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Гр.КОСТЕНЕЦ СОФ. Оа ишwенение на Разрешително за водовземане от минерални води 

Община Костенец на основание чл. 62а от Закона за водите и постъпwю Заявление с вх № 
92-ОО-17/12.02.2021г. от „ИВЯНИ - ЕН - ЕР - ДЖИ" ЕООД, уведомява населението, че е
открита процедура за изменение на разрешително № 19/06.03.2020г., издадено от Кмета на
Община Костенец за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост №
46 от Прwюжение № 2 от Закона за водите, находище „Момин проход", община Костенец
водовземно съоръжение „Каптиран естествен извор", предоставена безвъзмездно за управление
и ползване на Община Костенец с Решение № 10/18.01.201 lг. на Министъра на околната среда и
водите

ОБЕКТ: УПИ VI «За курортни функции - балнеоложки комплекс» в кв.25 
по регулационния план на гр. Момин проход, 
община Костенец, област Софийска 

Цел на заявеното водовземане За балнеолечение; 

Водно тяло /подземен воден 
обект/, в което се предвижда Находище за минерална вода „Момин проход" -№ 46, 
водовземане Гр. Момин проход, община Костенец 

Системите или съоръженията, за Каптиран естествен извор 
водовземането 

Местност,административно- Находище „Момин проход", 
териториална и териториална Водовземно съоръжение „Каптиран естествен извор", 
единица за съоръженията община Костенец, област Софийска. 

ЕКАТТЕ 50345 
Намаляване на разрешеното водно количество: 

Заявено водно количество От Q ПР. = 1,00 л/сек. на Q ПР. = 0,30 л/сек. 

От Годишно водно количество: от 29839 куб.м./год. на Годишно 
водно количество: 9450 м3

/ год.

1У еловия, при които би могло да се Съгласно издаденото разрешително № 19/06.03.2020г. 
предостави правото на използване за водовземане от находището на минерална вода - изключителна 

държавна собственост - № 46 от Приложение № 2 от 
Закона за водите, предоставена безвъзмездно за управление 
и ползване на Община Костенец, ,,Момин проход", 
водовземно съоръжение „Каптиран естествен извор", издадено от 

Кмета на Обmина Костенец 



Изменението на разрешителното е поискано в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 2 от 
Закона за водите. 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, 

при които да се издаде Разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени 
интереси в 14-дневен срок, могат да се подават на място, лично или чрез упълномощен 
представител в „Център за административно обслужване", Общинска администрация -
Костенец, гр. Костенец, ул. ,,Иван Вазов" № 2 или да се изпращат чрез лицензиран 
пощенски оператор на адрес: гр. Костенец-2030, ул. ,,Иван Вазов" № 2 


