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С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
по реда на чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите 

за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване 

на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности  
 

 На основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за 

водите, ОБЩИНА РАКОВСКИ съобщава, че е постъпило Заявление, Вх. № 

26-2368-1/11.01.2023 г. от „ТИГЪР 1“ ЕООД, ЕИК 204229984, със седалище и 

адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Васил Соколов“ № 5, 

представлявано от Алиа Мхах Кали, действащ чрез пълномощника си 

Илин Георгиев Тотков, редовно упълномощен с Пълномощно с 

нотариална заверка на подписите рег. № 6124/05.06.2018 г. и заверка на 

съдържанието рег. № 6125/05.06.2018 г., том 2, Акт 110 на Цветомира 

Баровска-нотариус в район РС – Пловдив, за откриване на процедура за 

издаване на Разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и 

свързаните с тях дейности по реда на чл. 46, ал. 1 , т. 2 от Закона за 

водите, при следните параметри:  

 

Цел на заявеното ползване Аквакултури  

Воден обект и код на 

водното тяло– предмет на 

използването 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

05270.3.252 с НТП Язовир; 

 

ВТ „Река Рахманлийска и десен приток 

Карадере“, с код BG3MA300R069; 

Подземно водно тяло BG3G000000Q013-

„Порови води в Кватернер-Горно 

тракийска низина“ 

Местност, 

административно-

териториална и 

териториална единица, код 

по единния класификатор 

на административно-

териториалните и 

териториалните единици - 

за мястото на използване 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 

05270.3.252, находящ се в област Пловдив, 

община Раковски, село Болярино, по 

кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

825/27.11.2019 г., м. Патарника, Вид 

територия: Територия заета от води и водни 

обекти, НТП Язовир, Площ: 241235 кв.м., 

Стар номер: 000081.  

Съседи: 05270.3.250, 05270.3.323, 

05270.3.353, 05270.3.359 
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Параметри на исканото 

използване 

Завирен обем: 730000 м3 

Височина: 6.1м.  

Дължина: 1910 м. 

Залята площ при пълен обем: 241252 кв. м.  

Условия, при които би могло 

да се предостави правото 

за използване на водния 

обект 

Дължина: 1910 м. 

1. Ползване на водния обект единствено за 

разрешената цел; 

2. Спазване на разрешения режим на 

ползване; 

3. Упражняване на правата, в определения 

с разрешителното срок; 

4. Упражняване на правата в 

определените с разрешителното  

параметри на използването. 

 
 Място за представяне на писмени възражения или предложения 

от заинтересованите лица: Общинска администрация – Раковски, 

адрес: общ. Раковски, гр. Раковски, пл. „България” № 1, ет. 1, стая № 8.  

 

 Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, 

заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на 

разрешително или да предложат условия, при които същото да бъде 

издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси в 14 

дневен срок от обявяване на настоящето съобщение - до 09.02.2023 г 

включително.  

 

 

ТАТЯНА БАКОВА 

ВРИФ Кмет на община Раковски 
 

 

 

 


