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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за изменение на Разрешително  за водовземане от подземни води  №31520744/23.05.2017г. 

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите) 

 

Обект  
„Масиви с трайни насъждения от маслодайна роза и 

други етерично маслени култури”  

Цели на заявеното водовземане  
Самостоятелно водоснабдяване за напояване на 

земеделски култури 

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 

BG3G00000Pt044 „Пукнатинни води - Западно- и 

централнобалкански масив” 

Системите или съоръженията, чрез които 

ще се реализира водовземането 

 

Тръбен кладенец ТК-2  - Дълбочина:  до 90,0 м;  

   Експлоатационна колона: Дълбочина на ТК-2 

90,0м и диаметър на сондиране ф300мм. до 

дълбочина 5,0м., затръбено с метална тръба ф 

190мм., като е направена пълна извънтръбна 

циментация на кондуктурната колона до 5,0м. От 

5,0м до 90,0м е сондирано безядково, с компресорна 

сонда ф-160мм. Затръбено е с тръбно филтърна 

конструкция от PVC тръби с диаметър ф-114/5,4мм. 

Над устието на кладенеца е направена надземна 

бетонова шахта и водомерна шахта, покрити с 

метален капак и ключалка. 

    Водоприемна част: Филтърната част на PVC 

колоната с диаметър 114/5,4мм., разположена в 

интервала 70,0-85,0 м.  

 

Системите или съоръженията, чрез които 

ще се реализира водовземането 

 

Тръбен кладенец ТК2 

Местност, административно 

териториална и териториална единица за 

съоръженията  

 

ЕКАТТЕ 

Един   тръбен кладенец, разположен на територията 

на ПИ № 006001, местност „Кашла тарла”, землище 

на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен. 

 

02734 

 

Заявено водно количество за водовземане 

 

От Qмакс.=2,8 л/с. на Qмакс.=1,95 л/с. 

От Sмакс.доп. = 21,16 м. на Sмакс.доп = 45,39 м.  

 

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; 

 Провеждане на собствен мониторинг; 
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 Монтиране на водомерно устройство, измерващо 

ползваните водни количества за разрешената цел на 

водовземане от водовземното съоръжение; 

 Монтиране на нивомер за измерване на нивото на 

подземните води в съоръжението; 

Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 

от Закона за водите; 

 

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които 

да се измени 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.  

 

 

 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район” 
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