ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ
№896
Взето с Протокол №45 от извънредно заседание на Общински съвет гр.
Септември, проведено на 04.01.2018г.

Относно: Вземане на решение за подаване на заявление до Министерство
на околната среда и водите за предоставяне на Община Септември за
безвъзмездно управление и ползване минералните води от находищата по
Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите разположени на
територията на Община Септември за срок от 25 години.
Във връзка с разпоредбите на § 133, ал.3 и ал.1, т.3 от ПЗР към ЗИД на
Закона за водите, Министърът на околната среда и водите може да предостави
безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини за срок от 25
години минералните води от находищата по Приложение № 2 към чл. 14, ал 2
от ЗВ и публикувания на интернет страницата на МОСВ на 02.01.2018 г. списък
на находищата по Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат
предоставяни за управление от общините през 2018 г.
За Община Септември е налице категоричен интерес за предоставяне за
управление и ползване на следното находище на минерална вода, намиращо
се на територията на Община Септември:
Находище на минерална вода „Варвара”, включено в публикувания на
интернет страницата на МОСВ на 02.01.2018 г. списък на находищата по
Приложение №2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставяни за
управление от общините през 2018 г.
Желанието и интересът на Община Септември са продиктувани от
идеята за създаване на условия за местно икономическо развитие и
формиране на местен туристически продукт.
Съгласно Закона за водите, заявлението по § 133, ал.3 и, ал.1, т.3 от ПЗР
към ЗИД на Закона за водите за безвъзмездно управление и ползване на
минералните води от находищата по Приложение № 2 следва да бъде
подадено на основание Решение на Общински съвет Септември. Необходимо
е вземането на спешно решение, с оглед спазване на срока за подаване на
Заявление до Министерство на околната среда и водите, който срок изтича на
31.01.2018 г.

Общински съвет-Септември, след като се запозна с предложението на
Кмета на Общината и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, § 133, ал.3 и ал.1, т.3 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и във
връзка с чл. 60, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:

1. Община Септемри да подаде Заявление пред МОСВ за предоставяне
на безвъзмездно управление и ползване минералните води от
находище „Варвара”, Община Септември за срок от 25 години.
2. Възлага на Кмета на Община Септември
да извърши всички
необходими правни и фактически действия пред МОСВ.
3. Да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото
решение на основание чл.60, ал.1 от АПК с оглед спазване на срока
за подаване на Заявлението до МОСВ, който срок изтича на
31.01.2018 г.
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