
 
 

 

ДОКЛАД 

към проект на Наредба за допълнение на наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги 

 
Причините и мотивите, които налагат приемането 

Във връзка с Резолюция на Окръжна прокуратура Благоевград, образувана по 

преписка на ВАП, с  Решение № 14/Протокол  № 3 от 27.12.2019 г. на общински съвет  

село Гърмен е отменена Наредба за управление и ползване на минералните води от 

находище „Огняново-Гърмен“, приета от общински съвет село Гърмен с Решение № 

51/Протокол  № 4 от 28.12.2011 г., с мотиви, че материята, която урежда е детайлно 

регламентирана от норми от по-висок ранг, а именно Закона за водите и Наредба № 1 

от 10.10.2007 година за проучване, ползване и опазване на подземните води, издадена 

от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 

благоустройство, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и 

енергетиката /ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г./. 

Съгласно §133 от Преходните заключителните разпоредби на Закона за водите, 

„За находищата на минерални води, предоставени за управление и ползване на 

общините, общинския съвет трябва да определи дали минералната вода от находището 

да бъде предоставяна за ползване безвъзмездно, или след заплащане на такса, 

определена с Тарифа, приета от общинския съвет. 

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а" и §133, ал.9, т.2 и ал.10 от Закона за водите, 

предоставянето на права за водовземане се извършва на основание издадено от кмета 

на Общината разрешително за водовземане и платена такса за водовземане.  

 

Цели, които се поставят: Допълнението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Гърмен с приемане на Тарифата цели да се регламентира таксата за минерална вода от 

която ще се сформират приходи и финансова устойчивост на общината.  Предлагания 

проект на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на 

община Гърмен цели  да бъде определен размера на таксата за водовземане и ползване 

на минерална вода от находище „Огняново-Гърмен“, село Огняново и село Гърмен, 

община Гърмен, област Благоевград, както и таксите, които се заплащат при издаването 

на съответните разрешителни. 

Постигане на пълно съответствие на определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен със Закона за 

водите. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Проектът на предлаганото допълнение не изисква финансови или други средства. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: Община Гърмен ще реализира финансови и икономически ползи от 



приемането на Тарифата, част от Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен 

При определяне на единичната такса се отчитат количествените и качествени 

характеристики на минералната вода на територията на община Гърмен.  

Предложената общинска такса е съобразена с таксите в държавната Тарифа, 

приета с ПМС № 383/29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2/06.01.2017 г., изм. ДВ бр. 

27/02.04.2019 г., изм. ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г., включително с част от други общински 

Тарифи за такси за минерална вода, на общини в РБългария, получили находища за 

минерални води - изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и 

ползване.  

Има изискване в Закона за водите да се прилага принципа за възстановяване на 

разходите - това е ключов въпрос, баланс между интереса за ползване на минерална 

вода и финансиране на дейността на община Гърмен за управление на природния 

ресурс. В ПЗР на ЗИД на Закона за водите, § 133, ал.15, т.1 и 2 е указано, че 

„Средствата, събирани от таксите за водовземане: 1. постъпват в приход на общинските 

бюджети; 2. се разходват за: а) опазване и ефективно използване на минералната вода; 

б) изпълнение на планираните в ПУРБ мерки за постигане и поддържане на добро 

количествено и химично състояние на водното тяло на територията на общината".  

В Тарифата са предвидени мерки срещу ползването на по-големи количества от 

разрешените и при работа без или с неизправни измервателни устройства (водомери). В 

такива случай, превишенията ще се заплащат с увеличение 50% (коефициент 1,5).  

 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият 

проект на допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Гърмен с приемане на тарифа за 

таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Гърмен е с правно 

основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и §133, ал.10, т.1, от ПЗР към ЗИД на Закона за водите. Съобразен е с 

европейското законодателство - Регламент (ЕО) № 1082 от 2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с 

разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. Европейското 

законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и 

граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, 

поставени с настоящата Тарифа,  разработена в съответствие с разпоредбите на Закона 

за водите, чийто норми са съобразени с Европейското законодателство и с правото на 

Европейския съюз. 

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс и във 

връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, община Гърмен е 

уведомила всички заинтересовани лица, че открива процедура по издаване на  Наредба 

за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Гърмен. 

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът за допълнение е 

публикован на официалната интернет страница на община Гърмен. 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ФЕИМ ИСА 

Кмет на община Гърмен 

 

СЕЛВЕР
Text Box
Подписът е заличен на основание чл.59 от ЗЗЛД



 проект 

 
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 
 

Създава се нов раздел VIІА, който гласи „ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА 

ВОДОВЗЕМАНЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ГЪРМЕН 

 

§1. Чл. 45б. С тарифата се определя размерът на таксите за издаване на 

разрешение за водовземане и таксите за водовземане на от находище на минерална вода 

„Огняново-Гърмен“, село Огняново и село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград 

– изключителна държавна собственост, безвъзмездно предоставено за управление и 

ползване на община Гърмен за срок от 25 години с Решение № 95/09.03.2011 година на 

Министъра на околната среда и водите. 

