
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 
 

№ 232 
 
 Взето с протокол № 13 от редовно заседание на Общински съвет – гр. 
Септември, проведено на 31.08.2020 год. 
 
ОТНОСНО: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода 
№ Р – 3/19.08.2019г., издадено от Зам. Кмет на община Септември (С делегирани 
правомощия съгласно Заповед № 540/11.04.2019г. на 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 № 5 на ОУ “ Христо 
Смирненски”, село Ветрен дол, със седалище и адрес на управление: с. Ветрен дол, 

община Септември, област Пазарджик , ул. „Тринадесета” № 35, с цел на водовземането 
„хидротермално отопление” за обект: Основно училище „Христо Смирненски” с. Ветрен 
дол, намиращо се в УПИ V /пет/ - Училище, кв.12А по плана за регулация и застрояване 
на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик 

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

Септември Лилия Йорданова Етова 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 и 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, приета с Решение № 
206, взето с Протокол №12 от заседание на Общински съвет Септември, проведено на 
30.07.2020г.  

 
Р Е Ш И : 

 
Дава съгласие за Служебно изменение на Разрешително за водовземане от 

минерална вода № Р – 3/19.08.2019г., издадено от Зам. Кмет на община Септември (С 
делегирани правомощия съгласно Заповед № 540/11.04.2019г. на 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 № 
5 на ОУ “ Христо Смирненски”, село Ветрен дол, със седалище и адрес на управление: 

с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик , ул. „Тринадесета” № 35, с цел на 
водовземането „хидротермално отопление” за обект: Основно училище „Христо 
Смирненски” с. Ветрен дол, намиращо се в УПИ V /пет/ - Училище, кв.12А по плана за 
регулация и застрояване на с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, в 
частта определяща правата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане, 
придобива следното съдържание: 

 
I. Задължение за заплащане на Такса за водовземане: 

 
Титулярът на разрешителното: 



1.1.Не заплаща такса за водовземане, определена на база единичния размер на таксата, 
в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, температура на 
минералната вода и размерът на разрешения годишен воден обем, съгласно 
настоящето разрешително по 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, приета с Решение № 206, взето с Протокол №12 от 

заседание на Общински съвет Септември, проведено на 30.07.2020г. (чл.3, т.3 от 
Тарифата)  
1.2.Ежегодно към 31 януари на следващата календарна година титулярът на 
разрешителното, представя в общинска администрация – гр. Септември информация 
за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната 
среда и водите, съобразена с чл.8, ал.1 от Тарифата 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, приета с Решение № 206, взето с Протокол 
№12 от заседание на Общински съвет Септември, проведено на 30.07.2020г. (чл.6, ал.1 
от Тарифата)  
 
2.Възлага на законният представител на община Септември да организира изпълнение 
на решението. 
 
 
Общ брой на общинските съветници: 21 

Присъствали:17 
Гласували:17 
“ЗА”:16 
“ПРОТИВ”:0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ”:1 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


