
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1075 

Взето с Протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.10.2018г. 

 

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за издаване на 
разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на Община 
Септември 
 

 Общински съвет - гр. Септември, на основание чл. 21 ал. 2 вр. ал. 1 т. 19, 
във връзка с чл. 76 ал. 3 от АПК, в изпълнение на предвидените в Решение 
74/29.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите права и задължения 
за Община Септември,  

 
след запознаване с Предложението на Кмета на Община Септември и 
направените анализи и обсъждания  

 
 

Р Е Ш И: 
 

ПРИЕМА  НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, 
 със следните мотиви: 
 С Решение 74/29.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите е 
предоставено правото на ползване на находище на минерална вода „Варвара” 
като в тежест на Община Септември е освен да изпълни конкретно посочените в 
Решението задължения, но и цялостната организация за законосъобразно и 
оптимална експлоатация на находището. В тази връзка, е необходимо 
приемането на подзаконов нормативен акт, по силата на който да бъдат уредени 
обществените отношения на место ниво, съобразно приложимите норми от 
Закона за водите и разпорежданията в Решението, при условията на законност, 
прозрачност, пред видимост и съразмерност.  

 
Проектът съдържа разпоредби и нормативни решения, съобразени с 

предвидената автономност при вземане издаване на разрешения от  Закона за 
водите и Наредба No 1 oт 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, издадена от министъра на околната среда и водите, 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на 
здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 87 
от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 
г., в сила от 23.12.2016 г.). 

 
С приетата Наредба ще се спомогне реализирането на правата и 

задълженията на Общината при и по повод управлението и ползването на 
предоставеното й за това находище на минерална вода. С Наредбата се 



посочват практико-техническите действия, които следва да бъдат изпълнявани 
от заинтересованите лица, за да получат разрешение за водовземане, при 
съобразяване с условията и предвижданията на местната инфраструктура и 
капацитета и качеството на находище „Варвара”.    

Видът, структурата и редакцията на предвидения за приемане акт 
съответства на изискванията на разпоредбите на Закона за нормативните актове 
(чл. 26 ал. 1 и 2 от ЗНА).  

Проектът е бил публикуван на интернет страницата на Община Септември 
на 19.09.2018 г. (чл. 26 ал. 3 изр. второ предложение 2 от ЗНА). 

 
В срока по чл. чл. 26, ал.3 от ЗНА, не са постъпили предложения и/или 

възражения и/или друг вид коментари. 
 
Приетата Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за 

водовземане на минерална вода на територията на община Септември е в 
съответствие с правото на Европейския съюз, в частност Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Съюза в областта на политиката за водите и чл. 11 и 
12 на Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в 
областта на политиката за водите.  

Също така, Наредбата е съобразена с Европейската харта за местно 
самоуправление и Допълнителния протокол към нея, в сила за Република 
България съответно от 1995 г. и 2016 г., както и с разпоредбите и целите на 
националното и местно законодателство в съответните сфери.  

 
Приетата Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за 

водовземане има за задача да оптимизира използването на находище „Варвара”, 
да прилага оптималните мерки и средства за опазване на околната среда и 
водите, както и да изпълнява Плана за развитие на Общината, в частност 
реализация на предвидената инфраструктура в областта на водоснабдяването 
и водовземането. 

 
За прилагането на проекта на НАРЕДБА за условията и реда за издаване 

на разрешителни за водовземане на територията на община Септември не се 
предвижда разходването на допълнителни финансови средства, тъй като 
Община Септември разполага с необходимия административен и експертен 
капацитет за изпълнение на предвидените в Наредбата административни, 
оценителски и технически действия за издаване на разрешителни за 
водовземане, за определяне на техническите условия, при които същите следва 
да бъдат реализирани, както и да осъществява последващ контрол и 
мониторинг, съгласно изискванията на Решение No 74/29.05.2018 г. на 
министъра на околната среда и водите.  

Добросъвестното и точно прилагане на НАРЕДБАТА за реда и условията 
за издаване на разрешителни за водовземане на територията на община 
Септември ще доведе до положителни за Общината резултати, не по-малко от 
следните:  

* оптимално използване на природния ресурс на находище „Варвара” за 
цели, пряко свързани със свойствата и качеството на минералната вода, които 
са не по-малко от: питейно-битови, лечебно-рехабилитационни, отопление и др.; 



* създаване на условия за систематично и контролирано прилагане на 
мерките за опазване на околната среда и водите; 

* своевременна реализация на предвидената за изграждане 
инфраструктура за водоснабдяване;  

* увеличаване приходите за общинския бюджет. 
 
За прилагане и изпълнение на приетата с настоящото решение НАРЕДБА 

за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане на 
територията на община Септември, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: възлага на Кмета на Община Септември да 
предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на 
решението. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                17 
Гласували:                                                     17 
 „За”:                                                               15                            
„Против”:                                                          0  
„Въздържали се”:                                            2                  
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


