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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на околната среда и водите 

НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

пл . ., Св.Иваи Рилстш. "Nol А 
гр.Г! ep11ul(, 2300 

КОПИЕ ДО 

КМЕТСТВО СЕЛО КРАЛЕВ ДОЛ 
общ. П ериик, обл.П ерник 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦЕРОВСКА, 

В Басейнова дирекция „Западнобеломорски район·· постъпи заявление с вх. №РР-01-
137 /01.06.2018 r. от управителя на „ДЛВ" ЕООД, гр. Перник за откриване на процедура за 
издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъч11и води в 
повърхностни води за експлоатаuия на обект „Автосервиз и административна сграда", УПИ 
III, кв.116, с. Кралев дол, община Перник област Перник. 

Заявлението е подадено на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за водите. 
Моля, на основание чл. 62а, ал. 2 от Зако11а за водите, публи<шо да обявите 

приложеното съобщение на определените за тази цел места в община Перник и кметство 
село Кралев дол. 

Съгласно разпоредбите на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за водите, публиqното 
обяnява.не се извършnа в тридневен срок от nоnуч:аване на съобщението, като в същия срок е 
необходимо да uи уведомите писмено за точшата дата на обявяване. 

Всички заинтересовани лица (ако се я.вят такива) в предвидения четиринадесет дневен 
срок за публ:ичuо обявяваuе, �югат 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 издаnането на разрешителното; 
т.3. да предложат условия, при които да бъде издадено разрешително, с оглед 

гарантиране на m1.чJ1и или обществени интереси. 
Възражеuия и предложения за условия се приемат са.\.Ю в рамките на 

законоустановепия срок на публичното обявяване, като е необходимо същите да се 
представят в Басейнова дире1щия „Западнобеломорс}.и район"- n .1<. 441. 

Приложсвnе: съгласно текста. 

С уважение, 

ИНЖ. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ 

Директор на Басейиова Дирекция 
,, Запад11обело.морски район" 

гр. Благоевград, ул. ,,Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441, 
тел.: 073/894 103; тел. факс: 073/894 102; e-mail- bdЬlg@\vabd.bg; едно гншс: 073/894 130 
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4. Възражения 11 предложения за условия, при които да бъде издадено
разрешителното, ще бъдат 11риема11и ca\lo в рамките на ·шконоустаноuсння чен1рина;щсст 
д11сnс11 срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова 
J.щрекцня .,Запад�sобе;sо:-.�орск11 район" - 11.к. 441.
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