
 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

ОТНОСНО: Публично обявяване по заявление с вх. № 53-00-3 от 04.01.2022 

година от Феим Ахмед Иса – Кмет на община Гърмен, село Гърмен, община Гърмен, 

област Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за 

водовземане на минерална вода от находище „Огняново-Гърмен, село Марчево и село 

Огняново, община Гърмен, област Благоевград 
 

1. Цел на водовземането – Други цели - спорт и отдих 
 

2. Подземен воден обект – Находище „Огняново-Гърмен” - № 53 от Приложение 

№ 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите  
 

3. Водовземно съоръжение -  КЕИ „Миро – мъжко“ и КЕИ „Миро – женско“  
 

4. Местност, административно-териториална единица, код по единния 

класификатор на административно-териториалните единици – село Марчево и село 

Огняново, община Гърмен, ЕКАТЕ 47408 и 53326 
 

5. Искано водно количество - 2,5 l/s: 

- КЕИ „Миро – мъжко“ – 1,5 l/s; 

- КЕИ „Миро – женско“ - 1,0 l/s. 
 

6. Количество, което ще бъде разрешено - 0,25 l/s: 

- КЕИ „Миро – мъжко“ – 1,5 l/s; 

- КЕИ „Миро – женско“ - 1,0 l/s. 
 

7. Разрешен средноденонощен дебит - 216,0 м3/ден: 

- КЕИ „Миро – мъжко“ – 129,6 м3/ден; 

- КЕИ „Миро – женско“ - 86,4 м3/ден. 
 

8. Разрешен годишен воден обем: - 78 840 м3/годишно 

- КЕИ „Миро – мъжко“ – 47 304 м3/год.; 

- КЕИ „Миро – женско“ – 31 536 м3/год.. 
 

9. 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 от 

Закона за водите: 

т.2. възразят срещу издаването на разрешителното; 

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

гарантиране на лични или обществени интереси. 
 

 Становища, искания, възражения и предложения за условия се приемат само в 

рамките на законоустановения срок за публично обявяване, като е необходимо същите да 

се представят в общинска администрация село Гърмен. 

 
ФЕИМ ИСА 

Кмет на Община Гърмен 
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