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        ПРОЕКТ! 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕТРИЧ 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От ДИМИТЪР БРЪЧКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на промени в  Наредбата за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане от минерални води, извършване на услуга на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на 

територията на община Петрич 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 С Решение № 64/22.02.2011г. и Решение № 65/22.02.2011г. на Министъра на 

околната среда и водите находище но минерална вода „Рупите-м.Кожух“ и находище на 

минерална овда „Марикостиново“ са предоставени за безвъзмездно за управление и 

ползване на община Петрич за срок от 25 години. 

 За условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от минерални 

води, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за 

минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за 

минерална вода на територията на община Петрич е приета Наредба от Общински съвет 

Петрич с Решение № 455/24.01.2017 г. 

 В чл.7 от Наредбата са определени таксите за издаване, изменение и продължаване 

срока на разрешителни за ползване на минерална вода, за водопренос/водоподаване на 

минерална вода по общински водопровод и за водовземане от минерални води. Таксата се 

определя съобразно целта на използване на минералната вода и температурата на водата. В 

Наредбата са определени такси за водовземане от минерални води, които се добиват 

директно от първоизточника, като не е предвидена възможността за използване и 

съответно заплащане на свободно оттичаща се, както и прилагане на чл.41, ал.1 от Закона 

за водите.  

 Предвид горе посоченото се наложи изготвяне на промени в действащата Наредба 

за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води, 

извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за 

минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за 

минерална вода на територията на община Петрич, приета с Решение № 455/24.01.2017 г. 

ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2850 Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090 
e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg 
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   I.Мотиви за исканото изменение. 

 В процеса на прилагане на Наредбата за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане от минерални води, извършване на услуга на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията 

на община Петрич се установи необходимост изменение на наредбата в частта на такси за 

водовземане от минерални води. 

   Определените с наредбата такси са за водовземане директно от водоизточника. На 

практика след използване на минералните води  особено тези с висока температура, 

същите могат да бъдат използвани повторно – това са води преминали през тръбопроводи, 

смесени със студени води, свободно оттичащи се от водовземнато съоръжение. За 

използването на тези води може да бъде заплащана такса, която трябва да бъде определена, 

както следва: 

  За водовземане на „отработени минерални води” единичният размер на таксата се 

определя съгласно следната таблица 

№ 

по 

ред 

Видове отработени води Размер на таксата – Е 

(лв./куб. м) 

t ≤ 

20 °С 

20 °С < t 

≤30 °С 

t > 

30 °С 

1. Отработени води с понижен температирен потенциал 

без съществена промяна на хидрохимичните им 

качества  решение  

0,10 0,15 0,20 

2. Отработени води с понижен температирен потенциал 

и с настъпила  съществена промяна на 

хидрохимичните им качества  вследствие смесването 

им с пресни води и/или по други причини 

0,05 0,08 0,12 

 

„Отработени минерални води” са минерални води добивани от конкретен водоизточник 

преминали през тръбопроводна мрежа на друг консуматор или смесени със студени води 

по различни причини, които след края на тръбопроводната мрежа или от преливната 

система на резервиращо съоръжение могат да се ползват за спорт, отдих и в категория 

други. 

На второ място Закона за водите дава възможност Общински съвет да определи 

условията и редът за общото водовземане и ползване на водни обекти за лични нужди на 

гражданите. Съгласно чл.41, ал.1 от Закона за водите общото водовземане и ползване на 

водните обекти е правото на гражданите да ползват водите и/или водните обекти – 

публична държавна или общинска собственост, за лични нужди, отдих и водни 

спортове,водопой на животни и къпане. Предвид това се предвижда в наредбата да се 

приеме да не се плаща такса за водовземане за обществени чешми за лични нужди на 

гражданите и др. в случай на общо водовземане, определено по реда и при условията на 

чл.41 от Закона за водите. 
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II. Цели, които се поставят с предложените изменения в Наредбата за условията и реда 

за издаване на разрешителни за водовземане от минерални води, извършване на услуга на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията 

на община Петрич. 

Да се приведе действащия нормативен акт с реалните потребности на гражданите на 

община Петрич. 

Целесъобразно и законосъобразно управление на минералните води на територията на 

община Петрич. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата 

Прилагането на изменениета на Наредбата за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане от минерални води, извършване на услуга на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на 

община Петрич няма да бъде свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от 

бюджета на общината, както  с въвеждане на допълнителни човешки ресурси. 

 

IV. Очаквани резултати 

Даване на възможност за ползване на води, които вече веднъж за били ползвани, както и 

разредени води и свободно оттичащи се, като за това се заплаща съответна такса. 

Ще се даде възможност на гражданите и гостите на община Петрич за общо водоналиване 

от обществени чешми, без заплащане на такса за водовземане. 

 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз 

Предлаганото изменение на наредбата е съобразено със Закона за водите, в който е 

транспонирано Европейското законодателство в областта на водите. 

 

  Предвид изложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПРЗ към 

ЗИД на Закона за водите  предлагам да бъде взето следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

  

  Да се създадат към чл.7 на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни 

за водовземане от минерални води, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по 

общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на 

прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Петрич, нови алинеи 

както следва: 

 

1. „(9) За водовземане на „отработени минерални води” единичният размер на таксата 

се определя съгласно следната таблица 

№ 

по 

ред 

Видове отработени води Размер на таксата – Е 

(лв./куб. м) 

t ≤ 

20 °С 

20 °С < t 

≤30 °С 

t > 

30 °С 

1. Отработени води с понижен температирен потенциал 

без съществена промяна на хидрохимичните им 

качества  решение  

0,10 0,15 0,20 



4 

 

2. Отработени води с понижен температирен потенциал 

и с настъпила  съществена промяна на 

хидрохимичните им качества  вследствие смесването 

им с пресни води и/или по други причини 

0,05 0,08 0,12 

 

Таксата за водовземане от отработени минерални води се определя по следната формула: 

Т = Е x W, 

където: 

Т е размерът на дължимата годишна такса – в лв.; 

Е – единичният размер на таксата в лв./куб. м; 

W – е размерът на разрешения годишен воден обем отработени минерални води в куб. м. 

 

  2. (10) Не се заплаща такса за водовземане за обществени чешми за лични нужди на 

гражданите и др. в случай на общо водовземане, определено по реда и при условията на чл.41 

от Закона за водите 

 

3.Допълва с т.44  §1 от Допълнителни разпоредби към Наредбата, както следва: 

 

„44. „Отработени минерални води” са минерални води добивани от конкретен водоизточник 

преминали през тръбопроводна мрежа на друг консуматор или смесени със студени води по 

различни причини, които след края на тръбопроводната мрежа или от преливната система на 

резервиращо съоръжение могат да се ползват за спорт, отдих и в категория други.“ 

 

С уважение,  

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ 
 

 


