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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№391 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 17.12.2021 г. с  Протокол № 31 
 

 

ОТНОСНО:  Даване съгласие за  издаване  на ново  разрешително за водовземане от 

Минерална вода от находище „Брацигово“- № 12 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от  

Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж №2 за захранване на обект:,  

„Балнео и СПА комплекс с места за настаняване в ПИ 06207.503.328, бул. 

“Освободители“ №33 гр.Брацигово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик““, 

 

Общински съвет – Брацигово като разгледа предложение от Надежда Борисова 

Казакова – Кмет на община Брацигово, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от 

ЗМСМА; чл.50, ал.1, ал.3, т.1; чл.52, ал.1, т.3 и ал.3 и чл.67 от Закона за водите, във 

връзка с §133 от ПЗР на Закона за водите и след станалите разисквания,  

 

Р Е Ш И : 

 

1.  Дава съгласие Кметът на община Брацигово да издаде разрешително за водовземане 

на минерална вода от Находище на минерална вода „Брацигово" - № 12 по Приложение 

№ 2 към чл. 14, т. 2 от  Закона за водите (ЗВ) от водовземно съоръжение – сондаж №2 

за захранване на обект: „Балнео и СПА комплекс с места за настаняване в ПИ 

06207.503.328, бул. “Освободители“ №33 гр.Брацигово, общ.Брацигово, 

обл.Пазарджик“, със следните параметри: 

 

Титуляр на разрешителното: „ПАВАС“ ООД 

Седалище и адрес на управление: 

 

Адрес за кореспонденция: 

Гр.София 1202, ул.“Индустриална“ №11 

 

Гр.София 1202, ул.“Индустриална“ №11 

Трите имена на лицето, което 

управлява или представлява 

юридическото лице  

 

Васил Панайотов Василев 

Единен идентификационен код: ЕИК 831766866 

Цел на водоползването: 

 

 За други цели ( за отдих, балнеолечение) 

Обект на водоснабдяване: Балнео и СПА комплекс с места за настаняване 

Наименование на находището на 

минерална вода:: 

Находище "Брацигово" - №12 от Приложение № 2 към 

чл.14, т. 2 от Закона за водите 

Административно-

териториална единица – 

ЕКАТТЕ: 

Гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик 

ЕКАТТЕ 06207 

 

Водовземно съоръжение: Сондаж №2 
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Технически параметри: 

За сондаж №2 

А (конструкция) 
Каптажът представлява постройка с правоъгълна  форма 

и размери 225см/195см и височина 250см. 

Б (оборудване) Водата е хваната в тръба с диаметър 1,1/4" и е изведена в 

единия край на сградата,. Абсолютна кота на самоизлив e 

383,82м 

Параметри на разрешеното 

водовземане: 
За Сондаж №2 

 

Разрешен средноденонощен  

дебит: До  0,18л/сек.              

Разпределение на разрешеното 

водно количество: 
Годишно водно количество– 5675,75м

3
/год. 

 

Място на  водоползване: Балнео и СПА комплекс с места за настаняване 

Максимално допустимо 

експл.понижение във 

водовземното съоръжение: 
Експлоатационното водно ниво в сондаж №2 да не се 

снижава под котата на самоизлива 383,82 м. 

Температура на минералната 

вода: 
Сондаж №2 – 28,5°С 

Срок на действие на 

Разрешителното: 

Начален срок:  ………...2022г. 

Краен срок :   ………….2032г. 

Задължение за заплащане на 
Такса за водовземане: 

Титуляр на разрешителното 

1. Заплаща такса за водовземане по  банкова сметка на 

община Брацигово, съгласно  Тарифа за таксите за 

водовземане от минерална вода на територията на община  

Брацигово. 

 

2.Два пъти в годината – на 1 април и 1 октомври 

титулярът на разрешителното, представя в Общинска 

администрация информация за изчисляване на дължимата 

такса по образеца, утвърден от Кмета на община 

Брацигово и качен на сайта на общината. 
 

Задължение за провеждане на 

собствен мониторинг 

Осъществява ежемесечни наблюдения и отчет на 

добитото за ползване количество минерална вода, която 

вписва в  бланка образец. 

Място за монтиране на водомери 

за измерване на ползваните водни 

обеми 

В началото и в края на отклонението за захранване на  

водоснабдявания обект. 

