ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611 106;
Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662 350___________________

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание на чл. 62а, ал.З от Закона за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и
доп. ДВ бр.65/2006г.), Община Сливен обявява С Ъ О БЩ ЕН И Е ЗА П У БЛ И Ч Н О
О БЯ ВЯ ВАН Е на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, за издаване на
разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения един тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 67338.606.2 по КККР на
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, със заявена цел на водовземане
„водоснабдяване за други цели“.
Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия,
при които да се издаде, по смисъла на чл. 64, ал 1, т.2 и т.З от Закона за водите могат да
се изпращат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на
адрес:
гр. Пловдив 4000
ул. “Янко Сакъзов” № 35
или Централна поща, п.к. 307

12 03.2020г.

Отдел „Екология“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
зи издаване на I азрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни
съоръжения
(съгласно чл. 62а, аз. I от Закона за водите)
Обект

Зелени площи”

Цел на заявеното водовземане

Водоснабдяване за други цели

Водно тяло /подземен воден
BG3G00000NQ015 „Порови води в Неоген - Кватернер обект/, в което се предвижда
Сливенско- Странджанска област”
водовземане
Системите или съоръженията,
чрез които ще се реализира Един тръбен кладенец
водовземането
Местност, административно
териториална и териториална
единица за съоръженията

Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден
на територията на Г1И с идентификатор 67338.606.2 (част от
УПИ 1. кв. 717 кв "Стоян Заимов" юг, гр. Сливен) по КККР на
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен.

67338
ЕКАТТЕ
Заявено водно количество за Q пр ер ден = 0 , 7 л /С .
водовземане
Q макс = 1 , 2 Л/С.
S м а к с л о й = 20,53 М
Условия, при които би могло Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец:
да се предостави правото за Спазване на разрешеното водно количество;
използване на водите
Спазване целите, за които е разрешено водовземането;
Провеждане на собствен мониторинг;
Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните
водни количества за разрешената цел на водовземане от
водовземното съоръжение;
Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните
води в съоръжението;
Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона
за водите;
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да
се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т."2 и т. 3 от Закона за водите могат да
се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив;\ 4000, ул. Янко Сакъзов Ле 35
или Централна поща, п.к. 307.
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