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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 

за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост, предоставена за управление на Община Мъглиж, чрез съществуващи 

съоръжения. 
 

ОБЕКТ „ПЛАМ 2005” ООД 
 

Цел за заявеното използване на водите 
 

Други цели ( за отдих) 

Водно тяло/подземен воден обект/, в което 

се прeдвижда използването на водите 

Находище на минерална вода „Ягода”, с. 

Ягода, Община Мъглиж 

Системи или съоръжения, чрез които ще се 

реализира водовземането 
Сондаж № Сз -37 

Местност, административно-териториална 

и териториална единица за съоръженията 

ЕКАТТЕ 

ПИ 87212, с. Ягода, Община Мъглиж 

Заявено водно количество 
Средноденоноще дебит на черпене – 0,5л/сек 

Годишен дебит на черпене  - 15 768 м
3 

Условия, при които би могло да се 
предостави правото за използване на 

водите 

 - Спазване на разрешеното водно 

количество; 

 - Спазване целите, за които е разрешено 
водовземането; 

 -  Провеждане на собствен мониторинг; 
 - Монтиране на водомерно устройство, 

измерващо ползваните водни количества за 
разрешената цел на водовземнане от 
водовземното съоръжение; 

 - Изработване и реализиране на проект за 
присъединяване на отклонението за 
захранване на обекта към Сондаж Сз -37; 

 - Заплащане на такса водовземане, 
съгласно  чл. 194 от Закона за водите; 

 -  Ползване на минералната вода само в 
посочения в разрешителното обект на 
водоснабдяване. 
 

 

Възражения срещу издаване 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 Община Мъглиж на адрес: гр. Мъглиж – 6180, пл. «Трети март» № 

32, ет. 2, стая  206. 
 

 Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ /п/ 

 Кмет на Община Мъглиж  
 

Подписът е заличен на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 

 


