ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 27
от заседанието на 28.09.2017 г.
по точка 12 от дневния ред
Относно: Определяне дебита на отдаваната за водоползване минерална вода и определяне на тарифи за таксите
за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.
докладва: Христо Христов – кмет на общината
ОбС взе Решение №324 на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет- Болярово
РЕШИ:
1. Приема условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище
„Стефан Караджово“ с.Стефан Караджово, община Болярово Сондаж Я-33 и Сондаж Я-32А – Приложение № 1
2. Приема от общо 4,59 л/с технически възможен дебит на водовземните съоръжения до 2 л/с да се предвиди за
отдаване на концесия, а останалото до 2,59 л/с да се предвиди за водовземане и за свободно ползване от населението.
3. На основание § 133, ал.7, т.1, буква в) от ЗВ Общински съвет приема Тарифа за таксите за водовземане, за
ползване на воден обект и за замърсяване приети с ПМС № 383 от 29.12.2016г, обн. ДВ бр.2 от 6.01.2017, в сила от 1.01.2017г.
за действащи на територията на Община Болярово.
Единичен размер на таксата за водовземане от минерални води
№

1.
2.
3.

Цел на използване на минералната
вода

Размер на таксата – Е (в лв. / куб.м)
t<30 оС

30 оС < t < 50 оС

t < 50 оС

Питейно-битово водоснабдяване
Лечебни цели в специализирани
болници за лечение и рехабилитация
Всички други цени

0,031
0,04

0,030
0,045

0,029
0,05

0,15

0,35

0,50

Гласували: 10 “за”
1. Атанас Борисов Дженков
2. Атанас Стайков Ангелов
3. Бинка Петрова Величкова
4. Димитър Михов Драгоманов
5. Златина Николаева Николова
6. Красимир Любчов Григоров
7. Мария Стоилова Маринова
8. Пламен Петров Петков
9. Съба Георгиева Недева
10. Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “против”;

0 “въздържал се”

Снел преписа:_________________ /Ст. Николова/

