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Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 2 1

на Столичния общински съвет
от 24.09.2020 година
За издаване на решение за изменение и продължаване срока на
действие на Разрешително № 0050/20.07.2001 година за водоползване на
минерална вода, изм. и продължено с Решение № 248/05.08.2010 г. на
министъра на околната среда и водите, с титуляр „Национална
специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД с
ЕИК 121461642, от водовземно съоръжение: Сондаж № 1хг от находище
на минерална вода „София-Овча купел“ - изключителна държавна
собственост № 80 от Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите,
предоставено на Столична община с решение № 37/04.02.2011 г. на
министъра на околната среда и водите - безвъзмездно за ползване и
управление за срок от 25 години, материализирани в ново разрешително за
водовземане от минерална вода, чрез съществуващи съоръжения.
С Решение № 37/04.02.2011 г. на министъра на околната среда и
водите находище на минерална вода „София-Овча купел“ е предоставено
на Столична община безвъзмездно за управление и ползване за 25 години.
С решение № 561/14.09.2017 г. на Столичния общински съвет са
приети „Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от
находищата на минерални води на територията на Столична община“ и
„Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна
топлина на територията на Столична община“.
Осъществяването на предвидените дейности по обследване,
експлоатация и опазване на минералните води от находище „София-Овча
купел“ е в съответствие с т.6 от Решение № 37/04.02.2011 г. на министъра
на околната среда и водите, съгласно която, след решение на Столичен
общински съвет „Кметът на Столична община осигурява ползването на
минералната вода без да нарушава обществените интереси и в интерес на
населението.“
Съгласно Стратегията за използване на потенциала от минерални води
и земна топлина на територията на Столична община с издаване на
решението за изменение и за продължаване срока на действие на
Разрешително № 0050/20.07.2001 г., изм. и продължено с Решение № 248/
05.08.2010г. за водоползване на минерална вода, се осъществяват

приоритетите и критериите на Столична община за използване на
потенциала от минерални води - минералните води да се използват за
лечение, профилактика и рехабилитация на гражданите на Столична
община и на Р. България.
С измененията в §133, ал.9, т.2, буква „г“, ал.11 от ПЗР на ЗиД на
Закона за водите (ДВ, бр.55 от 2018 г.) на кмета на общината са вменени
задължения за изменение, продължаване, прекратяване, преиздаване и за
служебно изменение на разрешителните, издадени преди предоставяне на
находището на минерална вода за управление и ползване от общината, а
съгласно §133, ал.12 кметът на общината определя правилата и
задълженията за заплащане на таксите за водовземане в издаваните
разрешителни и в изменените разрешителни по ал.11 за срока на
предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване
от общината.
Целта за използване на минералната вода е за „Водоползване за
лечение и рехабилитация: лечебни и питейни цели, рехабилитация,
профилактика, спорт, отдих, хигиенни нужди и отопление в
специализирани лечебни (болнични) заведения, регистрирани по Закона за
лечебните заведения”.
Към документацията са приложени изискуемите по Закона за водите
изследвания и проекти:
- Обосновка на водовземане на минерална вода от Сондаж № 1хг към
находище за минерална вода „София-Овча купел” - изключителна
държавна собственост (ИДС) под № 80 от Приложение № 2 на Закона за
водите „София - Овча купел“, гр.София,СО, област София-град“ (част
„Хидрогеология”);
- Проект за подновяване и изграждане на водопровод за захранване
болничната сграда на НСБФТР с минерална вода в ПИ с идентификатор
68134.4336.550, обл.София (Столица), СО, район Овча купел.
Във връзка с изискванията на чл.52, ал.3 на Закона за водите и за
извършване на преценката по чл.163 на Наредба № 1/10.10.2007г. за
проучване, ползване и опазване на подземните води с писмо вх. № САГ19ДР00-680-(7)/20.08.2019 г. БДДР съгласува параметрите на водовземане от
сондаж № 1хг към находище на минерална вода „София-Овча купел”,
посочени в документацията за изменение на разрешително № 0050/
20.07.2001г. за водовземане на минерална вода, изменено с Решение №
248/05.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите.
Съгласно изискванията на Закона за водите за внесената преписка е
извършена преценка на искането по чл.62 от Закона за водите във връзка с
чл.163 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води, при която е установено, че титулярът на разрешителното
отговаря на всички изисквания на Закона за водите и Наредба № 1/

