ТАРИФА
ЗА
ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩАТА НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА
Приета на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, ЧЛ. 8 от Закона
за общинската собственост и във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 3 и параграф §133, 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 водовзевземане от находищата на минерална вода,
представляващи публична общинска собственост на територията на община Кресна:
- „Градешки баня” – Заповед за утвърждаване на експлоатационни ресурси №
322/06.06.2016 г.
- „Ощава – хладка баня” – Заповед за утвърждаване на експлоатационни ресурси
№ РД - 281/26.05.2016 г.
- Находище мин. вода „Горна Брезница”, с. Горна Брезница – Заповед за
утвърждаване на експлоатационни ресурси № РД-349/22.06.2016 г.
Чл.2(1) За издаване на разрешително за водовземане, се събира такса в размер на
300 (триста) лева.
(2)
За изменение и/или допълнение на разрешителното за водовземане се
събира такса в размер на 200(двеста) лева.
(3)
За продължаване срока на разрешителното по ал.1 се събира такса в размер
на 100(сто) лв.
Чл.З. Не се заплаща такса за водовземане:
1.
с цел отводняване;
2.
от 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;
Чл.4. Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения
обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целта на използване на
водата.
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.
Чл.6(1) Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на
разрешителни на основание чл. 194 б от ЗВ 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.
(2) Образецът по ал.1 съдържа данните, съгласно показателите, определени в
разрешителното и размерите определени в глава втора и трета на настоящата тарифа.
(3) В срок до 1 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.
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(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 х 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 НА
МИНЕРАЛНАТА ВОДА

1.

За питейно-битово водоснабдяване на
населението, когато няма друга
алтернатива

2.

За лечение, рехабилитация,
профилактика, както и за спорт, отдих,
за битови и хигиенни нужди в лечебни,
социални и учебни заведения
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РАЗМЕР НА ТАКСАТА, Е
(ЛВ./КУБ.М.)
T до
30°

t =-30° - 50°

t > 50 °С

0,052

0,051

0,05

0,03

0,035

0,04

За спорт, отдих, за битови и хигиенни
нужди

0,15

0,50

0,50

0,15

0,30

0,50

4

Водоползване за профилактика, когато
минералните води се ползват чрез
лечебни и рехабилитационни
съоръжения в обект, който не е
регистриран по Закона за лечебните
заведения

5.

Всички други цели на използване на
минералната вода

0,50

1,00

1,50
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За водовземане на „отработени минерални води” единичният размер на таксата се
определя съгласно следната таблица

№

Видове отработени води

1.

отработени води с понижен
температурен потенциал без
съществена промяна на
хидрохимичните им качества(изм. с
Решение № 293/19.12.2013 г. )
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отработени води с понижен
температурен потенциал и с настъпила
съществена промяна на
хидрохимичните качества вследствие
смесването им с пресни води и/или подруги причини

РАЗМЕР НА ТАКСАТА, Е
(ЛВ./КУБ.М.)
(<20°

20°С < 1 < 30

1>30°С

0,10

0,15

0,30

0,05

0,10

0,15

ГЛАВА ТРЕТА
Заплащане на таксите
Чл.9.(1) Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите на
разрешителни не по-късно от 31 март на следващата година.
(2) В случай че таксата по ал.1 се внася по банкова сметка на общината на няколко
вноски, в рамките на годината, титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска
до 31 март на следващата година и представя пред Кмета на Общината справка за
направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на
плащанията.
Чл.10.(1) Таксите се заплащат от титулярите на разрешителните по банкова сметка
на Община Кресна.
(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. 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.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Тарифа целите на ползване на водата са:
1. „Питейно-битово водоснабдяване” - когато черпената вода се използва за

водоснабдяването на населени места и селищни образувания чрез водоснабдителните
системи на населените места и селищните образувания като предоставяна услуга от В и К

оператор по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги;
2.
„Водоползване за лечение и рехабилитация” е водоползване, при което
минералните води се ползват в заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения,
или в обект към такова заведение.
„Водоползване за профилактика” е водоползване, когато минералните
води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е
регистриран по Закона за лечебните заведения.
3.

4.,

,Други цели” са цели извън изрично изброените по чл.8.

5. „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.
Тарифата е приета 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
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