
Утвърдени експлоатационни ресурси 
на находището (л/сек)
Предоставен за ползване дебит от 
находището (л/сек)

Свободен дебит от находището (л/сек)

Утвърден технически възможен дебит 
(локални експлоатационни ресурси) на 
сондаж № Б-1 (л/сек) 0.81
Предоставен за ползване дебит от 
сондаж № Б-1 (л/сек) 0.32
Свободен дебит от сондаж № Б-1 
(л/сек) 0.488

питейно-битово 
водоснабдяване лечение други цели

"Строителна къща Диамант" ООД 700 247 247

2.1.2. Резултати от измерванията дата: 01.01.2015 г. дата: 01.04.2015 г. дата: 01.07.2015 г. дата: 01.10.2015 г.
 дебит 0 0 0.016 0
 водно ниво (м.) 23.5 23.5 23.5 23.5
2.1.3. Номер/дата на приложен 
протокол от анализ на водни проби

Отчет за ползването и баланс на минералната вода по т. 6.5. от Решение № 31/07.02.2012г.                                                                                                    
за предоставяне безвъзмезно за управление и ползване на находище на минерална вода "Слънчев бряг", гр. Несебър, Община Несебър, Област 

Бургас за 2015г.
1. За находище "Слънчев бряг"

3.91

0.34

3.57
2. По водовземни съоръжения
2.1. Сондаж № Б-1

Протокол от изтитване № 0127-Н/30.09.2014г.                                                                                                    
Протокол от изтитване № 1237/30.09.2014г.

Фактически използваните през годината обеми 
минерална вода (куб.м./годишно) по разрешени цели за 

ползване на минералната вода

Фактически 
използваните през 

годината обеми 
минерална вода 

(куб.м./годишно)

Разрешени годишни обеми 
минерална вода 

(куб.м./годишно)

2.1.1. Списък на водоползвателите от 
сондаж № Б-1



Утвърден технически възможен дебит 
(локални експлоатационни ресурси) на 
сондаж №Б-76 (л/сек)

3.10

Предоставен за ползване дебит от 
сондаж №Б-76 (л/сек)

0.022

Свободен дебит от сондаж №Б-76 
(л/сек) 3.078

питейно-битово 
водоснабдяване лечение други цели

"Диамант Инвест" ООД 700.00 219 219
2.2.2. Резултати от измерванията дата: 01.01.2015 г. дата: 01.04.2015 г. дата: 01.07.2015 г. дата: 01.10.2015 г.
 дебит 0 0 0.015 0
 водно ниво 19.7 19.7 19.7 19.7
2.2.3. Номер/дата на приложен 
протокол от анализ на водни проби

2.2. Сондаж № Б-76

2.2.1. Списък на водоползвателите от 
сондаж № Б-76

Разрешени годишни обеми 
минерална вода 

(куб.м./годишно)

Фактически 
използваните през 
годината обеми 
минерална вода 
(куб.м./годишно)

Фактически използваните през годината обеми 
минерална вода (куб.м./годишно) по разрешени цели за 
ползване на минералната вода

Протокол от изтитване № 0128-Н/30.09.2014г.                                                                                                    
Протокол от изтитване № 1238/30.09.2014г.


	Sheet1