§2. Чл.45в. (1). За издаване на разрешения за водовземане се събира такса в 

размер на 250,00 лв., съгласно чл.8, ал.1, т.2, буква „б” от Тарифа за таксите, които 

се събират в системата на Министерството на околната среда и водите; 

(2). За продължение срока на разрешенията за водовземане се събира такса 

в размер на 100,00 лв., съгласно чл. 8, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират 

в системата на Министерството на околната среда и водите; 

 (2). За изменение и/или допълнение на разрешенията за водовземане се 

събира такса в размер на 130 лв., съгласно чл.8, ал.3, т.2, буква „б” от Тарифа за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 

водите. 
§3. Чл.45г. (1). Таксата за водовземане от минерална вода се определя по 

следната формула: 

Т = Е x W, където: 

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

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

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

(2). Единичният размер на таксата за всички видове цели Е = 0,35 лв./куб.м. 

(3). Единичният размер на таксата за „отработени минерални води“ е 0,10 

лв./куб.м. 

(4). Не се заплаща такса за водовземане от обществени чешми за лични нужди на 

гражданите и други случай на общо водовземане, определени по реда и при условията 

на чл.41 от Закона за водите.  

(5). При установяване на неработещо или несертифицирано измервателно 

устройство, за изчисляване на таксата за водовземане през този период се 

вземат разрешените в разрешителното количества, умножени по коефициент 1,5.  

(6). В случаите когато годишното ползване е над резрешения годишен обем 

титулярите на разрешителните доплащат надвишението по единичния размер на 

таксата, изчислена с коефициент 1,5.  

§4. Чл.45д. (1). Таксите за водовземане са годишни и се заплащат от титулярите 

на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година. 

 (2). Таксата  се внася текущо на три вноски в рамките на годината (след 

края на всяко четиримесечие за използваните количества), като изравнителната 

вноска е до 31 март на следващата година. 

(3). Титулярите на разрешителни представят информация за изчисляване на 

дължимата такса по образец (приложение № 3), обявен на интернет страницате на 

Общината в срок до 31-ви януари на следващата година. 

 



 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§2.  „Отработени минерални води“ са минералните 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 отопление. 

§3. „Тарифа за таксите за водовземане на минерална вода на територията на 

община Гърмен, част от Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Гърмен влиза в сила от 01.01.2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 194б от Закона за водите 

за водовземане от минерални  води 

 

Подписаният 

..................................................................................................................................., 

в качеството ми на ............................. на ................................................., ЕИК 

.........................., 

Адрес за кореспонденция: 

............................................................................................................., 

електронен aдрес:  ........................................телефон за контакт: .................., 

титуляр на Разрешително № ............. / .........г.  за водовземане от минерални  води 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

за периода от 01 януари до 31 декември ......... година 
 

дължимата такса за водовземане по разрешителното е ............. лв. (Представлява сбор 

от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата) 

 

Определена както следва: Т = Е х W = ............ лв./год. 

  

Размера на дължимата такса е определен въз основа на следните данни: 

 

  

Цел на 

водовземането 

Е 

Единичен 

размер 

на таксата по 

чл. 45г., ал. 2 от 

Тарифата 

 

W 

Действително отнет 

годишен воден обем 

  

По 

измервателно 

устройство № 

W 

Разрешен 

годишен 

воден обем 

  лв./куб.м. куб.м номер куб.м 

......... ......... ........ Водомер №.... ....... 

      
 

Забележка: всеки ред се попълва с единичния размер на таксата и разрешените 

количества за всяка отделна цел за използване на минералната вода. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за отразени неверни данни в 

настоящата декларация. 

 

Дата:.................................                                                  Подпис:............................................

..... 

                                                                                                                        (име и длъжност) 



Забележки: 

1. В случаите, в които титулярят на разрешителното се представлява от повече от 

едно лице, които упражняват представителната власт само заедно, а не и 

поотделно, декларацията се попълва и подава от лицата, които заедно 

представляват титуляря. 

2. При изчисляване на таксата съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите за водовземане 

приета с Решение на Общински съвет (Тарифата) се прилага следната формула: 

Т = E x W, където: 

Т - годишен размер на таксата в лв.; 

E - единичен размер на таксата по чл.45г, ал. 2 от Тарифата в лв./куб.м; 

W - размер на разрешения годишен воден обем за минерална вода в куб.м. 

3. Когато с едно разрешително са определени няколко цели на водовземане и не са 

монтирани отговарящи на изискванията измервателни устройства за измерване на 

ползваните количества за отделните цели или водопроводните инсталации на 

захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели, таксата се 

определя върху общото използвано количество и тази от разрешените цели на 

водовземането с най-висок единичен размер. 

4. При неизправности на измервателното устройство и/или превишаване на 

разрешените годишни количества, при изчисляването се прилага чл.45г, ал. 5 и ал. 6 на 

Тарифата, за корекция с коефициент 1,5. 

 

 

 




