
 

 

РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” 

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35  Тел: (+359) 032 60 47 20 

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: 

bd_plovdiv@earbd.bg 

 

P
a
g
e 
| 
1
 

P
a
g
e 
| 
1
 

 

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 

за изменение на Разрешително  за водовземане от минерални води  № 31610118/02.04.2019г. 

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

 

 

Обект  

  

Хотел  

 

Цел на заявеното водовземане  

 

Всички други цели 

 

Водно тяло /подземен воден обект/, в 

което се предвижда водовземане 

 

Находище „Велинград-Лъджене” 

 

Системите или съоръженията, чрез които  

ще се реализира водовземането 

 

 

Каптиран естествен извор „К-19“ 

Местност, административно-  

териториална и териториална единица на 

мястото на водоползване  

 

ЕКАТТЕ 

ПИ с идентификатор 10450.502.3453 по КККР 

/УПИ IV-7735, кв 4141 по плана на гр. Велинград/ 

на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. 

 

10450 

 

Заявено водно количество    и  понижение 

 

От Q пр.   = 0,5л/с. на Q пр.   = 1,0л/с.(само за периода 

01.05-30.09-153дни/год) 

От Q год.   = 15768,0 м3/г. на Qгод.   = 22377,6 м3/г. 

Самоизлив на кота 743,89 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; 

 Монтиране на водомерно устройство, измерващо 

ползваните водни количества за разрешената цел на 

водовземане; 

 Да осъществи присъединяването на отклонението 

за захранване на водоснабдявания обект към 

водовземното съоръжение  съгласно проекта за 

присъединяване; 
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 Да не препятства черпенето на минерална вода от 

КЕИ (резервно съоръжение сондаж №3хг) по други 

разрешени водовземания от него. 

Да се заплаща такса водовземане за разрешените 

водни количества, а в случай на превишаване на 

разрешените водни количества за действително 

черпените водни количества  

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да 

се издаде 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.  

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ 
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