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ДО 

Г-Н СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ – 

КМЕТ 

НА  ОБЩИНА ПЕРНИК 

гр. Перник, 2300 

пл. „Св. Иван Рилски”№1А 

КОПИЕ ДО 

КМЕТСТВО СЕЛО СТУДЕНА 

общ. Петрич, обл. Перник 

Относно: Заявление с вх. №РР-16-56/19.09.2022 г., коригирано със заявление с вх.№РР-16-

56(4)/13.12.2022 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване срока на действие 

на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни 

води №43140006/06.10.2015 г., изменено с Решение №ПО-01-7/17.01.2019 г., издадени от 

директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ, 

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” постъпи заявление от г-жа Анелия 

Андонова, упълномощен представител на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София за откриване 

на процедура за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на 

воден обект река Струма, поречие Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни 

води за експлоатация на съществуващ обект „Бензиностанция и търговски комплекс на „Шел 

България” и Ресторант „Макдоналдс Макдрайв“, с. Студена, община Перник, област Перник, 

ЕКАТТЕ 70038. 

Заявлението е подадено на основание чл.72, ал.1, т.2 и чл.78 от Закона за водите. 

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

съобщение на определените за тази цел места в община Перник и кметство село Студена.  
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Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и 2 от Закона 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 за публично обявяване, могат да ползват правата си по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона 

за водите, съгласно които: 

т.2.  да възразят срещу изменението на разрешителното; 

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

гарантиране на лични или обществени интереси. 

Възражения и предложения за условия се приемат само в рамките на 

законоустановения срок на публичното обявяване, като е необходимо същите да се представят 

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

Солунски“ №66, п.к. 441. 

Приложение: съгласно текста. 
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X Заместващ със Заповед РД...

Ралица Кукова

Директор на БДЗБР

Signed by: RALITSA  KUKOVA
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