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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води 

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) 
 

Обект  
Водоснабдяване на летовище „Атолука”, община 

Брацигово, област Пазарджик. 

Цел на заявеното водовземане  Обществено питейно-битово водоснабдяване 

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 

BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води -  Пещера-

Доспат” 

Фактически основания, при които се 

издава разрешителното, включително 

състояние на водното тяло, определените 

цели и мерки в действащите планове за 

управление на речните басейни 

На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 

1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във 

връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от 

Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-

01-6/11.01.2021г. за откриване на процедура за 

издаване на разрешително за водовземане от 

подземни води, чрез съществуващи водовземни 

съоръжения, придружено с изискващите се данни и 

документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за 

водите. 

Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, 

подземно водно тяло BG3G0000PgN020 „Пукнатинни 

води - Пещера-Доспат” е в добро състояние по 

количество и качество.  

Целта за опазване на околната среда за подземно 

водно тяло BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - 

Пещера-Доспат” е опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване влошаването. 

Съгласно „Доклад за състоянието на водите на 

територията на Източнобеломорски район” през 2018 

г., 2019 г. и 2020 г., подземно водно тяло 

BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води -  Пещера-

Доспат” е в добро химично състояние. 

Системите или съоръженията, чрез които 

ще се реализира водовземането 

Два каптирани естествени извора - КЕИ 

„Смоларника” и КЕИ „Мангашли”. 

Каптиран естествен извор КЕИ „Смоларника” 

Изворът е низходящ. Каптажната шахта се състои от 

две камери – мокра и суха. Водата постъпва в мократа 

камера през три вливни тръби. В мократа камера е 

разположено началото на един хранителен 

водопровод с диаметър Ø150 етернит, който отвежда 

водата до събирателна шахта – СШ2, която играе и 

ролята на ревизионна за дренажния лъч на КЕИ 
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„Мангашли”. В мократа и сухата камера е изпълнен 

дънен сифон с една изпразнителна тръба. 

Каптиран естествен извор КЕИ „Мангашли” 

Каптирането му е извършено с водозахватна част под 

формата на дренажен лъч с дължина около 90,0 м. 

Дренажният лъч е направен като канал, в който в най-

долната част, с дебелина 0,2-0,3 м са наредени едри 

чакъли с диаметър около 200 мм. Над тях е направена 

двуслойна чакълеста обсипка. Над нея е направен 

глинест тампонаж до повърхността. В горната част на 

дренажния лъч е изградена шахта, в която се заустват 

водите от КЕИ „Смоларника” и ограничава 

водозахватната част на лъча в най-горната част на 

изходището. В долната част на лъча е изградена друга 

шахта, която се явява каптажна шахта „Мангашли”. 

Двете шахти са еднотипни, с размери 60х60 

(вътрешен размер) и дълбочина 1,40 м. Каптаж 

„Мангашли” улавя разсеяното изходище на извор 

„Мангашли” и заедно с водите от КЕИ „Смоларника” 

ги отвежда гравитачно в общата за четирите 

каптирани извора събирателна шахта СШ1.  

От КЕИ „Пейкови мандри” и КЕИ „Такев връх” 

водата се отвежда гравитачно, по етернитов 

водопровод Ø60, до събирателна шахта СШ3, от 

където те постъпват също гравитачно с етернитов 

водопровод Ø100 в събирателна шахта СШ1. 

От КЕИ „Смоларника” по етернитов водопровод 

Ø150 водата се отвежда до събирателна шахта СШ2, 

която играе ролята на ревизионна шахта РШ2. 

Водата от КЕИ „Мангашли” заедно с водата от КЕИ 

„Смоларника” се отвежда гравитачно в събирателна 

шахта СШ1 с етернитов водопровод Ø150. 

Събирателна шахта СШ1 служи за изравняване на 

напорите на постъпващите гравитачно води от двете 

групи извори, намиращи се на различни теренни коти. 

От там по гравитачен път те постъпват в напорен 

резервоар НР с обем V=160,0 м3. От напорния 

резервоар, водата се отвежда гравитачно до 

вътрешната водопроводна мрежа на летовището. 

Местност, административно 

териториална и териториална единица за 

съоръженията  

 

 

 

 

 

 

 

Два каптирани естествени извора - КЕИ 

„Смоларника” и КЕИ „Мангашли”, разположени на 

територията на следните имоти: КЕИ „Смоларника” – 

в ПИ с идентификатор 61220.514.514 и КЕИ 

„Мангашли” - в ПИ с идентификатор 61220.514.510, 

местност „Атолука”, по КККР на с. Равногор, община 

Брацигово, област Пазарджик.  

 

Каптиран естествен извор КЕИ „Смоларника” – кота 

терен 1541,30 м 
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ЕКАТТЕ 

N 41° 57' 22,40''   E 24° 19' 42,10'' 

Х 4521634,770     У 8581821,250 

Х 4647445,687     У 402864,289 

 

Каптиран естествен извор КЕИ „Мангашли” - кота 

терен 1648,40 м 

N 41° 57' 31,00''   E 24° 19' 44,00'' 

Х 4521899,830     У 8581862,100 

Х 4647709,665     У 402911,632 

61220 

Параметри на разрешеното водовземане Q ср.ден.общо  = 0,065 л/сек; 

Q ср.ден.  = 0,018 л/сек за КЕИ „Смоларника”; 

Q ср.ден.  = 0,047 л/сек за КЕИ „Мангашли”; 

 

Q год. общо = 2060,00 м3/год.; 

Q год. = 560,00 м3/год. за КЕИ „Смоларника”; 

Q год. = 1500,00 м3/год. за КЕИ „Мангашли”. 

Условия, при които би могло да се 

предостави правото за използване на 

водите 

 Спазване на разрешеното водно количество; 

 Спазване целите, за които е разрешено 

водовземането; 

 Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на 

черпените подземни води по показателите съгласно 

приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. 

и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, 

ползване и опазване на подземните води; 

 Монтиране на водомерни устройства, измерващи 

ползваните водни количества за разрешената цел 

на водовземане от водовземните съоръжения; 

 Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 

от Закона за водите; 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се 

издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се 

изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или 

Централна поща, п.к. 307.  
 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ 

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 