10.10.2007г. и не са налице основания за отказ за издаване на
разрешително.
На основание чл.62а от Закона за водите на сайта и таблото на НАГСО е извършено публично съобщение изх.№ САГ19-ДР00-680-(8)/
10.09.2019г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за
водовземане на минерална вода от сондаж № 1хг на находище на
минерална вода „София-Овча купел”.
Приложено е становище на РИОСВ-София № 5006/24.05.2019 г., че
няма основание за провеждане на процедура по реда на глава шеста от
ЗООС и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
Заявеното искане от „Национална специализирана болница по
физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД за изменение на разрешително
за водовземане от минерална вода отговаря на приоритетите и критериите
на Столична община за използване на потенциала от минерални води и
земна топлина на територията на Столична община - минералната вода да
се използва за лечебни и питейни цели, рехабилитация, профилактика,
спорт, отдих, хигиенни нужди на гражданите и гостите на Столична
община.
С исканото изменение се включват допълнително 4 (четири) броя
хидромасажни вани и 4 (четири) броя лечебни душове, разположени в
основния стационарен блок на болницата. Разрешително №
0050/20.07.2001г., променено с Решение № 248/05.08.2010г. на министъра
на околната среда и водите за водоползване, е издадено на „НСБФТР“ ЕАД
с краен срок на действие 20.07.2021 г. с цел на водовземането: „за лечебни
и за хигиенни цели“ при следните параметри:
- разрешен средногодишен дебит - 1,1 л/сек.;
- разрешен средносезонен дебит в периода 01 май - 30 септември - до
4,36 л/сек.;
- денонощно водно количество до 377м3/ ден в периода 01 май-30
септември, от които до 368,55 м3/ден за лечебни цели и до 8,4 м3/ден за
хигиенни цели;
- годишно водно количество - до 34 397 м3/год., от които 33 630,2 м3/
годишно за лечебни цели и до 766,5 м3/год. за хигиенни цели.
Таксите за водовземане по разрешителното постъпват по сметка на
Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Съгласно Заповед № РД-311/12.04.2012г. на министъра на околната
среда и водите за утвърждаване на експлоатационните ресурси на
находище „София-Овча купел“ и за определяне на технически възможния
дебит на разкрилите го водовземни съоръжения, утвърденият технически
възможен дебит на Сондаж № 1хг е в размер на 4,97 л/сек.
Към настоящия момент Сондаж №1хг разполага със свободни
количества минерална вода достатъчни за задоволяване искането на

„Национална специализирана болница по физикална терапия и
рехабилитация“ ЕАД, както следва:
- Средноденонощен дебит в размер на 3,87 л/сек;
- Сезонен дебит в периода 01 май - 30 септември до 0,61 л/сек.
С приемане на Решение за изменение и продължаване срока на
действие на разрешителното ще се предостави право на „НСБФТР“ ЕАД да
ползва минерална вода при следните параметри:
а) Разрешен средноденонощен дебит: до 1,4 л/сек;
аа) Разрешен сезонен дебит в периода 01.01.-30.04. -0,3 л/сек (91 дни;
2359 куб.м.);
аб) Разрешен сезонен дебит в периода 01.05-30.09. - 3,0 л/сек (154 дни;
39 917 куб.м.);
ав) Разрешен сезонен дебит в периода 01.10.-31.12. - 0,3 л/сек (120
дни; 3110 куб.м.);
б) Разрешен максимален сезонен дебит в периода 01 май - 30
септември: до 4,7 л/сек (при пълненето на басейните);
в) Разрешен годишен воден обем: 45 386 куб.м/год.
г) Максимално допустимо експлоатационно понижение във
водовземното съоръжение:
Допустимо понижение - 3,50 м. от кота ПВН
Кота ПВН: + 0,40 м;
Допустима кота на ДВН (динамичното водно ниво) - кота 583,58 м.
д) Минимален средноденонощен дебит: 1,2 л/сек
е) Минимален годишен воден обем: 37 843 куб.м./год
Съгласно приетата с Решение № 714/24.11.2016г. на Столичен
общински съвет Тарифа за таксите за водовземане от находищата на
минерални води, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична
община за ползване и управление за срок от 25 години, използваният обем
минерална вода с цел „Водоползване за лечение и рехабилитация: лечебни
и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни
нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения,
регистрирани по Закона за лечебните заведения” от находище „СофияОвча купел“ ще се заплаща по 0,10 лв./куб.м в съответствие с т.2 от
таблицата към чл.8, ал.1 на цитираната Тарифа за минерална вода с
температура 31°С (Балнеологична оценка № 14/2014г. на Министерство на
здравеопазването за сондаж № С-1хг на находище „София-Овча купел“).
След приемане от Столичен общински съвет на Решение за изменение
и за продължаване срока на действие на Разрешително № 0050/20.07.2001
г. за водоползване на минерална вода, изм. и продължено с Решение №
248/05.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите,
материализирано в ново разрешително за водовземане от минерална вода
чрез съществуващи съоръжения (сондаж № 1хг), таксите за водовземане
ще постъпват в бюджета на Столична община.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл.68, ал.4 от Правилника
за организацията и дейността на Столичен общински съвет, § 133 от ПЗР
на ЗИД на Закона за водите и във връзка с Решение № 37/04.02.2011 г. на
министъра на околната среда и водите, се предлага на Столичен общински
съвет да вземе решение за даване на съгласие кмета на Столична община
да издаде решение за изменение и продължаване срока на действие на
Разрешително № 0050/20.07.2001г. за водоползване на минерална вода,
изм. и продължено с Решение № 248/05.08.2010 г. на министъра на
околната среда и водите, с титуляр „Национална специализирана болница
по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД в размер на:
а) Средноденонощен дебит: до 1,4 л/сек;
аа) Сезонен дебит в периода 01.01.-30.04. - 0,3 л/сек (91 дни; 2359 куб.м.);
аб) Сезонен дебит в периода 01.05-30.09. - 3,0 л/сек (154 дни; 39 917
куб.м.);
ав) Сезонен дебит в периода 01.10.-31.12. - 0,3 л/сек (120 дни; 3110 куб.м.);
б) Максимален сезонен дебит в периода 01 май - 30 септември: до 4,7 л/сек
(при пълнене на басейните);
в) Годишен воден обем: 45 386 куб.м/год..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §133, ал.9, т.1, буква „б“,
т.2, буква „г“ и ал.11 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите (ДВ, бр.55 от 2018
г.), чл.52, ал.1, т.3; чл.72, ал.1, т.2 и чл.78 от Закона за водите, чл.166, ал.1 и
ал.2 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води (ДВ, бр. 86 от 30.10.2007 г.)

