
РЕ ПУ Б Л ИКА  Б Ъ Л Г А РИЯ  

М и ни с те р с тв о  на  око лн а та  с р е да  и  во ди те
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” 

гр. Благоевград - 2700, бул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441 
едно гише: 073/ 894 130; тел.: 073/ 894 103; тел./факс: 073/ 894 102; e-mail: bdblg@wabd.bg 

11.1.2023 г.

X БД ЗБР

Към РР-08-2-[14]/11.01.2023

Signed by: MAKEDONKA  GRAHOVSKA

ДО 

Г-Н АТАНАС СТОЯНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

ул. „Свобода“ №14  

гр. Сандански - 2800 

oba@sandanski.bg 

Относно: Заявление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № 

РР-08-2(6)/04.11.2022г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ, 

Заявление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БД ЗБР, коригирано със Заявление с вх. № РР-08-

2(6)/04.11.2022г., за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж 

№1хг на НМВ „Сандански“- изключителна държавна собственост под № 66 в списъка по 

Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закон за водите. Заявлението е подадено от Десислава 

Тотева в качеството ѝ на изпълнителен директор на  „Интерхотел-Сандански-България“ АД - 

гр. София, р-н „Триадица“,  ул. ‚Кърниградска“№19.  

Заявлението е подадено на основание разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от Закон за водите. 

Моля, на основание разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 от Закон за водите, публично да обявите 

приложеното Съобщение на определените за тази цел места. Съгласно изискванията на чл. 62а, 

ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закон за водите, публичното обявяване се извършва в тридневен срок от 

получаване на съобщението, като в същия срок е необходимо да ни уведомите писмено за 

точната дата на обявяване. 

Всички заинтересовани лица (ако се явят такива), в предвидения четиринадесет дневен срок 

от публичното обявяване, могат да ползват правата си по реда на чл. 64, ал. 1, т. 2 и  т. 3 от 

Закона за водите, като: 

т. 2. Възразят срещу издаването на разрешителното; 

т. 3. Предложат условия, при които да бъде издадено  разрешително, с оглед  гарантиране 

на лични или обществени интереси; 
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Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на 

законоустановеният срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – гр. Благоевград, п.к. 441. 

Приложение: Съгласно текста 

11.1.2023 г.

X Заместващ съгласно Запов...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA  KUKOVA
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