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
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. С тарифата се определя размерът на таксите за издаване на разрешително за
водовземане и таксите за водовземане от находище на минерална вода - изключителна
държавна собственост, безвъзмездно предоставено за ползване и управление на община
Септември по реда на § 133, ал. 1 от ЗИД на ЗВ (обн. 55 от 2018 г.) за срок от 25 години.
Чл. 2. (1) За издаване на разрешително за водовземане, се събира такса в размер на 300
(триста) лева.
(2) За изменение и/или допълнение на разрешително за водовземане се заплаща такса в
размер на 150 (сто и петдесет) лева.
(3) За продължаване срока на разрешителното по ал. 1 се събира такса в размер на 100 (сто)
лв.
(4) За разглеждане на документите – 40 (четиридесет) лева. Таксата следва да е платена по
сметка на Общината към момента на подаване на документите и не подлежи на връщане в
случай на отказ за издаване на разрешително. Таксата не се приспада от дължимата такса
за издаване на разрешение.
Чл. 3. Не се заплаща такса за водовземане:
1. с цел отводняване;
2. от обществени чешми за лични нужди на гражданите и др., в случай на общо
водоползване, определено по реда и при условията на чл. 41 от Закона за водите.
3. За хидротермално отопление на общински имоти.
4. За хидротермално отопление на частни жилищни имоти, собственост на физически лица
до 0,1 л./сек.
Чл. 4. Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем
вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целта на използване на водата.
Чл. 5. (1) Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на
нормативните изисквания измервателни устройства.
(2) В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства за
изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното
количества.
Чл. 6. (1) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни
представят информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от
министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновите
дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

(2) Образецът по ал. 1 съдържа данните съгласно показателите, определени в
разрешителното и размерите определени в глава втора, трета и четвърта на настоящата
тарифа.
(3) В срок до 1 месец от получаване на данните по ал. 1, кметът на община Септември или
упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието и с
резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и
резултатите от извършения през годината контрол.
(4) При съответствие на информацията по ал. 1 кметът на община Септември или
упълномощено от него лице уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на
дължимата такса, срока за заплащането и сметката, по която таксата следва да бъде
заплатена.
(5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, кметът
на община Септември или упълномощено от него лице назначава нарочна проверка за
установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса.
ГЛАВА ВТОРА
Изчисляване на таксата за водовземане
Чл. 7. (1) Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната формула:
Т = Е х W, където:
1. Т е размерът на дължимата годишна такса в лева;
2. Е е единичният размер на таксата, в зависимост от целта, за която ще бъда ползвана
черпената вода, съгласно таблицата по чл. 8 - в лв./куб.м;
3. W е размерът на разрешения годишен воден обем в куб.м.
Чл. 8. (1) Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води добивани
директно от първоизточника, се определя съгласно следната таблица:

Размер на таксата (лв./м3)
№ по
ред

Цел на ползване на минералната вода

1.

t<30°C
0,90

Питейно-битово водоснабдяване

30°C<t>50°C t>50°C
1,00

1,10

2.

Водоползване за Лечение и рехабилитация:

0,08

0,10

0,15

Лечебни и питейни цели, рехабилитация,
профилактика, спорт, отдих ,хигиенни
нужди в специализирани лечебни
(болнични) заведения, регистрирани по
Закона за лечебните заведения, както и
социални и учебни/ детски заведения

3.

Водоползване за:
спорт, отдих и развлечения, санитарнохигиенни нужди в обществени бани, спа хотели
хигиенни нужди и водоползване
за
профилактика чрез лечебни
и
рехабилитационни съоръжения
в обекти,
които не са регистрирани по Закона за
лечебните заведения

4.

0,90

1,00

1,10

0,90

1,00

1,10

0,90

1,00

1,10

За други стопански и производствени цели
5.
За хидротермално отопление на частни
жилищни имоти, собственост на физически
лица над 0,1 л./сек.

ГЛАВА ТРЕТА
Заплащане на таксите
Чл. 9. (1) Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни
не по-късно от 15 февруари на следващата година.
(2) В случай, че таксата по ал. 1 се внася по банкова сметка на общината на няколко вноски,
в рамките на годината, титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска до 15
февруари на следващата година и представя пред кмета на община Септември справка за
направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на
плащанията.
Чл. 10. (1) Таксите се заплащат от титулярите на разрешителните по банкова сметка на
община Септември.
(2) При всяко плащане титулярът на разрешителното изпраща на органа, издал
разрешителното копие от платежния документ.
Чл. 11. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка
задължително се изписва: номера на разрешителното, периодът, за който се внася таксата,
основанието за плащане (вида на таксата), както и че таксата е по Закона за водите.
Чл. 12. Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на заварени
разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира
процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Тарифа:
1. „Вода, предназначена за питейно-битови цели” е повърхностна или подземна вода в
нейното природно състояние или след обработка, предназначена за пиене, приготвяне на
храна и други битови цели, доставяна чрез водопроводна система или от цистерна, в
бутилки, кутии или други опаковки, както и водите, използвани за производство на
хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за
консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху
качеството на крайните продукти;
2. „Водоползване за лечение и рехабилитация” е водоползване, при което минералните
води се ползват в заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения, или в обект
към такова заведение.
3.
„Водоползване за профилактика” е водоползване, когато минералните води се ползват
чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за
лечебните заведения.
4. „Други цели” са цели извън изрично изброените по чл. 8.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата тарифа се приема на основание § 133, ал. 10, т.1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.
55 от 2018 г.), Решение № 74 от 29.05.2018г. на Министърът на околната среда и водите, с
което е предоставено от държавата безвъзмездно правото на управление и ползване на
минерални води от находище „Варвара” на нейна територия и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 3. Настоящата тарифа е приета с Решение на Общински съвет № 206/30.07.2020 г. прието
с Протокол № 12 от 30.07.2020 г. от проведено заседание на Общински съвет Септември на
30.07.2020 г.
§ 4. С настоящата Тарифа се отменя 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 № 1076 на Общински съвет Септември, взето с
Протокол 56 от редовно заседание, проведено на 30.10.2018 г.

