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СЪОБЩЕНИЕ 
 

 

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 минерални води, чрез съществуващи  водовземни съоръжения 

 

 

1. Цел на заявеното използване на водите:  

 Целите на водовземане са осигуряване на минерална вода за „спорт и отдих“, 

„балнеолечение и профилактика“ и „отопление“ в Хотелски комплекс „Интерхотел 

Сандански“. Обектът на водоснабдяване е разположен в границите на ПИ с идентификатор 

65334.303.854 по КК и КР на гр. Сандански, община Сандански, обл. Благоевград, собственост 

на „Интерхотел-Сандански-България“ АД - гр. София. Съгласно Тарифа  за таксите по чл. 194б 

от Закон за водите, целта на използване на минералната вода попада в хипотезата „всички други 

цели“. 

2. Водно тяло, върху което се оказва натиск от водовземане: 

 Находище на минерална вода „Сандански“, включено под № 66 в списъкa на минералните 

води изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закон за 

водите. НМВ не са определени като водни тела и не са оценени в действащия ПУРБ на ЗБР (2016-

2021). В тази връзка, за НМВ „Сандански“ следва да се спазват забраните, ограниченията и 

ограниченията при доказана необходимост, разписани в Приложения 2 към Наредба 

№3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното:  

 Заявление с вх. № РР-08-2/12.08.2022г. на БДЗБР с приложенията към него, подадени от 

Десислава Тотева в качеството ѝ на изпълнителен директор на „Интерхотел-Сандански-

България“ АД - гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

водовземане от минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.  

 С писмо изх. № РР-08-2(4)/27.10.2022г. на БДЗБР до заявителя, от същия е изискана 

допълнителна документация и информация; 

 С вх. № РР-08-2-(6)/04.11.2022г. на БДЗБР, от „Интерхотел-Сандански-България“ АД - гр. 

София, са постъпили изискуемите допълнителни документи и информация. 

 Извършена, по реда на чл. 62, ал. 1 от Закон за водите, Преценка № РР-08-ПР-

59/29.12.2022г. на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ. 

3. Съоръжения, чрез които ще се реализира използването:  

 Водовземането на минерална вода ще се реализира чрез Сондаж № 1хг от НМВ 

„Сандански“. Съоръжението е изградено на място с координати Х=4478178,59; У=8595036 (по 

КС-1970) и надм. височини (Балтийска височинна система): Нфланец= 234,09м; Нт = 234,90м. 

Сондажът е прокаран в периода 1965г.-1966г., при окончателна дълбочина 1016,00м, като върху 

него е изграден каптажна шахта. Съгласно Заповед № РД-953/27.12.2011г. за утвърждаване на 

експлоатационния ресурс и технически възможните дебити на съоръженията на НМВ 
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„Сандански“, постановена от министъра на околната среда и водите, за Сондаж №1хг са налице 

следните екплоатационни параметри: 

 Технически възможен дебит Qутв.= 8,30 л/сек. 

 НСВН = 254,49м 

 SдопСж№6 = 9,34м; доп.Ндвн = 245,15м 

 Т˚ = 72˚С  

Трасето на захранващия водопровод от Сондаж №1хг до обект „Хотелски комплекс 

„Интерхотел Сандански“ е съществуващо. 

4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и 

териториалната единица:  

 Захранване на обект „Хотелски комплекс „Интерхотел Сандански“, разположен в 

границите на ПИ с идентификатор 65334.303.854 по КК и КР на гр. Сандански, община 

Сандански, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 65334. 

5. Проектните параметри на използването, включително предвидените водни 

количества: 

 Денонощен дебит на черпене: 3,4 л/сек.  

 Средногодишен обем на черпене: 107,153 м3/год. 

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: 

а) Спазване приоритетите на водоснабдяване, заявените потребности от води и условията в 

съответните разрешителни. 

б) Спазване на разрешеното водно количество. 

в) Спазване целите, за които е разрешено водовземането. 

г) Спазване изискванията относно експлоатацията на системата. 

д) Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на 

водоснабдяване. 

е) Изпълняване определените мерки в границите на зони за защита на водите по чл. 119а от 

Закон за водите. 

ж) Спазване разпоредбите на чл. 48 и чл. 49 от Закон за водите, както и мерките и действията 

разписани в Приложение 7.2. г „Програма от мерки “ към действащия ПУРБ на ЗБР. 

з) Монтиране на устройства, измерващи водното ниво, добитите водни количества за 

разрешените цели на водовземане, както и температурата на водата. 

и) Съоръженията за водовземане на минерална вода от НМВ „Сандански“, включено под № 

66 в списъкa на минералните води изключителна държавна собственост по Приложение № 2 към 

чл. 14, т. 2 от Закон за водите. са неразделна част от находището. 

й) Да не препятства черпенето на минерална вода по други разрешени от ВС водовземания 

к) Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, 

чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато 

разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 

л) За довеждане на минералната вода до съоръженията, за които е предназначена, се ползва 

отделна инсталация; 

м) Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване, от други 

потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода. 

н) Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и 

водопреносната мрежа за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода. 
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о) Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки 

и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката. 

п) Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства. 

р) Разрешителното се преразглежда относно съответствието с целите за опазване на околната 

среда при всяка актуализация на характеризирането на района за басейново управление на водите 

по чл. 156з от Закон за водите, както и когато: 

 данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за опазване

на околната среда, установени за водно тяло, не се постигат или съществува риск от влошаване 

на състоянието на водно тяло; 

 за водното тяло бъдат обосновани изключения по реда на чл. 156б – 156ж от Закон за

водите, изискващи изпълнение на определени условия; 

 упражняването на правата по разрешително по реда на чл. 50, ал. 1 от Закон за водите

представлява натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или 

непостигане на целите за опазване на околната среда, или за неизпълнение на условията по реда 

на чл. 156б – 156ж от същия закон, директорът на басейнова дирекция планира изменение на 

разрешителното, а когато с изменение не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени 

условията – неговото прекратяване, като уведомява титуляря на разрешителното и изпълнява 

действията по реда на чл. 74, ал. 1, т. 1 от посочения закон. 

с) Измерването на ползваните обеми минерална вода да се осъществява посредством 

водомери, монтирани във водомерни шахти, съгласно изискванията на чл. 84, ал. 1 от Наредба 

№ 1/10.10.2007г.за проучване, ползване и опазване на подземните води 

т) Заплащане на такса водовземане съгласно разпоредбите на чл. 194 от Закона за водите. 

у) Предоставяне на данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни 

обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок 

до 14 дни след посочените дати. 

ф) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното представя в 

БДЗБР информация за изчисляване на дължимата такса по утвърдения от министъра на околната 

среда и водите образец, обявен на интернет страниците на БДЗБР и МОСВ. 

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

лица: 

Басейнова  дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград - 2700, бул. „Св.Димитър 

Солунски“ №66, п.к. 441. 

Становища, искания, възражения и условия се приемат само в рамките на 14-дневния срок от 

дата на публичното обявление.  

11.1.2023 г.

X Заместващ съгласно Запов...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA  KUKOVA
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