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З А П О В Е Д 

№ ПО-167 

Пазарджик, 08.07.2019 г. 

 

Общински съвет – Септември на свое заседание от 26.06.2019 г. е взел 

решение № 1277, прието с Протокол № 64, което е постъпило в деловодството на 

Областна администрация с вх. № 08 00-97/01.07.2019 г.  

С горецитираното решение се дава съгласие за служебно изменение на 

Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610028/23.03.2015 г., 

издадено от Директора на Басейнова дирекция „ИБР“, от находище на минерална 

вода „Варвара“ № 15 по приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, от 

СК1; СК2; СК3; СК4 и СК 5 на „АКВАМАРИН“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр. Пазарджик, ул. Генерал Гурко“ № 5 за обект за водоснабдяване: За 

водоснабдяване на „Минерална баня“ гр. Пазарджик, намираща се в ПИ с 

идентификатор 55155.503.56 – за друг обществен обект, комплекс /УПИ II – 

Озеленяване, баня, кв. 254/ по плана на гр. Пазарджик в частта „Разрешен 

максимален дебит /време за черпене за СК1; СК2; СК3; СК4 и СК 5 – до 5,71 л/с, 

както следва: Разрешен максимален дебит /време за черпене за СК1; СК2; СК3; СК4 

и СК 5 – до 5,71 л/с се премахва, като остава „Разрешен средноденонощен дебит: 

1,472 л/с, който е разрешен на титуляра с Разрешително за водовземане № 

31610028/23.03.2015 г., издадено от Директора на БД „ИБР“ гр. Пловдив. 

Така приетото решение е незаконосъобразно, поради следните съображения: 

Основанията и реда за осъществяване на процедурата по изменение на 

разрешителното за водовземане са регламентирани в чл. 73 – чл. 77 от Закона за 

водите. 

Съгласно чл. 73 от Закона за водите разрешителните, издадени по реда на 

този закон, се изменят служебно от органа по чл. 52, ал. 1 от ЗВ, когато: 

1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на 

разработване на плановете за управление на речните басейни, е установено, че 

съответно водно тяло не може да постигне целите по чл. 156а за добро състояние 

или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от 

съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията по чл. 156б – 

156ж от ЗВ – за обосноваване на изключения; 

2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните 

басейни е обосновано изключение от целите по чл. 156а за постигане на добро 

състояние или потенциал и новата оценка показва, че е необходимо допълнително 

намаляване на натиска, за да бъдат изпълнени условията по чл. 156б – 156ж; 

3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат 

противоречия с обществените интереси.  

Незаконосъобразност е налице поради факта, че нито в решението, нито в 

съпътстващата го дакладната записка или протокол от проведеното заседание не се 

съдържат мотиви, което прави невъзможна преценката коя от горепосочените 

хипотези е налице, за да се направи служебното изменение на Разрешително за 

водовземане от минирална вода № 31610028/23.03.2015 г., издадено от Директора 

на Басейнова дирекция „ИБР“ Пловдив за находище на минерална вода „Варвара“ № 

15 с титуляр „АКВАМИН“ ЕООД гр. Пазарджик. Мотивирането на решението е една 

гаранция за законосъобразност на акта. Липсата на мотиви препятства възможността 

за преценка законосъобразността на така взетото решение. 

Предвид изложеното до тук решението на Общинския съвет не отговаря на 

изискванията за форма на административния акт, посочени в чл.59, ал.2 от АПК. 
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Чл.59, ал.2, т.4 от АПК вменява на административния орган освен правни основания, 

да посочи и фактически такива, което в случая не е изпълнено. При това положение 

цитираното по-горе решение страда от съществен порок, защото се явява прието при 

липса на мотиви, предвид което в случая е налице неспазване на установената 

форма - основание за оспорване по чл.146, ал.1, т.2 от АПК. 

В обстоятелствената част на решението липсват данни същото да е 

съгласувано с Директора на Басейнова дирекция „ИБР“ – Пловдив по отношение 

параметрите на водовземането, което съгласуване се извършва преди вземането на 

решението от Общински съвет. 

Предвид гореизложеното, безспорно може да се направи извода, че така 

приетото решение е незаконосъобразно, поради което и на основание чл. 45, ал. 4 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, ал. 1 от ЗА, 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

 В Р Ъ Щ А М за ново обсъждане решение от № 1277 от 26.06.2019 г. 

на Общински съвет – Септември, прието с Протокол № 64, като незаконосъобразно.  

На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение 

не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет в 14 – дневен срок от 

получаването на настоящата заповед. 

Преписи от настоящата Заповед да се изпратят на Председателя на общински 

съвет - Септември и на Кмета на община Септември. 

 

 

 /п/ 

СТЕФАН МИРЕВ 

Областен управител 

 
 


