
             ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 

 

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА 

ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БАНИТЕ“, 

ОБЩИНА  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 

 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и 

чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Баните предоставя на 

вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) дни от датата на 

публикуването на настоящия проект  за изменение на Тарифата за таксите за водовземане 

от находище на минерална вода „Баните“, община Баните, област Смолян. 

           Всички заинтересовани лица могат да депозират писмено предложения, да изразят 

мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: banite@banite.egov.bg или в 

деловодството на община Баните на адрес село Баните – 4940, улица „Стефан 

Стамболов” 3  в рамките    на работното време от 08.00 часа до 17,00 часа 

              Материалите по Проекта за изменението на тарифата за водовземане се 

намират на разположение при гл. експерт „Земеделие, гори, водни ресурси, екология и 

проекти” в сградата на общинска администрация, стая № 503 всеки работен ден от 8.00 

часа до 17.00 часа. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ :  

          1. МОТИВИ с доклад  към проект  за  изменение на Тарифата за таксите за 

водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област Смолян. 

          2.ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО на  проект 

на Тарифа за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  

Баните, област Смолян  

          3. ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ от находище на 

минерална вода „Баните“, община  Баните, област Смолян. 

 

 

 

ПАВЛИН БЕЛЧЕВ 

Кмет на община Баните 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



МОТИВИ С ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА 

ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА 

„БАНИТЕ“, ОБЩИНА  БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН  

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предлагам следните 

мотиви с доклад  към проект  за изменение на Тарифа за таксите за водовземане от 

находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област Смолян. 

  

1. Причини, налагащи приемането на проект  за изменение на Тарифа за таксите 

за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област 

Смолян.  

С Решение №67/22.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите находище 

на минерална вода „Баните“ – изключителна държавна собственост е предоставено на 

община Баните за управление и ползване за срок от 25 години. 

Разрешителното за водовземане от находищата на минерална вода – 

изключително държавна собственост предоставени безвъзмездно за управление и 

ползване от общините се издава от Кмета на общината след съгласуване с Директора на 

съответната Басейнова дирекция по отношение на параметрите на водовземането. 

Съгласно ал.10, т.1 на §133 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за водите за  находищата на минерална вода, 

предоставени за управление и ползване на общини, таксите за водовземане се определят 

с тарифа, приета от общинския съвет. 

Принцип на необходимост - необходимост от постигане на съответствие и 

избягване на противоречия на текстове от Тарифата със Закона за водите и Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на МОСВ. 

Принцип на обоснованост – обосновано е приемането на  изменение на Тарифата 

за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, 

област Смолян. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени - проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието на проекта на  Тарифата за таксите за 

водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област Смолян 

са публикувани на интернет страницата на Община Баните за навременно информиране 

и предоставяне на становища и предложения от заинтересованите групи. 

Принцип на съгласуваност - проектът на Тарифата за таксите за водовземане от 

находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област Смолян  с мотивите чрез 

интернет страницата на Община Баните публично са предоставени на заинтересованите 

групи, като ще бъдат взети предвид направените в хода на обсъждането становища и 

предложения. 

Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – контролът 

по прилагане на Наредбата се извършва от експерти на общинска администрация. 

2. Цели, които се поставят с приемането на проект  за изменение на Тарифата за 

таксите за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област 

Смолян  

 2.1.Определяне на размер на таксите за водовземане от находище на минерална 

вода „Баните“ в с.Баните; 

2.2.Осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите; 

  3. Финансови и други средства, необходими за прилагане й. 

  За прилагането на настоящата Тарифа не са необходими допълнителни финансови 

средства.  



4. Очаквани резултати от приемане на проект  за изменение на Тарифата за 

таксите за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област 

Смолян.  

4.1.Опазване и ефективно използване на минералната вода. 

4.2.Осигуряване на равнопоставеност при ползване на минерална вода с вече 

придобити права; 

4.3.Реализиране на приходи от предоставените водни услуги, които да бъдат 

използвани за поддържанe на съоръженията. 

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

Законодателството на ЕС не въвежда изисквания, които да бъдат транспонирани 

в Тарифата. 

 

ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА  

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ 

НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БАНИТЕ“, ОБЩИНА  БАНИТЕ, 

ОБЛАСТ СМОЛЯН  
 

1.Основания за приемане на проект  за изменение на Тарифа за таксите за 

водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област Смолян 

цели определяне на размер на таксите за водовземане от находище на минерална вода 

„Баните“ в с.Баните и осигуряване на икономически стимули за ефективно използване 

на водите  

2.Идентифициране на заинтересованите лица – На територията на община Баните. 

3.Варианти за действия: 

а)Вариант за действие №1 „Бездействие и не приемане на проект  за изменение на 

Тарифа за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  

Баните, област Смолян ”. Предвижда несъответствие на подзаконовия нормативен акт 

със закон от по-висока степен (Закон за водите). 

б)Вариант за действие №2 „Приемане на проект  за изменение на Тарифа за 

таксите за водовземане от находище на минерална вода „Баните“, община  Баните, област 

Смолян ”. Привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт със закон от по-

висока степен. 

            4.Потенциални рискове. 

            Конкретни рискове не се очакват, в случай че се реализира вариант 2. 

  5.Проектът на подзаконов нормативен акт не изисква цялостна предварителна 

оценка за въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                               ПРОЕКТ: 

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ 

НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „БАНИТЕ“, ОБЩИНА  БАНИТЕ, 

ОБЛАСТ СМОЛЯН, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 63/15.06.2012Г. НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ –БАНИТЕ. 

 

1.Изменя  Тарифа на таксите за водовземане от находище на минерална вода 

„Баните“, община  Баните, област Смолян в Тарифа за таксите за водовземане от 

находище на минерална вода „Баните“, село Баните, община  Баните, област Смолян. 

Чл.8. Изменя чл.8, както следва: Единичният размер на таксата за водовземане от 

минерални води добивани директно от първоизточника, се определя съгласно следната 

таблица. 

 

 

№ Цел на използване на минерална вода Размер на таксата – Е 

лв./куб.м. 

 

30ºС<t>50ºC 

1. Питейно –битово водоснабдяване 0,05 

2. Лечебни цели в специализирани болници за 

лечение и рехабилитация  

0,15 

3. Всички други цели  0,70 

 

 


