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ДО 

Г-Н ИЛКО СТОЯНОВ –  

КМЕТ 

НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

гр. Благоевград, 2700 

пл. „Георги Измирлиев”№1 

КОПИЕ ДО 

КМЕТСТВО СЕЛО БЕЛО ПОЛЕ 

общ. Благоевград, обл. Благоевград 

Относно: Заявление с вх. №РР-16-48/03.08.2022 г., коригирано със заявление с вх.№РР-16-

48(8)/30.11.2022 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 №43120067/26.09.2016 г., издадено от директора на Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ, 

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” постъпи заявление от г-н Виктор 

Велев, управител на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, с. Бело поле 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 „ТМСИ и Асфалтова база”, местност „Полето“, с. Бело поле, общ. 

Благоевград, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 03664. 

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 Благоевград и кметство село Бело поле. 
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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. 

6.2.2023 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA
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