ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД
По чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
ОТ ГАЛИНА СТОЯНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: Издаване на разрешително на фирма „СТАРЛАЙТС “ ЕООД за
водовземане от минерална вода от Сондаж № К-14 за лечение, профилактика и
хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.507.92 по КККР на гр. Казанлък.
Срок на разрешителното – 10 години от датата на издаването му.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля, по внесеният от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си
заседание.
МОТИВИ: С Решение № 52 от 11.02.2011 г. МОСВ предостави на Община Казанлък
безвъзмездно за управление и ползване находището на минерална вода „Овощник”, с.
Овощник, включително водовземните съоръжения – Сондаж № 12, Сондаж № 14,
Сондаж № К-2, Сондаж № К-3, Сондаж № К-5, Сондаж № К-6,
представляващи изключителна държавна собственост .
На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“от Закона зa водите - Кметът на общината, след
решение на Общински съвет издава разрешително за водовземане на води от находища
на минерални води - изключително държавна собственост, които са предоставени
безвъзмездно за управление и ползване на общината.
До Кмета на Община Казанлък е подадено Заявление с вх. № 68-6776-2/05.12.2019 г. от
фирма „СТАРЛАЙТС“ ЕООД на основание чл. 60, ал.1 от Закона за водите за
откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална
вода от Сондаж № К-14 на находище „Овощник“. Ползването на минералната вода е за
лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.502.92
– „СТАРЛАЙТС“ ЕООД гр.София ул. „Бистрица “ № 12 ап 4 Съгласно чл. 52, ал. 3 на
16.11.2020 г. е получено съгласувателно писмо от Басейнова дирекция – Пловдив за
издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № К-14.
Във връзка с гореизложеното и на основание 52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите,
предлагам следния

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ :
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с
52, ал.1, т.3, буква „а” и чл.57, ал.1, т. 3 от Закона за водите,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за издаването на разрешително на фирма „СТАРЛАЙТС“ ЕООД за
водовземане на минерална вода от Сондаж № К-14 за лечение, профилактика и
хигиенни нужди за обект 35167.507.92 – „СТАРЛАЙТС “ ЕООД гр.Казанлък по КККР
на град Казанлък.
2. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаването му.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара
Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок
от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за
преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по
чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен
съд – Стара Загора.
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и „СТАРЛАЙТС“
ЕООД – гр. София, ул. Бистрица 12, ап. 4.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ:
Даниела Коева – Заместник кмет на Община Казанлък.
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък
Съгласувал:
Даниела Коева
Зам. кмет на Община Казанлък
Миглена Толева –Илиева ст. юрисконсулт
Радостина Йосифова -началник отдел „Екология и транспорт“
Изготвил: Петя Николова
ст. експерт „Екология“

