
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1199 

Взето с Протокол № 60 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.02.2019г. 

 
Относно: Служебно изменение на Разрешително за водовземане от минерална 

вода № 31610054/27.03.2013г., 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 Сондаж №4 на „ЛИФТ 123” ЕООД с ЕИК: 200696093, със 

седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Тридесет и втора” № 2, общ. 

Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: „Семеен хотел” в УПИ V 

– 672, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

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

Септември инж. Явор Георгиев Митев 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, чл.11, ал.4 и §4 от Наредбата за условията за 

водовземане на минерална вода от находище на минерална вода 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  

  

Р Е Ш И : 

Дава съгласие за Служебно изменение на Разрешително за водовземане от 

минерална вода №31610054/27.03.2013г., 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 Сондаж №4 на „ЛИФТ 123” ЕООД с ЕИК: 

200696093, със седалище и адрес на управление: село Варвара, ул. „Тридесет и втора” 

№ 2, общ. Септември, обл. Пазарджик, за обект на водоснабдяване: „Семеен хотел” в 

УПИ V – 672, кв.66а по плана на село Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, в 

частта определяща правата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане, 

както и частта, определяща „Цел (цели) на водовземането”, както следва: 

 

I. Задължение за заплащане на Такса за водовземане: 
 

Титулярът на разрешителното: 

    1.1. 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 отнетия при водовземането обем 

вода от 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 № 1076 на Общински съвет – гр. Септември (чл.8, ал.1 от 

Тарифата). В случаите на липса, повреда или несертифициране на измервателните 

устройства за изчисляване на таксата за водовземане се таксуват разрешените в 

разрешителното количества.(чл.5, ал.2 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 (чл.6, 

ал.1 от Тарифата)  

    1.3.  Титулярът на разрешително,следва да заплати дължимата такса в срок  и 

по банковата сметка на община Септември, като в платежния документ посочва 

номера на разрешителното, периода за който внася таксата, основанието  за 

плащане (вида на таксата) и че същата е по Закона за водите.(чл.9, чл.10 и чл.11 от 

Тарифата) 

II.  В частта Цел (цели) на водовземането, текстът „За Други цели” се променя , 

така:”За други стопански и производствени цели”, съгласно приетите Наредба за 

условията за водовземане на минерална вода от находище “Варвара” приета с Решение 

№1075/30.10.2018г. на ОбС –гр. Септември и Тарифа за таксите за издаване на 

разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална 

вода „Варвара, приета с Решение № 1076/30.10.2018г. на ОбС – гр. Септември.  

2.Възлага на Зам. Кмета на община Септември да организира изпълнение на 

решението. 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                17 
Гласували:                                                    17  
 „За”:                                                              17              
„Против”:                                                         0   
„Въздържали се”:                                           0       
 
          
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


