
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

З А П О В Е Д 

На основание чл. 151,ал.2,т .2 буква "у", нодбуква "аа" и чл. 119 ал 4 т 2 от 
Закона за водите (ЗВ) и чл. 37, т. 2 от Наредба № з за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични питейни 
и хигиенни нужди, обн., ДВ, бр.88 от 2000г. (Наредба №3), Решение №59/18.02.2011г. 
на министъра на околната среда и водите и след проведена процедура, съгласно чл 39 
от Наредба № 3 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

Санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Ягода" с Ягода 
община Мъглиж, област Стара Загора - изключителна държавна собственост с 
охранителен режим на защитен воден обект в санитарно-охранителната зона, както 
следва: 

1.Санитарно-охранителна зона - пояс Г" 
1.1. Около сондаж №С-1 се определя Пояс Г" - имот с № 1520 по плана 

(регулационните граници) на с. Ягода с ЕКАТТЕ 87212, община Мъглиж, област Стара 
Загора, с координати на характерните точки в Координатна система 1970г. както следва-

Точка № X, fin) Y, [m| 
С-1 4646533.910 9429963.131 
1 4646532.535 9429955.496 
2 4646536.271 9429964.772 
3 4646526.996 9429968.508 
4 4646523.259 9429959.233 

Пояс Г" представлява квадрат с площ 100.0 м2 съгласно Приложение т което е 
неразделна част от настоящата заповед. 

с Ягода с01Z1TTT*72^C~1.6 " Т * * * " Т ' " " ^ С ^ 1 5 2 1 П° ™ Н а 
с.лгода с ЕКАТТЕ 87212, община Мъглиж, област Стара Загора, с координати на 
характерните точки в Координатна система 1970г„ както следва: 

v • 
ган'Т.ъггфгф София 1000, бул. "Мария Луиза" 22 

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 980 9641 



Точка № X, [ml Y, [m] 
Сондаж №МС-16 4646573.136 9430091.623 
1 4646568.136 9430086.623 
2 4646568.136 9430096.623 
3 4646578.136 9430096.623 
4 4646578.136 9430086.623 

Пояс Г и 

неразделна част от настоящата заповед. 
което е 

1.3. Около Сондаж №Сз-37 се определя Пояс Г" - имот с № 1522 по плана на с. Ягода 
с ЕКАТТЕ 87212, община Мъглиж, област Стара Загора, с координати на характерните 
точки в Координатна система 1970г., както следва: 

Точка № X, [ml Y, [ml 
Сз-37 4646498.467 9430067.521 
1 4646500.884 9430060.876 
2 4646505.112 9430069.938 
3 4646496.050 9430074.166 
4 4646491.822 9430065.104 

Пояс 1ВИ представлява квадрат с площ 100.0 м2 съгласно Приложение №3, което 
е неразделна част от настоящата заповед. 

1.4.0коло Минерален извор се определя Пояс I ви - имот с № 1523 по плана на 
с. Ягода с ЕКАТТЕ 87212, община Мъглиж, област Стара Загора, с координати на 
характерните точки в Координатна система 1970г., както следва: 

Точка № X, [ml Y, [ml 
Минерален извор 4646455.997 9430040.435 
1 4646460.997 9430035.435 
2 4646460.997 9430045.435 
3 4646450.997 9430045.435 
4 4646450.997 9430035.435 

Пояс 1в" представлява квадрат с площ 100.0 м2 съгласно Приложение №4, което 
е неразделна част от настоящата заповед. 

2. В пояс 1ВИ на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
2.1. Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на 

минерална вода, поддръжката на водоизточника и експлоатацията на охранителната 
зона. 

2.2.Достъп на лица, с изключение на длъжностните лица, свързани с 
експлоатацията на водоизточника и охранителната зона и представителите на 
контролните органи. 

II. Санитарно-охранителна зона - пояс ТТри 

1. Пояс II на санитарно-охранителната зона около находище на минерална вода 
„Ягода е разположен в землището на с.Ягода община Мъглиж, област Стара Загора с 
координати на характерните точки в Координатна система 1970г., както следва-

2 



Точка № X, fmj Y, fml 
1 4646694.840 9430081.320 
2 4646647.410 9429954.580 
3 4646568.870 9429879.150 
4 4646449.130 9429821.610 
5 4646360.480 9429834.830 
6 4646285.060 9429872.930 
7 4646241.510 9429918.030 
8 4646197.970 9429985.680 
9 4646183.970 9430050.990 
10 4646201.080 9430131.860 
11 4646236.850 9430197.960 
12 4646291.280 9430251.610 
13 4646372.920 9430296.710 
14 4646482.560 9430315.370 
15 4646596.090 9430267.940 
16 4646664.510 9430187.850 

Пояс При представлява многоъгълник с площ 184 654.00 м2, съгласно Приложение 
№5, което е неразделна част от настоящата Заповед. 

2. В пояс При на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземните води. 
2.2. Добив на подземни богатства. 
2.3. Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
подземния воден обект. 
2.4. Изграждане на нагнетателни сондажи за депониране на отпадъчни води в 
подземния воден обект. 

