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Към РР-07-21-[14]/02.02.2023

Signed by: TANYA  STOYANOVA

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА 

пл. „Възраждане“ №1 

гр. Рила - 2630 

obshtina_rila@grad-rila.bg 

Относно: Заявление с вх. РР-07-21/13.07.2022г. на БД ЗБР за откриване на процедура за издаване 

на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи  водовземни съоръжения 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБЗИМАЛСКИ 

Заявление с вх. РР-07-21/13.07.2022г.  на БД ЗБР, подадено от г-жа Миряна Шаварска - 

управител на „Смочево Проджект“ ЕООД - гр. Рила, за издаване на разрешително за водовземане 

от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение. 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 писмено да уведомите БДЗБР 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: 

 Възразят срещу издаването на разрешителното.

 Предложат условия, при които да бъде издадено  разрешително, с оглед  гарантиране на

лични или обществени интереси. 

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 - 2700, бул. „Св. Димитър 

Солунски“ №66, п.к. 441. 

Приложение: Съгласно текста 

2.2.2023 г.

X
Станислава Иванова

Директор на БДЗБР

Signed by: STANISLAVA  IVANOVA
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