
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1076 

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

 

Относно: Приемане на 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 

  
 Общински съвет - гр. Септември, на основание чл. 21 ал. 2 вр. ал. 1 т. 19 от 

ЗМСМА и чл. 76 ал. 3 от АПК, в изпълнение на т. 6.3. от Решение 74/29.05.2018 
г. във връзка с § 133, ал. 10, т.1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 55 от 2018 г.),  

 
Р Е Ш И: 

 
ПРИЕМА  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 
 със следните мотиви: 

Проектът за предложенaта за приемане Тарифа е изработен в 
съответствие с изискванията на чл. 26 ал. 1 и 2 от ЗНА.  

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

В рамките на законово установения 30-дневен срок (чл. 26 ал. 4 от ЗНА), за 
даване на предложение и становища не са постъпили коментари по същество на 
предлагания за приемане акт. Постъпилото от Варварски минерални бани ЕООД 
възражение не се отнася за въпроси по същество на Тарифата. 
 Предложения проект за Тарифа предвижда събиране на такси за:  
 (а) разглеждане на документи за издаване на разрешително за 
водовземане;  
 (б) за издаване на разрешение за водовземане;   
 (в) за водовземане; както и за  
 (г) подновяване на разрешителното. 
 При определяне размера на предвидените за събиране такси е приложен 
принципа на съразмерност (параграф 133 ал. 10 точка 1 буква „а” от ЗВ) между 
разходите, които са необходими за осъществяване на планираните от 
Общината и/или изисквани с Решение № 74 инвестиции и/или други действия, 
от една страна и от друга, приходите,  които биха постъпили от плащането на 
определените с тарифата такси. Към предложението е приложена и изрична 
финансова обосновка. 
 Събирането на такси така както е предвидено в Тарифата ще направи 
възможно извършването на не по-малко от следните инвестиции и/или 
конкретни или периодични действия: (а) ремонт, преоборудване и поддръжка на 
водовземните съоръжения и надземното оборудване; (б) изграждане на нови 



съоръжения, включително и надземни; (в) осигуряване на водоизмервателни 
съоръжения; (г) поставяне на трайна маркировка за идентификация, както и 
актуални указателни табели; (д) проучвателни дейности и балнеологична 
оценка на находището; (е) постоянен мониторинг;  (ж) изменение на ПУП за 
територията на СОЗ; както и други при необходимост. 
 Не са налице противоречия с норми на правото на ЕС. 
 

За прилагане и изпълнение на приетата с настоящото решение 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, 
 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: възлага на Кмета на Община Септември да 
предприеме необходимите правни и фактически действия по прилагане на 
Тарифата.  
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                19 
Гласували:                                                     19 
 „За”:                                                               14                            
„Против”:                                                          0  
„Въздържали се”:                                            5                   
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


