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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№321 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.07.2021 г. с  Протокол № 27 
 

 

ОТНОСНО: Откриване  процедура  за издаване  на ново  разрешително за водовземане 

от Находище на минерална вода „Брацигово" - № 12 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 

2 от  Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж №2   за захранване на 

обект:  „Балнео и СПА комплекс с места за настаняване в ПИ 06207.503.328, бул. 

“Освободители“ №33 гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик“, 

 

Общински съвет – Брацигово като разгледа предложение от Кмета на Община 

Брацигово, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл.50, ал.1, ал.3, т.1; чл.52, 

ал.1, т.3 и ал.3; чл.60от закона за водите, във връзка с §133 от ПЗР на Закона за водите 

 

Р Е Ш И : 

 

        1. Дава съгласие Кметът на община Брацигово да открие процедура  за издаване  

на ново  разрешително за водовземане от Находище на минерална вода „Брацигово" - 

№ 12 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от  Закона за водите (ЗВ) от водовземно 

съоръжение – сондаж №2 за захранване на обект: „Балнео и СПА комплекс с места за 

настаняване в ПИ 06207.503.328, бул. “Освободители“ №33 гр.Брацигово, 

общ.Брацигово, обл.Пазарджик“, със следните параметри: 

 

Цел на водоползването: 
Балнеолечение и рехабилитация   

Подземен воден обект: 
Находище на минерална вода „Брацигово“ №12,  

гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик 

Параметри на разрешеното 

водовземане: 

 

а) Разрешен 

средноденонощен дебит: 

До  15,55м
3
/денонощие              

в) Разрешен годишен воден 

обем: 
Годишно водно количество – 

5675,75м3/година  

 

Водовземно съоръжение: Сондаж №2  

Място на водоползване: Бивша Градска баня 

Температура на 
минералната вода: 

Сондаж №2  - 28,5˚С, съгласно Сертификат 

№31/09.01.2019г.                      
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        2. Възлага на Кмета на Община Брацигово да съгласува с Директора на Басейнова 

дирекция – Източно беломорски район – Пловдив параметрите на исканото 

водовземане. 

 

        Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд –

Пазарджик чрез Общински съвет –Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 

 
                                 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 9 

Гласували: „За“- 9, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


