ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№577
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 28.12.2018 г. с Протокол № 39
ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на
територията на община Брацигово,област Пазарджик.
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и §133, ал.7, т.1,
б.»в» от ПЗР към ЗИД на ЗВ , Решение № 17 от 13.02.2018г. за безвъзмездно
предоставяне на находище на минерална вода „Брацигово“ на Министъра на околната
среда и водите, след като взе предвид предложението на г-н Петко Петков – кмет на
община Брацигово, становищата на постоянните комисии към Общинския съвет, и
постъпилите становища, Общинският съвет – Брацигово
Р Е Ш И:
Приема „Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на
община Брацигово, област Пазарджик “
Гласували:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Общински съветници:

Присъствали

Анета Георгиева Рашайкова
инж.Веселина Любенова Дамова
Георги Василев Кабов
инж.Георги Иванов Трендафилов
Георги Николаев Апостолов
Дима Ангелова Пашкулева
Йордан Райчев Михайлов
инж.Мария Григорова Батаклиева
арх. Младен Димитров Китов
Надежда Борисова Казакова
Петър Георгиев Маринов
Стоян Димитров Вълков
Търпена Ангелова Лабова

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Да
Да
Да
Да
Да

Общо:

11

„За”

„Против”

„Въздържали
се„

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11

Председател на ОбС Брацигово:
/Надежда Казакова/
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ТАРИФА
ЗА
ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Изготвена на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и
§133, ал.7, т.1, б.»в» от ПЗР към ЗИД на ЗВ
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл.1. С тарифата се определя размерът на таксите за издаване на разрешително
за водовземане и таксите за водовземане от находище на минерална вода „Брацигово”,
предоставено безвъзмездно за управление и ползване с Решение № 17/13.02.2018 г. на
Министъра на околната среда и водите, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ,
разположено на територията на Община Брацигово.
Чл.2(1). За издаване на разрешително за водовземане, се заплаща такса в размер
на 300 (триста) лева.
(2). За изменение на разрешително за водовземане се заплаща такса в размер на
200 (двеста) лева.
Чл.3. Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди
на гражданите и др., в случай на общо водовземане, определено по реда и при
условията на Решение №17/13.02.2018 година на Министъра на околната среда и
водите.
Чл.4.(1) Таксите за водовземане от минералните води се определят на база
отнетия обем вода и в зависимост от целта на използване на водата.
(2) Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения
обем вода и температурата на минералната вода.
Чл.5.(1) Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством
отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.
(2) В случаите на повреда или несертифициране на измервателните
устройства за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в
разрешителното количества изчислени като ползвани води по
най- високата
категория.
Чл.6.(1) Ежегодно към 31-ви януари на следващата година титулярите на
разрешителни представят информация за изчисляване на дължимата такса по
образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет
страниците на Басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и
водите.
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(2) Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в
разрешителното и размерите определени в глава втора, трета и четвърта на
настоящата тарифа.
(3) В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал.1, Кметът на
Общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и
съответствието и с резултатите от собствения мониторинг, показанията на
измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.
(4) При съответствие на информацията по ал.1 Кметът на Общината или
упълномощено от него лице уведомява писмено титуляра на разрешителното за
размера на дължимата такса, срока за заплащането и сметката, по която таксата следва
да бъде заплатена.
(5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на
таксата, Кметът на Общината или упълномощено от него лице назначава нарочна
проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата
такса.
ГЛАВА ВТОРА
Изчисляване на таксата за водовземане
Чл.7. Таксата за водовземане от минерални води се определя по следната
формула: Т = Е x W, където:




Т е размерът на дължимата годишна такса в лева;
Е е единичният размер на таксата, в зависимост от целта за която ще бъда
ползвана черпената вода, съгласно таблицата по чл.8 – в лв./куб. м;
W е размерът на разрешения годишен воден обем в куб. м.

Чл.8. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води
добивани директно от първоизточника, се определя съгласно следната таблица:

№
Цел на използване
по
на минералната вода
ред
1. За хотели- балнео,спа и други;

Размер на таксата – Е
(лв./куб. м)
t < 30 °С
0,80

ГЛАВА ТРЕТА
Заплащане на таксите
Чл.9.(1) Таксата за водовземане се отчита два пъти годишно на 1 април и 1
октомври.
(2) Заплащането става до 15 дни след отчетния период като се начислява и такса
канализация на ВиК оператора,съгласно Бизнес плана за съответната година.
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Чл.10.(1) Таксите се заплащат от титулярите на разрешителните по банкова
сметка на Община Бразцигово.
(2) При всяко плащане титулярът на разрешителното изпраща на органа, издал
разрешителното копие от платежния документ.
Чл.11. В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова
сметка задължително се изписва: номера на разрешителното, периодът, за който се
внася таксата, основанието за плащане (вида на таксата), както и че таксата е по Закона
за водите.
Чл.12. Титулярите на разрешителните внасят ежегодно гаранция в размер на 30
на сто от годишната такса по банкова сметка на Община Брацигово в едномесечен
срок от издаване на разрешителното за водовземане от минерална вода, а за всяка
следваща година до 01.05. на текущата година.
Чл.13. (1) Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на
заварени разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се
намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на
разрешителното.
(2) Внесената парична гаранция се прихваща от дължимата годишна такса
заплатена от титутлярите в срока по чл.9, ал.1.
(3) При неплащане на таксите за водовземане по горецитираната алинея,
общината има право да удържи внесената гаранция.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Тарифа целите на ползване на водата са:
1. „За хотели – балнео,спа и други“ е водоползване, когато минералните води
се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е
регистриран по Закона за лечебните заведения.
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