,00м.В  задтръбното пространство в интервала 0,00-



интервала 11,00-15,00м.В  задтръбното пространство 
не е положена гравийна засипка

297 301195 27.12.2005 г. гр.Свиленград Свиленград Хасково ЕТ “МБМБ – МИЛЧО 
БАХЧЕВАНОВ” 11

Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 11,00 м, 
изграден от тръбно-филтърна колона /стомана/ с 
диаметър Ø 50. Водоприемната част е разположена в 
интервала 8,00-11,00м.В  задтръбното пространство е 
положена гравийна засипка.

292 301190 21.12.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “МЕЛОР - 2005” ООД 20

Сондажен кладенец  СК-1 : 
Сондажният кладенец е с дълбочина 20,0 м. 
Експлоатационна колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 194 мм от 0 до 20,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 4,0 до 
20,0 м. Има  обсипка от среден чакъл в задтръбното 
пространство.                                                        

293 301191 22.12.2005 г. гр.Пазарджик Пазарджик Пазарджик “ХЛЕБМАШ  КОМЕРС - 95” 
АД - ПАЗАРДЖИК 60

Сондажен кладенец  СК-1 :
Сондажният кладенец е с дълбочина 60,0 м. 
Експлоатационна колона от етернитови тръби с 
диаметър ф 385 мм от 0 до 60,0 м. Водоприемната 
(филтърна) част на колоната е в интервала от 16,0 до 
58,0 м. В интервала от 00 до 16 м е изпълнен глинест 
тампонаж в задтръбното пространство. Има обсипка 
отсреденчакъл

294 301192 27.12.2005 г. с.Войводиново Марица Пловдив “КИБАРСКИ” ЕООД 18

Тръбен кладенец  ТК :
Тръбният кладенец е с дълбочина 18,0 м. 
Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ф 
150 мм от 0 до 18,0 м. Водоприемната (филтърна) 
част на колоната е в интервала от 3,5 до 8,0  и от 12,0 
до 16,5 м. В интервала от 00 до 3,0 м е изпълнен 
глинест тампонаж в задтръбното пространство. Има 

295 301193 27.12.2005 г. гр.Стара Загора Стара 
Загора Стара Загора “КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ” 

АД 10

обсипка от среденчакъл

Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 10,00 м, 
изграден от каменна зидария с диаметър Ø 3000. 
Водоприемната част е разположена в интервала до 
9,00м.В  задтръбното пространство в интервала 0,00-

296 301194 27.12.2005 г. гр.Хасково Хасково Хасково “БЕТТРАН” АД 15

1,00м е изпълнена хидроизолация, а в останалото 
пространство е положена гравийна засипка.
Шахтов кладенец /ШК-1/ с дълбочина 15,00 м, 
изграден от бетонови гривни с диаметър Ø 800 в 
интервала 0,00-12,00м и Ø 400 в интервала 12,00-
15,00м. Водоприемната част е разположена в 



302 301201 29.12.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 64

изградени от тръбно-филтърна колона /етернит/ с 
диаметър Ø 400.Водоприемната им част е 
разположена в интервалите 12,00-24,00м, 28,00-
36,00м, 44,00-52,00м и 56,00-58,00м за ТК1 и в 
интервалите 12,00-24,00м, 28,00-36,00м и 40,00-
48,00м за ТК2.В задтръбното пространство в 
интервала 0,00-12,00м е изпълнена хидроизолация, а 
в останалата част е положена гравийна засипка.

298 301198 28.12.2005 г. с.Кадиево Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 26

ПС “Кадиево-Брестовица”
Тръбен кладенец /ТК-1/ с дълбочина 26,00м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
400.Водоприемната част е разположена в 
интервалите 10,00-14,00м и 18,00-22,00м.В 
задтръбното пространство в интервала 0,00-8,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в останалата част е 

299 301198 28.12.2005 г. с.Кадиево Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 23.8

положена гравийна засипка.
ПС “Кадиево-Брестовица”
Тръбен кладенец /ТК-2/ с дълбочина 23,80м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
400.Водоприемната част е разположена в 
интервалите 8,00-15,00м и 17,00-21,00м.В 
задтръбното пространство в интервала 0,00-3,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в останалата част е 

300 301198 28.12.2005 г. с.Кадиево Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 21.1

ПС “Кадиево-Брестовица”
Тръбен кладенец /ТК-3/ с дълбочина 21,10м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
400.Водоприемната част е разположена в интервала 
6,50-19,00м.В задтръбното пространство в интервала 
0,00-2,00м е изпълнена хидроизолация, а в 

301 301198 28.12.2005 г. с.Кадиево Родопи Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 22

останалата част е положена гравийна засипка
ПС “Кадиево-Брестовица”
Тръбен кладенец /ТК-4/ с дълбочина 22,00м, изграден 
от тръбно-филтърна колона /РVС/ с диаметър Ø 
400.Водоприемната част е разположена в 
интервалите 7,00-13,50м и 17,00-19,50м.В 
задтръбното пространство в интервала 0,00-2,00м е 
изпълнена хидроизолация, а в останалата част е 
Тръбен кладенец /ТК-1 експлоатационен/ с дълбочина 
64,00м



303 301201 29.12.2005 г. гр.Пловдив Пловдив Пловдив “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 52

тръбно-филтърна колона /етернит/ с диаметър Ø 
400.Водоприемната им част е разположена в 
интервалите 12,00-24,00м, 28,00-36,00м, 44,00-52,00м 
и 56,00-58,00м за ТК1 и в интервалите 12,00-24,00м, 
28,00-36,00м и 40,00-48,00м за ТК2.В задтръбното 
пространство в интервала 0,00-12,00м е изпълнена 
хидроизолация, а в останалата част е положена 
гравийна засипка.

Тръбен кладенец 
/ТК-2 резервен/ с дълбочина 52,00м, изградени от 
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