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ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

„Осигуряване на допълнителни обеми свежа вода от съществуващ шахтово 

– тръбен кладенец за обезпечаване на технологичния процес и осигуряване на 

необходимите количесва вода за поливане на рекултивирани терени“,  

на територията на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

 

За промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на „Дънди 

Прешъс Металс Крумовград” ЕАД е изграден шахтово - тръбен кладенец в терасата на 

река Кесебир, с тръбна част и дренажен лъч. Водовземането от кладенеца е съгласно 

издадено Разрешително № 31530328/04.03.2013 г. за водовземане от подземни води чрез 

нови водовземни съоръжения, а последствие изменено с Решение № РР-3065/15.03.2015 

г и Решение № РР-3077/10.04.2017 г.  

Инвестиционното предложение е свързано с необходимостта от увеличаване  

на количествата свежа вода в етапа на експлоатация на  рудник „Ада Тепе“. 

Исканата промяна е за осигуряване на допълнителни обеми свежа вода, които се 

изземват от съществуващия шахтово-тръбен кладенец, с цел „промишлено 

водоснабдяване за обезпечаване на технологичния процес и включване на още една цел 

– „водоснабдяване за други цели“ – поливане на трева и други декоративни растения, 

миене на площадки и др.  

Реализацията на инвестиционното предложение цели единствено промяна в 

параметрите на издаденото и действащо към момента разрешително за водовземане от 

подземни води, с цел осигуряване на допълнителни количества свежи води за 

производствени нужди и поливане на рекултивирани терени. 

За да се обезпечи работата на фабриката е необходимо да се увеличат обемите 

свежа вода за промишлени нужди предоставяни от външен източник (шахтово-тръбен 

кладенец с дренажен лъч), като изчисленото необходимо водно количество е 127 000 

м3/годишно.  

След въвеждане на обекта в експлоатация и облагородяване на производствената 

площадка, поддръжката на вече рекултивираните терени и след рекултивационни грижи, 

както и нуждата от оросяване на пътищата и площадките е необходимо да се включи и 

още една цел на водовземане „Водоснабдяване за други цели“. 

С включването на тази цел ще се подсигурят необходимите допълнителни 

количества вода за поливане и оросяване на пътищата и площадките. 

За реализацията на Инвестиционното предложение не е необходимо да се изгражда 

нова техническа инфраструктура. За подсигуряването на допълнителните обеми свежи 

води, няма да се изграждат допълнителни тръбопроводи, ще се използват 

съществуващите.  

Исканото изменение кaсае единствено и само промяна в разрешените водни 

количества, без промяна на конструктивните параметри на съоръжението и/или други 

условия на издаденото разрешително.  


