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СВИ = 6,00 м, кота СВН = 521.00 м н.м.в. 
Максимално доп. скспл. понижение: SM1U = 0,90 м,(ДВНмакс = 6,90 м, кота ДВИ=520,Ш м 

H.M.B.). j 

7. Условия, при които би могли да се предостави правото за използване на 

водите: 
7.1. Да изгради съоръжението в срок до 12 месеца; 
7.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за: 

7.2.1. изграждане на съоръжението е (посочените в разрешителното конструкция; 
7.2.2. за изграждане на съоръженията да се използват продукти, които не променят 

състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и 
по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти^ приета с Постановление № 325 на Министерския 
съвет от 2006 г. (обп., ДВ, бр. 106 от 2006 {.; поир. бр. 3 и 9 от 2007). 

7.2.3. при изграждане на съоръжението да се създаде възможност за изпълнение на 
изискванията при проектирането и изграждането на надземната част па водовземното 
съоръжение, съгласно Наредба № 2 off 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане н 
експлоатация на водоснабдителни системи; ( обн., ДВ» бр, 34 от 19.04.2005 г.) 

7.2.4. съставянето па геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на 
изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението, в който да са отразени 
дейностите по прокарване, но обсаждане {(изграждане) и за тампонация. които да представя 
своевременно в басейнова дирекция: 
7.3. Да изиска от изпълнителя ла дейностите за изграждане на съоръженията и да следи за 
изпълнение на дейностите за проучване j|ia подземните води в процеса на изграждане на 
съоръжението: 

7.3.1. провеждане на опитно водочерзене е максимално възможния постоянен дебит, с 
продължителност не по-малко от 72 часа, т̂ри което на всеки 30 минути или по-често да се 
измерва дебита, понижението на водното [фво и температурата на черпената вода; 

7.3.2. проследяване па възстановяването на водното пиво в кладенеца след спиране па 
черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се 
измервателното ниво. с честота позволяваща построяването на кривите S-lg t но които да се 
определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт; 

7.3.3. провеждане на опитни тестове за доказване на работата на водовземното 
съоръжение с разрешения средноденонощен дебит 0,1 л/сек в продължение на 24 часа. 

7.3.4. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, 
като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното 
ниво. е честота позволяваща построяването па кривите S-lg t no които да се определят 
хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт; 

7.3.5. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит 1,0 л/сек с 
продължителност 24 часа и проследяване n;i възстановяването на водното ниво след спиране 
на черпенето; 

7.3.6. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 
2 час за всяка стенен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се 
измерва понижението на водното ниво при всяка от степените; 

7.3.7. записване в специален дневник ф резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3,4: 
7.3.8. вземането на водни проби в' края на о пи т о т о водочерпене по т.7.3.1 и 

извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. 
за проучване, ползване и опазване на подземните води; 
7.4. Да оборудва съоръжението: - I 
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Р» » измерване на черпените водни обеми, монтирани в шахтата иа 
тръония кладенец, на разстояние не повече ф 2 м от съоръжението. 
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