3. В пояс 1 Г на санитарно-охранителната зона се ограничават: 
3.1. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 

проучвателни съоръжения, в т. ч. и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

III. Санитарно-охранителна зона - пояс НГ" 
1. Пояс III™ на санитарно-охранителната зона около находище на минерална вода 

„Ягода" е разположен в землищата на с. Ягода и с.Тулово, община Мъглиж, с координати 
на характерните точки в Координатна система 191 От., както следва: 

Точка № X, [ml Y, [ml 
1 4646351.550 9428833.270 
2 4646511.730 9428874.170 
3 4647285.340 9430908.730 
4 4647091.080 9431038.230 
5 4646733.250 9431201.820 
6 4646348.150 9431252.940 
7 4645932.370 9431167.740 
8 4645605.210 9430993.930 
9 4645359.830 9430775.820 
10 4645182.620 9430533.850 
11 4644991.770 9430237.360 
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12 4644865.680 9429859.070 
13 4644923.610 9429569.400 
14 4645049.710 9429262.680 
15 4645192.840 9429030.940 
16 4645462.070 9428860.540 
17 4645765.380 9428768.520 
18 4646082.320 9428737.850 

Пояс III™ представлява многоъгълник с площ 4 177 659.00 м2, съгласно Приложение 
№5, което е неразделна част от настоящата Заповед. 

2. В пояс III™ на санитарно-охранителната зона се забраняват: 
2.1. Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземните води. 
2.2. Изграждане на нагнетателни сондажи за депониране на отпадъчни води в 

подземния воден обект. 
, 3. В пояс III™ на санитарно-охранителната зона се ограничават: 

3.1. Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
подземния воден обект. 

4. В пояс III™ на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана 
необходимост: 
4.1. Добив на подземни богатства. 
4.2. Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 
проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни 
води в подземния воден обект. 

IV. Условия: 
1. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба №3, в едномесечен срок от получаването на 

настоящата заповед, община Мъглиж да нанесе границите на пояси 1ви на СОЗ около 
водоизточниците и на пояси При и III™ на СОЗ на картите на възстановената собственост 
на землището на с. Ягода и с.Тулово, община Мъглиж. 

2. Във връзка с чл.41, ал. 3 от Наредба № 3, в срок до една година от определянето 
на СОЗ, кметът на община Мъглиж, следва да възложи актуализация на териториално-
устройствения план, обхващащ територията на СОЗ. 

3. Съгласно чл.53, ал.2 от Наредба №3 и във връзка с чл.5, ал.2 от Закона за горите, 
община Мъглиж да предприеме действия за прекатегоризиране на горските площи, 
попадащи в пояси При и III™ на СОЗ в гори със специално предназначение. 

4. Община Мъглиж да организира, изграждането и маркировката на пояси 1ВИ на 
санитарно-охранителната зона на съоръженията. 

5. В едномесечен срок от изтичането на сроковете в календарния план-график за 
изграждане и маркиране на СОЗ, кметът на община Мъглиж да уведоми директора на 
Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район за назначаване 
на комисия за приемане изпълнението на СОЗ, съгласно чл. 43 от Наредба №3. 

6.Срокът за изпълнение на календарния план-график за изграждане и маркиране на 
поясите на СОЗ тече след актуването на пояс 1ВИ, съгласно чл. 43, ал. 3 от Наредба №3. 

7. Кметът на община Мъглиж в срок до една година от определянето на СОЗ, да 
подготви документите необходими за актуване на пояси 1ви на сондаж №С-1, №Мс-16, 
№С3-37 и Минерален извор от находище на минерална вода „Ягода", като публична 
държавна собственост и да ги изпрати в МОСВ, за предприемане на действия от 
министъра на околната среда и водите пред областния управител за издаването на Акт 
за публична държавна собственост съгласно чл.10, ал.1, т.4 и чл. 15 от Закона за водите. 
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8. Експлоатацията на пояс 1ви на санитарно-охранителната зона да се осъществява 
от община Мъглиж в срока на предоставяне на находището по реда на § 133 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за водите (обн., ДВ, бр. 61 от 2010 г.), съгласно Решение № 59 от 18.02 2011г на 
министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за управление и 
ползване на находище на минерална вода "Ягода", с.Ягода, община Мъглиж, област 
Стара Загора. 

9. Заповедта да се доведе до знанието на Кмета на община Мъглиж, Общинска 
служба по Земеделие - гр. Стара Загора, Директора на Областна Дирекция "Земеделие" 
- гр. Стара Загора, Директора на Регионална Дирекция по Горите - гр Стара Загора 
Директора на ТП ДГС - Мъглиж, Директора на Регионална здравна инспекция -
гр. Стара Загора и Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в 
Източнобеломорски район - гр. Пловдив за сведение, изпълнение и контрол. 

V. Контролиращи органи: 

1.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Басейнова 
дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район. 

2. Контролът по експлоатацията на санитарно-охранителната зона се 
осъществява от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски 
район, съгласно чл.54, ал. 1, т.2 от Наредба №3. 

3.Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на 
санитарно-охранителната зона се осъществява от органите на Министерството на 
здравеопазването, съгласно чл.54, ал.2 от Наредба №3. 

На основание чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата 
заповед подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в едномесечен 
срок от съобщението за издаването й ши в 14-дневен срок от отделните съобщения 
до лицата, участвали в административното производство. 


