
РЕГИСТЪР 

на издадените сертификати за изворна вода 
по реда на Закона за храните, Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 2004г., изм. и доп. бр. 22 от 2005г., бр. 54 от 2006г. и бр. 66 от 2008г.)  

(последна актуализация 06 февруари 2023 г.) 

№ на 

сертификата 

Дата на 

издаване 

Местоположение на 

водовземното съоръжение 

съоръжения предназначени за 

водовземане 

валидност на 

сертификата*  

издавани 

сертификати през 

предходен период 

1 23.04.2021 

УПИ IV, пл. № 705, кв. 

71 по плана на с. 

Катунци, община 

Сандански, област 

Благоевград 

тръбен кладенец - подземно 

водно тяло „Порови води в 

неоген – Сандански“ с код 

BG4G000000N012 

валиден за срок от 

5 години 
 

2 01.06.2022 

ПИ с идентификатор 

20996.49.1, местност 

„Малка и Голяма 

Капещ“ по КККР на 

село Дивчовото, община 

Тетевен, област Ловеч 

каптиран извор Равнището-

Топекс-Дивчовото 

подземно водно тяло 

„Карстови води в 

Централния Балкан“ с код 

BG1G0000TJK045 

валиден за срок от 

5 години 
 

3 14.07.2022 

ПИ с идентификатор 

48547.0.299, местност 

„Клисурата“, по КККР 

на с. Михалково, 

община Девин, област 

Смолян 

каптиран естествен извор 

„Персенк 3“ 

подземно водно тяло 

„Пукнатинни води в 

Централно Родопски 

комплекс“ с код 

BG3G00000Pt050 

валиден за срок от 

5 години 
 

4 14.07.2022 

ПИ с идентификатор 

48547.0.299, местност 

„Клисурата“, по КККР 

на с. Михалково, 

община Девин, област 

Смолян 

каптиран естествен извор 

„Персенк 4“ 

подземно водно тяло 

„Пукнатинни води в 

Централно Родопски 

комплекс“ с код 

BG3G00000Pt050 

валиден за срок от 

5 години 
 

5 14.07.2022 

имот № 003076 в 

местността „Тиклица“, 

землището на с. 

Чуреково, община 

Девин, област Смолян 

каптиран естествен извор 

„Пещера Чифлика“ 

подземно водно тяло 

„Пукнатинни води в 

Централно Родопски 

комплекс“ с код 

BG3G00000Pt050 

валиден за срок от 

5 години 
 

6 14.07.2022 

ПИ с идентификатор 

56215.36.144, село 

Петърч, община 

Костинброд, област 

София 

тръбен кладенец „ТК-1 

Юроспийд, гара Петърч“ 

подземно водно тяло 

„Порови води в Неогена – 

Софийска котловина“ с код 

BG1G000000N033 

валиден за срок от 

5 години 
 

7 14.07.2022 

ПИ с идентификатор 

56215.36.144, село 

Петърч, община 

Костинброд, област 

София 

тръбен кладенец „ТК-1 

Емайлхим, гара Петърч“ 

подземно водно тяло 

„Порови води в Неогена – 

Софийска котловина“ с код 

BG1G000000N033 

валиден за срок от 

5 години 
 

8 21.11.2022 

имот № 000004 в 

местността „Лъчица“, 

землището на с. 

Орехово, община 

Чепеларе, област 

Смолян 

каптиран естествен извор 

„Лъчица“, подземно водно 

тяло „Карстови води в 

Централно Родопски масив“ 

с код BG3G00000Pt041 

валиден за срок от 

5 години 
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сертификата 

Дата на 

издаване 
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сертификати за 

предходен период 

9 21.11.2022 

имот № 000106 от 

землището на с. 

Фотиново, община 

Батак, област 

Пазарджик 

каптиран естествен извор 

„Балдаран“ 

подземно водно тяло 

„Пукнатинни води - Пещера-

Доспат“ с код 

BG3G00000PgN020 

валиден за срок от 

5 години 
 

10 29.12.2022 

имот с идентификатор 

38666.10.114 в местност 

Бараката по КК и КР на 

землището на с. 

Корница, община Гоце 

Делчев, област 

Благоевград 

Водовземна система 

„Бараката“ 
подземно водно тяло 

„Пукнатинни води в 

Пирински блок“ с код 

BG4G1PzC2Pg019 

валиден за срок от 

5 години 
 

11 26.01.2023 

ПИ с идентификатор 

06207.3.576, местност 

„Шавариеви ливади“, 

гр. Брацигово, община 

Брацигово, област 

Пазарджик 

тръбен кладенец в местност 

„Шавариеви ливади“, 

подземно водно тяло 

„Пукнатинни води– Пещера 

- Доспад“ с код 

BG3G0000PgN020 

валиден за срок от 

5 години 
 

 


