
Р ЕП У БЛ И К А  БЪ Л Г А Р И Я  
Ми н и с т е р с т во  н а  о ко лн а т а  с р е да  и  во д и те  
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район ”  

гр. Благоевград, ул. “Св. Димитър Солунски” №66, п.к. 441, 

тел. 073/8 94 103, тел. Факс 073/8 94 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/8 94 130 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Управителя на „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград. 

1. Изменение на разрешителното се отнася до промяна в параметрите на разрешеното

водовземане, а именно:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ: 

Параметри на разрешеното водовземане, 

съгласно Разрешително за водовземане 

№41510063/28.03.2007 г., продължено с 

Решение № ПО-01-90/27.03.2012 г., 

издадени от Директора на БД ЗБР. 

Искани изменения 

 Разрешен средногодишен дебит:

ВС „Кочине“ 

Qпр. ср. год.- 0,3 л/сек 

 Разрешен средногодишен дебит:

ВС „Кочине“ 

Qпр. ср. год.- 0,6 л/сек 

 Разрешен годишен воден обем:

10 000 куб.м/годишно 

 Разрешен годишен воден обем:

20 000 куб.м/годишно 

 Място на водоползване

Водоснабдяване на с. Вълкосел, общ. Сатовча. 

Оператор „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград. 

 Място на водоползване

Водоснабдяване на с. Вълкосел, общ. Сатовча. 

  Оператор „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград. 

2. Останалите раздели в Разрешително за водовземане №41510063/28.03.2007 г.,

продължено с Решение № ПО-01-90/27.03.2012 г., издадени от Директора на БД ЗБР, подлежащи 

на публично обявление, не се променят. 

3. Всички заинтересовани лица (ако се явят такива) в предвидения четиринадесет дневен

срок за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал.1, т.2  и  т.3 от Закона за 

водите да: 

т.2. възразят срещу изменението на разрешителното; 

т.3.предложат условия, при които да бъде изменено разрешително, с оглед  гарантиране на 

лични или обществени интереси; 

4. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите

лица: Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с център гр. Благоевград 2700, бул. „Св. 

Димитър Солунски“ № 66 – п.к. 441. 

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на  14 - дневния 

срок на публичното обявяване. Необходимо е те да се представят в Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район”, гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66 – п.к. 441. 

22.12.2022 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA

mailto:bdblg@wabd.bg

