
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№484 

 

Взето с Протокол №21 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 25.10.2016г. 

 

Относно: Приемане на условия и ред, както и определяне на такса водопренос 
и такса присъединяване за извършване на услугата водопренос по водопровод 
публична общинска собственост за минерални води на територията на община 
Септември. 
 

Във връзка с Решение №436/30.08.2016г. на Общински съвет гр.Септември, с 

което е дадено съгласие за преминаване в собственост на Община Септември 

на обект: „ Трасе на водопровод за минерални води, преминаващ през 

землищата на с.Варвара и с.Ветрен дол, община Септември”, се налага 

приемане на ред и условия за извършване на услугата водопренос , както и 

определяне на такса присъединяване и такса за водопренос на минерална 

вода по общински водопровод 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, 

ал.1 от Закона за общинска собственост и Закона за водите 

 

Р Е Ш И: 

1. Приема ред и условия за извършване на услугата водопренос по общински 

водопровод за минерални води на територията на Община Септември, като 

неразделна част от това решение. 

2. Дава съгласие Кмета на Общината да сключва договори за водопренос на 

минерални води по общински водопровод след решение на Общински съвет с 

ползвателите на минерална вода, когато са налице предпоставките за това, 

съгласно приетите ред и условия. 

3. Определя единична цена за водопренос на минерална вода по общински 

водопровод  в размер на 3,00 лв./три лева/ на кубичен метър без ДДС. 

4. Определя еднократна такса за присъединяване към общински водопровод  в 

размер на 800,00 лв./осемстотин лева/ без ДДС. 

5. Дава съгласие Кмета на Общината да може да разпорежда принудителни 

административно-наказателни мерки. 



6. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание 

чл.60, ал.1 от Административно – процесуалния кодекс, поради тежкото 

финансово състояние на Общината и във връзка с Решение №345/16.06.2016г. 

на Общински съвет гр.Септември, с което е започната процедура по 

финансовото оздравяване  – „ План за финансово оздравяване на Община 

Септември 2016 – 2019”.В този план е заложен като оздравителна мярка за 

генериране на средства и водопреноса на минерална вода, поради  което 

влизане в сила на решението по стандартния ред ще доведе до забавяне в 

процедурата и реализацията на оздравителния план. 

 

 

Общ брой на общинските  съветници:              21    
Присъствали:                            20 
Гласували:                   20 
“ЗА” :                             14  
“ПРОТИВ”:                     0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:                                                   6 
 
 
 
 
                                          
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                 

 


