
 
 

СЪОБЩЕНИЕ  
 

Относно: Публично обявяване по заявление с вх. № 53-00-10/07.01.2022 година 

от „Конвента 7” ЕООД, село Огняново, община Гърмен, област Благоевград за 

изменение на разрешително за водовземане от минерална вода от минерално находище 

„Огняново-Гърмен, село Марчево и село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград и писмо изх. № РР-20-3(3)/07.02.2022 година на Директора на Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район“, град Благоевград за съгласуване на 

параметрите на исканото изменение. 
 

1. С разрешително за водовземане от минерална вода № 31/27.10.2017 година са 

предоставени права за водовземане от Сондаж № 3 за обект: „Хотелски комплекс, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 53326.500.34 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-01-04 от 16.12.2005 г. на 

началника на СК – Благоевград за землището на село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград, собственост на „Конвента 7” ЕООД , село Огняново, община Гърмен, област 

Благоевград. 
 

2. Исканото изменение се отнася до промяна в параметрите на разрешеното 

водовземане. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ 

ИЗВЪРШЕНИ: 

 

Параметри на разрешеното водовземане, 

съгласно разрешително за водовземане от 

минерална вода № 31/27.10.2017 год. 

 

Искани изменение 

Разрешено водно количество 0,11 л/сек Разрешено водно количество 0,213 л/сек 

 Разрешен средноденонощен дебит: 

Qпр = 9,585 м3
 

 Разрешен средноденонощен дебит: 

Qпр = 18,403 м3  

 Разрешен  максимален дебит/време за 

черпене: 0,11 л/сек 

 Разрешен максимален дебит/време за 

черпене: 0,213 л/сек 

 Разрешен годишен воден обем: 

3 498,62 куб.м/годишно 

 Разрешен годишен воден обем: 

6 717,17 куб.м/годишно 

 

2. Останалите раздели и условия в Разрешително за водовземане от минерална 

вода № 31/27.10.2017 г., издадено от Кмета на община Гърмен, подлежащи на 

публично обявление са непроменени. 
 

3. 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: 



т. 2. възразят срещу изменението; 

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

гарантиране на лични или обществени интереси. 

4. Място за представяне на писмени възражение и предложения от 

заинтересованите лица: Общинска администрация село Гърмен - център за 

информация и услуги. 
 

Становища, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките 

на 14-дневния срок на публично обявяване. Необходимо е те да се представят в 

Общинска администрация село Гърмен - център за информация и услуги. 

 
ФЕИМ ИСА 

Кмет на община Гърмен 

 

Изготвил: Йорданка Донкова – Директор на дирекция  ЕМП и ГРАО 

 
 

 

 


