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ОТНОСНО:

Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерални
води

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,
С Решения №№ 30-37 от 2011 г. на Министъра на околната среда и во
дите на Столична община са предоставени безвъзмездно за управление и пол
зване минерални води от определени находища, съгласно приложения списък.
Във връзка с това и на основание § 133, ал. 9, т. 1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ,
бр. 60 от 2010 г.) Столичният общински съвет трябва да приеме тарифа за оп
ределяне размера на таксите, които се събират при осъществяване на водов
земане от физически и юридически лица въз основа на разрешения, издадени
по реда на § 133, ал. 7, т. 1, б. „б“ и „в“ и т. 2, б. „в“ от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ,
бр. 60 от 2010 г.).
Исканията за издаване на разрешителни за водовземане, съгласно § 133,
ал. 7, т. 1, б. „б“ от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 60 от 2010 г.), се преценяват от
Столичния общински съвет дали са в съответствие с политиката и плана за
ул. Сердика 5а, тел. 980-68-98, факс 980-67-41, зоЯ а-а^к.сот, оШсе@зоГ1а -а § к х о т
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развитие на общината. Общинският съвет преценява, също така, дали да бъде
издадено разрешително за водовземане, или да бъде предоставена концесия за
добив на минерална вода.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 6,
ал. 1, б. „к“ и чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ и § 133, ал. 9, т. 1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ,
бр. 60 от 2010 г.), предлагам Столичният общински съвет да приеме Тарифа
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №....
на Столичния общински съвет
о т ........................................ година
ЗА:

Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от находища на ми
нерални води, чието управление и ползване е предоставено от дър
жавата безвъзмездно на Столична община

Мотиви:На основание § 133, ал. 9, т.1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 60 от
2010 г.) на Столична община е предоставено от държавата безвъз
мездно правото на управление и ползване на минерални води от оп
ределени находища на нейна територия.
Във връзка с това е необходимо да се приеме тарифа за определяне
размера на таксите, които се събират при осъществяване на водов
земане от физически и юридически лица от тези находища въз осно
ва на разрешения, издадени по реда на § 133, ал. 7, т. 1,6. „б“ и „в“ и
т. 2, 6. „в“ от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 60 от 2010 г.).
Тарифата съответства на българското законодателство и на остана
лата нормативна уредба на Столичния общински съвет.
Проектът е съобщен по предвидения в закона ред като са обсъдени
направените писмени забележки и предложения по текста. Приема
нето на тарифата ще доведе до приходи в общинския бюджет на ос
нование § 133, ал. 13 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 60 от 2010 г.).

Правно основание: чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 6, ал. 1, б. „к“ и чл. 8, ал. 1 от
ЗМДТ и § 133, ал. 9, т. 1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 60 от 2010 г.)

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1.
Приема Тарифа за таксите за водовземане от находища на минерални води,
чието управление и ползване е предоставено от държавата безвъзмездно на Столична
община, както следва:

„ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ,
ЧИЕТО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Чл. 1 (1) За правото на използване на предоставени на Столична община мине
рални води по реда на § 133, ал. 1 от ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр. 60 от 2010 г.) се заплаща
такса за водовземане.
(2) Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения
обем вода и температурата на минералната вода.
Чл. 2. (1) Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната
формула:
Т = Е х XV
където:
Т - е размера на дължимата годишна такса в лева;
Е - е единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която се ползва
черпената вода в лв./м3;
XV- е размерът на разрешения годишен воден обем в м3.
(2) Единичният размер на таксата (Е) за водовземане от минерални води се оп
ределя съгласно следната таблица:
№
по
ред

Цел на ползване на минерал
ната вода

Размер на таксата (лв./м3)
1 < 30°С

1.

Питейно-битово водоснабдя
ване

0,90

30°С < 1 < 50 °С
1,00

Х > 50°С

1,10

2.

3.

3.

4.

Лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика,
спорт, отдих, хигиенни нуж
ди и отопление в специали
зирани лечебни (болнични)
заведения, регистрирани по
Закона за лечебните заведе
ния, както и социални и
учебни/детски заведения
За спорт, отдих, хигиенни
нужди, както и за профилак
тика чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в
обекти, които не са регист
рирани по Закона за лечебни
те заведения
За хидротермално отопление
и всички други стопански и
производствени цели
За общо водовземане и полз
ване за лични нужди на
гражданите съгласно чл. 41,
ал. 1 от Закона за водите

0,08

0,10

0,15

0,30

0,60

0,70

0,30

0,70

0,80

Не се заплаща такса

Чл. 3 Условията и начинът на плащане на таксата се определят с разрешението
за водовземане.“
2. Тарифата да се разгласи по реда на чл. 78, ал. 3 от АПК.
Настоящето решение е прието на ... заседание на Столичния общински съвет,
проведено на ..... 2016 г., Протокол № .. от ....2016 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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Елен Г ерджиков

