
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1277 

Взето с Протокол №64 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 26.06.2019г. 

 

Относно: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална 
вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция - 
ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по Приложение № 2 към 
чл.14, ал.2 от Закона за водите, от СК1; СК3; СК4; СК5 на „АКВАМИН” ЕООД с 
ЕИК: 202542927, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул. 
„Генерал Гурко” №5 за обект на водоснабдяване: За водоснабдяване на 
„Минерална баня”, град Пазарджик, намираща се в ПИ с идентификатор 
55155.503.56 – за друг обществен обект, комплекс /УПИ II – Озеленяване, баня, 
кв.254/, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик. 
 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на Зам. Кмета на 

община Септември Лилия 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.9, т.2 буква г) от Закона за водите, чл.11, ал.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 чл.46 от Наредба № 1 от 10.10.207г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води,  

Р Е Ш И : 

Дава съгласие за Служебно изменение на Разрешително за водовземане от 

минерална вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на Басейнова 

дирекция - ИБР, от находище на минерална вода „Варвара” - № 15 по 

Приложение № 2 към чл.14, ал.2 от Закона за водите, от СК1; СК3; СК4; СК5 на 

„АКВАМИН” ЕООД с ЕИК: 202542927, със седалище и адрес на управление: 

гр.Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5 за обект на водоснабдяване: За 

водоснабдяване на „Минерална баня”, град Пазарджик, намираща се в ПИ с 

идентификатор 55155.503.56 – за друг обществен обект, комплекс /УПИ II – 

Озеленяване, баня, кв.254/, по плана на гр. Пазарджик, община Пазарджик, 

област Пазарджик в частта „Разрешен максимален дебит/ време за черпене за 

СК1, СК3, СК4 и СК5 – до 5,71 л/с, както следва: 



1. „Разрешен максимален дебит/ време за черпене” за СК1, СК3, СК4 и СК5 

– до 5,71 л/с се премахва, като остава „Разрешен средноденонощен дебит”: 

1,472 л/с,  който е разрешен на титуляря с Разрешително за водовземане от 

минерална вода № 31610028/23.03.2015г., издадено от Директора на 

Басейнова дирекция - ИБР гр. Пловдив. 

 

1. Възлага на Зам. Кмета на община Септември да организира изпълнение 
на решението. 
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