
на издадените разрешителни за водовземане на минерални води от находище СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, община Сливен

начална дата години крайна дата

Разрешителни издадени от МОСВ

1

"Многопрофилна 

болница за активно 

лечение д-р Иван 

Селимински - 

Сливен" АД - гр. 

Сливен, бул. 

"Христо Ботев" №1

№ 01610158 / 

15.10.2008 г.
15.10.2008 г.

10 

/десет/
15.10.2018 г. 0.1 3153.6

Продължено с 

Решение № 

РД15-

2757/08.11.2018

г. на кмета на 

Община Сливен 

- срок до 

15.11.2028г.

Сондаж № 22   

за лечение

Разрешителни издадени от БДУВ ИБР Пловдив

2

"ПРОФИЛАКТИКА, 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

И ОТДИХ" ЕАД гр. 

София 1797, район 

Изгрев, ул. 172-ра 

№ 11, община 

Столична

№ 31610001 / 

04.10.2010 г.
04.10.2010 г.

10    

/десет/
04.10.2020 г. 0.47 6 10 194.45

Продължено с 

Решение № РД 

15-

2736/30.09.2020

г. на кмета на 

Община Сливен 

- срок до 

04.10.2030г.

Сондаж № 

2"Наклонен" и 

№3 за Други 

цели - лечение, 

рехабилитация 

и профилактика 

в ПС "Жива 

вода"

3

"СЛАВЯНКА" 

ЕООД - гр. Сливен, 

кв. "Дружба", бл. 

31, вх. Г, ап. 17

№ 31610008 / 

09.03.2011 г.
09.03.2011 г.

10    

/десет/
09.03.2021 г. 0.21 до 0.83 6634.76

РЕШЕНИЕ № 

Р - 1 / 

14.08.2014 

г.на кмета на 

Община 

Сливен

Сондаж № 

2"Наклонен" и 

№3  за спорт и 

отдих

Разрешителни издадени от кмета на община Сливен

Разре

шите

лни 

издад

ени 

от:

№/дата на 

продължаване 

на 

разрешителнот

о

№/дата на 

прекратяване 

на 

разрешителн

ото

Наименование 

на съоръжение, 

предназначение 

на 

водовземането

Разреш

ен 

максим

ален 

дебит 

л/сек

Разрешен 

годишен 

воден 

обем 

куб.м/год

ишно

Р  Е  Г  И  С  Т  Ъ  Р

№ и дата на 

разрешително

то

ДАННИ         

ТИТУЛЯР

№ 

по 

ред

№/да

та на 

отне

мане 

на 

разр

ешит

елно

Срок на действие на 

разрешителното

№/д

ата 

на 

изм

ене

ние 

на 

раз

Разре

шен 

средн

одено

ноще

н 

дебит 

л/сек



4

"КОНКОРД" ЕООД, 

гр. Сливен, бул. 

"Панайот Хитов" № 

10

  № 1 / 

07.08.2013 г.
07.08.2013 г.

10    

/десет/
07.08.2023 г. 0.10 до 0.09 2986.38

Сондаж № 

2"Наклонен" и 

№3  за всички 

други цели - 

рекреация и 

балнеопрофил

актика

5

ЕТ "КАЛИНА - Иван 

Тодоров", гр. 

Сливен, Сливенски 

минерални бани № 

46

  № 2 / 

28.05.2014 г.
28.05.2014 г.

10    

/десет/
28.05.2024 г. 0.021

0.047 

май-

септем

ври  

0.002 

октовр

и-

април

673.0
Преиздадено на 

К.С.Г.  гр. Сливен

Сондаж № 

2"Наклонен" и 

№3  за всички 

други цели 

6

ЕТ "ТЕРА 

ИНВЕСТ"- ООД гр. 

Сливен, с. Злати 

Войвода, м. 

"Япраклий" №253

  № 3 / 

26.10.2016 г.
26.10.2016 г.

10    

/десет/
26.10.2026 г. 0.193 6100,0

Сондаж № 

2"Наклонен" и 

№3 за  други 

цели - пълнене 

на открит 

басейн 