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Дава съгласие кмета на Столична община да издаде решение за
изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 0050/
20.07.2001 г. за водоползване на минерална вода, изменено и продължено с
Решение № 248/05.08.2010 г., с титуляр „Национална специализирана
болница по физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД с ЕИК 121461642,
от водовземно съоръжение Сондаж № 1хг към находище на минерална
вода „София-Овча купел“ - изключителна държавна собственост № 80 от
Приложение № 2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, предоставено на
Столична община с Решение № 37/04.02.2011г. на министъра на околната
среда и водите - безвъзмездно, за ползване и управление за срок от 25
години, материализирани в ново разрешително за водовземане от
минерална вода чрез съществуващи съоръжения.
Параметрите за водовземане от сондаж № 1хг са както следва:
- Разрешен средноденонощен дебит: до 1,4 л/сек;

- Разрешен сезонен дебит в периода 01.01-30.04: 0,3 л/сек (91 дни;
2359 куб.м.);
- Разрешен сезонен дебит в периода 01.05-30.09: 3,0 л/сек (154 дни;
39 917 куб.м.);
- Разрешен сезонен дебит в периода 01.10.-31.12: 0,3 л/сек (120 дни;
3110 куб.м.);
- Разрешен максимален сезонен дебит в периода 01 май - 30
септември: до 4,7 л/сек (при пълнене на басейните);
- Разрешен годишен воден обем: 45 386 куб.м/год.
- Минимален средноденонощен дебит: 1,2 л/сек
- Минимален годишен воден обем: 37 843 куб.м./год.
Съгласно приетата с Решение № 714/24.11.2016г. на Столичен
общински съвет Тарифа за таксите за водовземане от находищата на
минерални води, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична
община за ползване и управление за срок от 25 години, използваният обем
минерална вода с цел „Водоползване за лечение и рехабилитация: лечебни
и питейни цели, рехабилитация, профилактика, спорт, отдих, хигиенни
нужди и отопление в специализирани лечебни (болнични) заведения,
регистрирани по Закона за лечебните заведения” от находище „СофияОвча купел“ да се заплаща по 0,10 лв./куб.м в съответствие с т.2 от
таблицата към чл.8, ал.1 на цитираната Тарифа за минерална вода с
температура 31°С (Балнеологична оценка № 14/2014г. на Министерство на
здравеопазването за сондаж № С-1хг на находище „София-Овча купел“).
Краен срок на действие на разрешителното: 04.02.2036 г. - крайният
срок на действие на Решение № 37/04.02.2011 г. на министъра на околната
среда и водите за предоставяне на находище „София-Овча купел“ на
Столична община за ползване и управление безвъзмездно за срок от 25
години.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 24.09.2020 г., Протокол № 20, точка 9 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-7750/1/20.07.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
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Елен Герджиков

