
МОТИВИ  
 

КЪМ  

 ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И 
ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА 

„ВАРВАРА“, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ 

 

Настоящата тарифа се приема на основание § 133, ал. 10, т.1 от ЗИД на ЗВ (обн. 
ДВ, бр. 55 от 2018 г.), и необходимостта от изпълнение на предоставените на Община 
Септември по силата на Решение № 74 от 29.05.2018г. на Министъра на околната среда и 
водите права и задължения при условията на законност, прозрачност, предвидимост и 
съразмерност. 

 
МОТИВИ: 

 
1.  Причини, които налагат приемането. 
 
С Решение № 74 от 29.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите на 

община Септември са предоставени безвъзмездно за управление и ползване водите на 
Находище на минерална вода „Варвара“. 

Съгласно ал. 9, т. 1, буква „в“ от §133 от Преходните заключителните разпоредби 
на Закона за водите (ДВ, бр. 61/ 2010 г.), Общинския съвет трябва да определи дали 
минералната вода от находището да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или 
след заплащане на такса, определена с Тарифа, приета от общинския съвет. 

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а“ и §133, ал. 9, т. 1 и ал. 10 от Закона за водите, 
предоставянето на права за водовземане се извършва на основание издадено от Кмета на 
Община Септември разрешително за водовземане и платена такса за водовземане. 

Таксите за водовземане на минерална вода от находището на територията на 
Община Септември трябва да бъдат посочени в Тарифа, където са установени и 
конкретните цели, за които минералната вода може да се предоставя за ползване. 
Пълноценното усвояване на природния ресурс, при съобразяване на наличния дебит и 
на характеристиките на минералните води, налагат приемането на настоящия проект на 
Тарифа. 

Принципите, на които се основават таксите в проекта на Тарифа, не са свързани 
с административни услуги, предоставяни от администрацията, а са регламентирани в чл. 
192, ал. 1 от Закона за водите, както следва: възстановяване на разходите за водните 
услуги, включително на тези за околната среда и за ресурса. С разпоредбата на чл. 192 
от Закона за водите се прилагат изискванията на Директива 2000/60/ЕС, установяваща 
рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите. 

При определяне размера на предвидените за събиране такси е приложен и 
принципа на съразмерност, съобразно параграф 133 ал. 10 точка 1 буква „а” от Закона за 
водите, между разходите, които са необходими за осъществяване на планираните от 
Общината и/или изисквани с Решение № 74 инвестиции и/или други действия, от една 
страна и от друга, приходите, които биха постъпили от плащането на определените с 
тарифата такси. 

 



2.  Цели, които се поставят. 
 

Приемането на Тарифата цели да се регламентира таксата за минерална вода, от която 
ще се сформират приходи и финансова устойчивост на общината.  

Предлагания проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на 
територията на община Септември цели да бъде определен размера на таксата за 
водовземане и ползване на минерална вода от Находище на минерална вода „Варвара“, 
както и таксите, които ще се заплащат при издаването на съответните разрешителни. 

Целите, които се поставят, с приемането на Тарифа за таксите за водовземане от 
минерална вода на територията на Община Септември, са: 

● определяне размер на таксите за издаване на разрешително за водовземане и 
таксите за водовземане от Находище на минерална вода „Варвара“; 

● осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите; 
● разширяване на възможностите за ползването на минералната вода чрез 

задоволяване на все по-разнообразни обществени и бизнес цели. 
Проектът за Тарифа е изготвен в продължение на държавната политика за 

насърчаване на по-доброто усвояване на природния ресурс и предоставената на органите 
на местно самоуправление възможност самостоятелно да определят визията на развитие 
на този сектор. 
  
3.    Очаквани резултати. 
 

● опазване и ефективно използване на минералната вода; 
● осигуряване на равнопоставеност при ползване на минералната вода; 
● разширяване кръга и активността на заинтересованите ползватели посредством 

издаване на разрешителни за водовземане; 
● подобрено стопанисване на сондажите за минерална вода, техните санитарно- 

охранителни зони и водопреносната мрежа; 
● Община Септември ще реализира финансови и икономически ползи от 

приемането на Тарифата; 
● Прилагането на предлагания проект на Тарифа за таксите за водовземане от 

минерална вода на територията на Община Септември ще обезпечи по-доброто 
усвояване на природния ресурс; 

● Приемането на тарифата ще доведе до приходи в общинския бюджет на основание 

§ 133, ал. 15 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 55 от 2018 г.), които ще бъдат използвани 

за подпомагане реализацията на актуалния План за развитие на Община 

Септември. 

4.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
За прилагането на Тарифата за такси за водовземане от минерална вода на 

територията на Община Септември не са необходими финансови средства. 
  

5.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
 
Предлаганият проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на 

територията на Община Септември, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка 
с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
Съобразен е с европейското законодателство – Регламент (ЕО) № 1082 / 2006 г. на 
Европейския парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, 
както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 



Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 
което съответства на целите, поставени с настоящата Тарифа, разработена в 
съответствие с разпоредбите на Закона за водите, чийто норми са съобразени с 
Европейското законодателство и с правото на Европейския съюз. 

  
 

 

     ЛИЛИЯ ЕТОВА: ………………. 
                            ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 