Изисквания към програмата за 
мониторинг: 

Титулярът на разрешителното: 
1.Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита 

показанията  на водомера за ползваните водни обеми за 

разрешените цели на водовземане за всяко от 

водовземните съоръжения и предоставя информацията на 

оторизираното от Кмета длъжностно лице; 

2.Ежемесечно измерва температурата на                            

ра    минералната  вода. 

Контролиращ орган: 1.Директорът на Басейнова дирекция за управление на 

водите в Източнобеломорски район с център Пловдив или 

оправомощени от него длъжностни лица. 
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2.Оторизирано от Кмета на община Брацигово 

длъжностно лице. 

Условия, при които се 

предоставя правото на 

водовземане   

1.Съгласно Решение №……………………..г.. на 

Общински съвет –  гр. Брацигово. 

2.Съгласно проведена процедура по чл. 62  от ЗВ  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Към 

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ 

ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА 

№ ………………………….. Г.  

 

Условия, при които е разрешено водовземането 

 

 За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното 

е длъжен да изпълнява следните условия: 

1. Условия за монтиране 

на водомери за измерване 

на ползваните за 

различни цели водни 

количества 

1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни 

количества за разрешената цел на водовземане на местата, 

определени в това разрешително до  изтичане на  срока на 

разрешителното. 

Наличието на монтирани и пломбирани водомери е 

задължително условие, без изпълнението на което не се 

разрешава реализиране на водовземането.  

1.2. Водомерите по т. 1.1 да са пломбирани и сертифицирани по 

реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 

253 от 2006 г. (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане 

в сила на Договора за присъединяване на Република България 

към Европейския съюз).  

1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на 

производителя за качество, гарантиращ изпълнението на 

съответните функции, и със сертификат за съответствие с 

изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за 

средствата за измерване, които подлежат на метрологичен 

контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). 

Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на 

разрешителното.  

1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на 

действие на разрешителното.  

1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на 

условията на т. 1.2 и 1.3.  

1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни 

прибори и водопроводни отклонения преди водомерите, 

отчитащи ползваните количества минерална вода от сондаж 2 – 

находище „Брацигово”.   
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1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на 

Басейновата дирекция или община Брацигово, поставена след 

пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомерите се съставя 

протокол, в който се записват фабричните номера и началните 

показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на 

действие на разрешителното.  

1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните 

водомери в изправно състояние и да спазва техническите 

изисквания за безопасна експлоатация съгласно проекта за 

присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз 

основа на който е издадено разрешителното. 

2. Условия за 

предоставяне на 

информация от 

собствения мониторинг 

2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за 

управление на водите в Източнобеломорски район и кмета на 

община Брацигово.:  

2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на 

ползваните водни количества и температурата на минералната 

вода към 1 април и към 1 октомври всяка година, в срок до 14 

дни след посочените дати;  

2.1.2. към 1 април и към 1 октомври всяка година, в срок до 14 

дни след посочените дати информация за определяне на 

дължимата такса за водовземане 

2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за 

изпълнението на условията в разрешителното.  

2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на 

водомерите, както и информация за изправността му и 

изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника 

през целия срок на действие на разрешителното и да го 

предоставя на контролните органи при извършване на проверка.  

3. Условия за 

уведомяване на 

контролиращия орган 

3.1. Да уведоми писмено кмета на община Брацигово  и 

Басейнова дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район за монтирането на водомерите по т. 

1.1 и готовността същите да бъдат пломбирани.  

3.2. Да уведоми писмено кмета на община Брацигово   и 

Басейнова дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район при установяване на промени в 

дебита, температурата, състава и свойствата на минералната 

вода.  

3.3. Да уведоми писмено кмета на община Брацигово  и  

Басейнова дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район при установяване неизправност на 

водомера и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи 

минералната вода;  

3.4. Да уведоми писмено кмета на община Брацигово  и  

директора на Басейнова дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район за датата и часа за демонтирането на 

неизправен водомер.  
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3.5. Да уведоми писмено кмета на община Брациговоза промяна 

на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският 

регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и 

промяната. 

4. Условия за действия 

при повреда на 

водомерите 

4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази 

неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми 

директора на Басейнова дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район и кмета на община Брацигово 

писмено.  В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът 

на уведомлението. 

 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни 

дни от установяване на неизправността.  

