
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 882 
 
 Взето с протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 30.08.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Отказ за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от 
находище „Варвара”- № 15 от Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите от 
водовземни съоръжения  - Сондаж № 3, Сондаж № 4 и Сондаж № 5  за захранване на 
обект, намиращ се в УПИ VIII – 114 - жилищно строителство, търговия и услуги в кв. 19 
по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10851 с 
възложител: ” АНДИ РЕНТ КЪМПАНИ - 1” ЕООД -  гр. София, п.к. 1616, р-н Витоша, 
ж.к. Бояна, ул. „Севастократор Калоян” № 19 

Общински съвет – Септември, обсъди предложението на заместващия Кмета на 
община Септември Иванка Кръстева Вощанска, съгласно Заповед № 1660/16.08..2022г. 
и като взе предвид, че:   

 
Със Заявление вх. № 26 00-521/04.07.2022г. в общинска администрация  - гр. 

Септември е обективирано искане от ”АНДИ РЕНТ КЪМПАНИ - 1” ЕООД -  гр. София, 
п.к. 1616, р-н Витоша, ж.к. Бояна, ул. „Севастократор Калоян” № 19, за издаване на 
Разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващи водовземни 
съоръжения Сондажи № 3, Сондаж № 4 и Сондаж № 5  от находище „Варвара”- № 15 от 
Приложение №2, към чл.14, т.2 от Закона за водите – изключителна държавна 
собственост, за водоснабдяване на обект, намиращ се в УПИ VIII – 114 - жилищно 
строителство, търговия и услуги в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. 
Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10851 и приложените към него документи по чл. 60 от Закона за 
водите, се установи, че: 

Съгласно извършена проверка на комисия, назначена със Заповед № 
056/15.01.2021г. на заместващия Кмета на община Септември и съставен протокол от 
27.04.2022г., са установени, следните пропуски:  

Не са представени документи, съгласно чл. 60, ал.1, т.5 от Раздел II „Условия и 
ред за издаване на разрешително” от Закона за водите, а именно: „Номер на решението 
на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална 
инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда 
или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху 
околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива се изискват съгласно 
Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие” и чл. 144, 
ал.1, буква „б”, т.9 от Наредба № 1 от 10.10.20007г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, с което е налице основанието по чл. 68 от Закона за водите, за отказ от 
издаване на разрешително за водовземане от минерална вода. 

 
 
 

Р Е Ш И : 
 



1. Отказва издаването на Разрешително за водовземане от минерална вода от 
находище „Варвара”- № 15 от Приложение № 2, към чл.14, т. 2 от Закона за водите 
от водовземни съоръжения - Сондаж № 3, Сондаж № 4 и Сондаж № 5  за 
захранване на обект, намиращ се в УПИ VIII – 114 - жилищно строителство, 
търговия и услуги в кв. 19 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. 
Пазарджик, ЕКАТТЕ: 10851 с възложител: ” АНДИ РЕНТ КЪМПАНИ - 1” ЕООД 
-  гр. София, п.к. 1616, р-н Витоша, ж.к. Бояна, ул. „Севастократор Калоян” № 19 
 

2. Възлага на Кмета на община Септември, да предприеме необходимите действия 
за постановяване на отказ. 

 

 

Общ брой общински съветници          21                   
Присъствали:                                             21   

Гласували: 21   

"За": 20   

"Против":            0                                
"Въздържали се": 1   

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


