ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 29
от заседанието на 29.11.2017 г.
по точка 11 от дневния ред
Относно: Издаване на разрешително от Кмета на Община Болярово за
водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост,
предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Болярово,
находище № 85 от Приложение № 2 на Закона за водите „Стефан Караджово”,
с.Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол, докладва: Христо Христов –
кмет на общината, ОбС взе Решение № 347 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет Болярово:

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Болярово дава съгласие на кмета на Община
Болярово да издаде разрешително за водовземане чрез съществуващи
съоръжения от минерална вода – изключителна държавна собственост,
предоставена на Община Болярово за управление и ползване на „ВАТЕР ГОЛД“
ЕООД общ. Болярово, с.Стефан Караджово, ЕИК 128582664 с управител Димчо
Атанасов Димов с ЕГН 7003129062 и с издаване на разрешително за
водоползване на минерална вода от сондаж № Я-33 от находище № 85 от
Приложение № 2 на Закона за водите „Стефан Караджово”, с.Стефан
Караджово, община Болярово, област Ямбол при спазване на всички
екологични норми и изисквания на националнато законодателство и
законодателството на ЕС.
Разрешителното за водовземане да е със следните параметри:
- цел на водоползването – бутилиране на минерална вода
- проектен дебит – средноденонощен дебит 0,52 л/с , годишен обем на
черпене 11491 куб. м / год
- място на водовземане – сондаж № Я-33
Таксата за използване на разрешеното водно количество е съгласно
приетата с решение на Общински съвет Болярово тарифа
2. На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА задължава кмета на общината да
организира изпълнението на решението на ОбС и да участва във всички
дейности, свързани с контрола върху реализирането на инвестиционното
намерение
Гласували: 11 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Красимир Любчов Григоров
8.Мария Стоилова Маринова
9.Пламен Петров Петков
10.Съба Георгиева Недева
11.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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