
 
О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА „ ПРОЕКТ ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА(СОЗ) 

ОКОЛО КАПТАЖ „ДЕРВИША“ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА БУНГАЛА ЗА СЕЗОНЕН ОТДИХ И СПА КОМПЛЕКС 

„ДЕРВИША“, М.ДЕРВИША В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОБЩ. 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОБЛАСТ ШУМЕН 

 

 НА ОБЕКТ: 

 

„ Проект за санитарно-охранителна зона(СОЗ) около каптаж „Дервиша“ и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на бунгала за сезонен отдих и 

спа комплекс „Дервиша“, м. Дервиша в землището на гр. Велики Преслав, общ. 

Велики Преслав, област Шумен 

 
Във връзка с изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба №3/2000г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците за питейно- битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди, Община Велики Преслав, направление „Устройство на територията, 

Общински имоти, Инфраструктурни проекти, Екология“  съобщава,  че  в  Басейнова 

дирекция „Черноморски район“ е постъпило заявление за откриване на процедура за 

учредяване на СОЗ по реда на Наредба №3 с възложител на проекта  „Екуиъс“ ООД гр. 

Шумен.  

 

За постъпилият „ Проект за санитарно-охранителна зона(СОЗ) около каптаж „Дервиша“ 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на бунгала за сезонен отдих и спа 

комплекс „Дервиша“ е осигурен обществен достъп, чрез поставяне на съобщение на 

таблото за информация в Център за информация на граждани в сградата на Общинска 

администрация Велики Преслав, 9850 гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58  и 

чрез публикуването и на интернет страницата на Община Велики Преслав: 

www.velikipreslav.bg. 

 

В едномесечен срок от обявяване на настоящото съобщение, заинтересованите лица 

могат да изразят писмени  становища пред  кмета на Община  Велики Преслав, 9850 гр. 

Велики Преслав,  ул. „Борис Спиров” №58, стая № 502. 

 

Заинтересованите страни могат да се запознаят със съдържанието на проекта, в работни  

дни  от 08,00-12,00ч. и от 13,00-17,00ч.  в сградата на Общинска администрация Велики 

Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 58, стая № 203, лице за контакт: 

Даниела Христова – специалист „Екология“, както и на интернет страница:  

www.velikipreslav.bg.   
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