
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 472 
 
 Взето с протокол № 20 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.01.2021 год. 
 

ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална 
вода № 01610088/30.06.2008г., издадено от Министъра на околната среда и водите, 
Решение № РР-1143/08.03.2011г. за изменение на разрешителното в графа „Разрешен 
годишен воден обем”, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР,  Решение № 
РР-3168/28.09.2017г. за продължаване срока на действие на разрешителното, издадено от 
Директора на Басейнова дирекция – ИБР и Решение № 017 от 25.09.2020г. на ВрИД 

Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от находище на 
минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, 
от Сондаж № 3 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. София, 
представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с ЕИК 
822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” бл.№ 
102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за обект: 
Хотелски комплекс със СПА център, на територията на УПИ I  - За хотелски комплекс и 
II – За трафопост, кв.66 по плана на с. Варвара, община Септември, собственост на 
„ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД, гр. София 

 
Общински съвет – Септември, обсъди предложението на За Кмета на община 

Септември Иванка Вощанска  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Решение № 
74/ 29.05.2018г. на Министъра на околната среда и водите, §133, ал. (10), т.1, ал.(11) и 
ал.(12) от Закона за водите чл.11, ал.4 и §4 от Наредбата за условията за водовземане на 
минерална вода от находище на минерална вода- изключителна държавна собственост – 
„Варвара”, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на община Септември, 
приета с Решение № 1075 на ОбС – гр. Септември, взето с протокол № 56 на редовно 
заседание, проведено на 30.10.2018г. и Тарифа за таксите за издаване на разрешително 
за водовземане и 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 приета с Решение № 206, взето с Протокол №12 от 
заседание на Общински съвет Септември, проведено на 30.07.2020г., както и във връзка 
с необходимостта целите на използване да бъдат приведени в съответствие с посочените 
в тарифата цели, следва да бъде направено служебно изменение, поради което 
 
 

Р Е Ш И : 
 

1.Дава съгласие за служебно изменение на Разрешително за водовземане от 
минерална вода № 01610088/30.06.2008г., издадено от Министъра на околната среда и 
водите, Решение № РР-1143/08.03.2011г. за изменение на разрешителното в графа 
„Разрешен годишен воден обем”, издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР , 
Решение № РР-3168/28.09.2017г. за продължаване срока на действие на разрешителното, 



издадено от Директора на Басейнова дирекция – ИБР и Решение № 017 от 25.09.2020г. 
на ВрИД Кмета на община Септември – изключително държавна собственост  от 
находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от 
Закона за водите, от Сондаж № 3 на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД – гр. 
София, представлявано от Николай Михайлов Проданов, в качеството му на управител с 
ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София1404, бул. „Гоце Делчев” 
бл.№ 102 – „Елтрейд”, вх. Д-Е, район „Триадица”, община Столична, област София, за 
обект: Хотелски комплекс със СПА център, на територията на УПИ I  - За хотелски 
комплекс и II – За трафопост, кв.66 по плана на с. Варвара, община Септември, 
собственост на „ВАРВАРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ” ЕООД, гр. София, в частта 
определяща  „Цел на използването”, където текстът „За всички други цели”, 
придобива следното съдържание и следва да се чете: 

„За други стопански и производствени цели”  
 

 
2.Възлага на законният представител на община Септември да организира изпълнение 
на решението. 
 
 

 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали: 20 
Гласували: 20 
“ЗА”: 20 
“ПРОТИВ”: 0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”: 0 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