4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в 

присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за 

управление на водите в Източнобеломорски район и 

представител на общината, за което да се състави протокол, в 

който да се впишат показанията на водомера преди подмяната 

му.  

4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му 

да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7. 

5. Условия за 

непрепятстване на 

водовземане на трети 

лица чрез съоръженията, 

предназначени за 

водовземане 

5.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от сондаж 2 

– находище „Брацигово” за водоналиване и общо водоползване 

от населението.  

5.2 Да не извършва каквито и да било действия, които биха 

могли да доведат до намаляване на дебита на обществената 

чешма. 

6. Условия за 

проектиране и 

изграждане на разделни 

водоснабдителни мрежи 

и сградни инсталации за 

ползване на минерални 

води за предвидените 

цели 

6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната 

мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява 

питейно-битовото водоснабдяване на обекта  

6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за 

ползването й да се изгради отделна инсталация.  

 

7. Условия за 

предоставяне на вода на 

трети лица 

7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на 

разрешителното, за ползване от други потребители извън 

посочения в разрешителното обект, в който се ползва 

минералната вода. 

8. Условия за 

присъединяване на 

водопроводната система 

към довеждащия 

водопровод от 

съоръжения за минерални 

води 

8.1. Присъединяването на отклонението за захранване на 

водоснабдявания обект към сондаж 2 – находище „Брацигово” 

да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа 

на който е издадено разрешителното в срок до 1 година от 

издаване на разрешителното.  

8.2.Изменение на срока за изграждане на съоръженията може да 

се извърши, след  решение на Общински съвет  при постъпване 

на мотивирано искане от титуляра на разрешителното за не 
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повече от 1 година 

9. Условия за осигуряване 

на достъп за 

осъществяване на 

контрол на 

разрешителното 

9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до 

водоразпределителната и водопреносната мрежа за минерална 

вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода.  

9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите 

документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с 

разрешеното водовземане и предмета на проверката. 

10. Условия за обявяване 

на състава на 

минералните води 

съгласно издадените от 

министъра на 

здравеопазването 

сертификат или 

балнеологична оценка 

Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния 

химичен състав и свойства. 

11. Условия за контрол: 11.1. Параметрите на водовземането:  

11.1.1. разрешен средноденонощен и годишен дебит;  

11.1.2. разрешен воден обем;  

11.1.3.максимално допустимото експлоатационно понижение. 

11.1.4. Спазване на разрешената  цел на водовземане. 

11.2. Ползване на минералната вода само в посочения в 

разрешителното обект на водоснабдяване. 

11.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове). 

11.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни 

мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода. 

11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено 

водовземането, и сроковете за изпълнението им. 

 12. Други условия, 

съобразени със 

спецификата на 

водовземането 

12.1. За периода от издаване на разрешителното до изтичане 

срока за изграждане на съоръженията не се дължи такса за 

водовземане по издаденото разрешително. 

13. Условия за изменение 

на разрешителното 

13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва 

служебно или по молба на лицето, в полза на което е 

предоставено.  

13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени 

условията в него и са заплатени дължимите такси за 

водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.  

13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното 

водовземане, изменението на разрешителното се обявява по 

реда на чл. 62а ЗВ. 

14. Условия за изменение 

и продължаване на 

разрешителното 

14.1. Молба за продължаване срока на действие на 

разрешително се подава пред кмета на община Брацигово, не 

по-късно от датата на изтичането му.  

14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, 

когато: молбата е подадена в срока по т. 14.1; не се нарушават 

нормативни разпоредби, планови предвиждания или 
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обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото 

разрешително, включително са заплатени дължимите такси за 

водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.  

14.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване 

срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията 

по т. 14.1. и 14.2. 

15. Условия за отнемане 

на разрешителното 

15.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в 

разрешителното.  

15.2. Неупражняване на правото на водовземане в продължение 

на 1 година след  изтичане срока за изграждане на 

съоръженията.  

15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното 

параметри на водовземане. 

15.4  Отнемането на разрешителното при констатирани 

нарушения на целите, параметрите и на което и да е от 

условията за отнемане, при които е разрешено водовземането 

съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава 

титуляря на разрешителното от административно-наказателна 

отговорност по чл. 200 от Закона за водите. 

 

 Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд –Пазарджик 

чрез Общински съвет –Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 
 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 11 

Гласували: „За“- 11, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 


