
 

 

 

 
     Гр.Костенец, обл. Софийска,  ул.”Иван Вазов” № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34 

e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg 

           ПРЕПИС! 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 15 

 

от заседание на Общински съвет – Костенец 

проведено на  09 август 2019 година 

………………………………………………………………………………………………… 

 

На основание чл.21,ал. 1, т.7 и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, б”а”, §133, 

ал.9, т.2, буква ”г”, чл. 78, ал. 1 и ал. 2, чл. 78а от Закона за водите, с поименно 

гласуване с 10 гласа „за”, 0  „против” и 0 „въздържал се”  Общински съвет Костенец 

прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 81 

 

                                                                                                                    

І. Общински Съвет Костенец определя: 

Искането от Специализирани болници за рехабилитация – Национален 

комплекс” ЕАД за продължаване срока на действие разрешително № 

01610211/24.07.2009г. издадено от Министъра на околната среда и водите, служебно 

изменено с решение № РД-04-125/05.04.2019г. на Кмета на Община Костенец  за 

водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост от находище 

„Момин проход” - № 46 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, е в 

съответствие с политиката и плана за развитие на Община Костенец. 

ІІ. Общински съвет Костенец дава съгласие да се продължи срока на действие на 

разрешително № 01610211/24.07.2009г. издадено от Министъра на околната среда и 

водите, служебно изменено с решение № РД-04-125/05.04.2019г. на Кмета на Община 

Костенец  за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост от 

находище „Момин проход” - № 46 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за 

водите, с титуляр „Специализирани болници за рехабилитация – Национален 

комплекс” ЕАД – гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, обл. 

София, общ. Столична, район Средец, п.к. 1142, бул. „Васил Левски” № 54, за обект: 

Специализирани болници за рехабилитация, намираща се на територията на УПИ VІІ-

За балнеоложки комплекс, кв. 12 по плана на гр. Момин проход, с 10 /десет/ години, и 

определя краен срок на действие на разрешителното 24.08.2029година. 
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  ІІІ. Възлага на кмета на Община Костенец да издаде решение за продължаване 

срока на действие на разрешително № 01610211/24.07.2009г. издадено от Министъра на 

околната среда и водите, служебно изменено с решение № РД-04-125/05.04.2019г. на 

Кмета на Община Костенец за водовземане на минерална вода - изключителна 

държавна собственост от находище „Момин проход” - № 46 от Приложение № 2 към 

чл. 14, т. 2 от Закона за водите, с титуляр „Специализирани болници за рехабилитация – 

Национален комплекс” ЕАД – гр. София  . 

 

 

 

 

 

 

Г. МИТРОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/ 

……………………………………………………………………. 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:………………………………………. 

/К.БОНЕВА/ 

 
 


