
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
№1036 

 

Взето с Протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 31.08.2018г. 

 

Относно: Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на 
находището за минерална вода „Варвара“, Община Септември и проектиране и 
изграждане на отоплителна инсталация с топло източник минерална вода и 
соларна инсталация за топла вода за битови нужди на 9 обществени сгради в 
Община Септември. 

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА,във връзка с §133, ал.1 и ал.7 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, 

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Възлага на кмета на Община Септември да възложи за проектиране и 
изпълнение на преоборудване на водовземните съоръжения и ремонт на 
надземното им оборудване по начин осигуряващ възможност за 
извършване на мониторинг на дебита и водното ниво (напора) на 
минералната вода от всяко съоръжение, преди подаване на минералната 
вода към титулярите на разрешителни. Да възложи изграждането и да 
поддържа изграденото надземно оборудване на водовземните 
съоръжения, вкл. водомерни шахти, в която е разположен общия водомер 
и устройството за измерване на напора (водното ниво) на минералната 
вода от съответното водовземно съоръжение, разпределителна шахта, в 
която се разполагат отклоненията за захранване на водоснабдяваните 
обекти към довеждащата система и водомерите за измерване на 
ползваните обеми от водоползвателите. 

2. Възлага на кмета на Община Септември да възложи изработването на 
актуализации на ПУП-овете, обхващащ териториите на СОЗ, както и да 
възложи проектирането и изграждането на санитарно-охранителните зони 
(СОЗ) във връзка с актуализираните ПУП-ове. 

 

Съгласно Заповед №РД-677/24.11.2016г. на Министъра на околната среда и 
водите са определени следните санитарно-охранителните зони (СОЗ) на 
находище на минерална вода „Варвара“, както следва: 

 

I. Санитарно - охранителна зона - пояс I-ви 
1.1 Около Каптиран естествен извор (КЕИ) № 1 „Варвара” с координати Х/m/ 

4541195.218 и Y/m/ 8564811.244 и сондаж № 2 с координати Х/m/ 



4541195.218 и Y/m/ 8564811.244 се определя пояс I-ви като многоъгълник 
в регулацията на Варварски минерални бани, община Септември, имот 4, 
кв.9 с координати на определящите точки в Координатна система 1970г., 
както следва: 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

12 4541203.550 8564810.870 

13 4541196.610 8564815.220 

14 4541195.920 8564815.170 

15 4541196.080 8564814.000 

26 4541194.930 8564812.200 

25 4541192.940 8564806.820 

23 4541200.170 8564803.510 

 
Пояс I-ви е с площ 69,20 м2 

Забележка: Пояс 1ви на СОЗ е общ, защото Сондаж № 2 е изграден в 
каптажната камера на КЕИ№ 1 „Варвара“. 
КЕИ №1 „ Варвара “ и Сондаж № 2 се намират в ограничена от 
теснолинейната ж.п. линия Септември - Добринище и река Чепинска площ, 
което налага оразмеряване на по-малки от нормативно допустимите 
размери на пояс 1ви на СОЗ. 
 

 

a. Около Каптиран естествен извор (КЕИ) № 2 „Ветрен дол” с 
координати Х/m/ 4541136.496 и Y/m/ 8564881.366, се определя 
пояс Iвикато четириъгълник с проектен имот № 000608 по КВС на 
с.Ветрен дол ЕКАТТЕ 10851, община Септември, област 
Пазарджик, с координати на определящите точки в Координатна 
система 1970г., както следва: 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

5 4541135.140 8564882.110 

6 4541137.320 8564882.450 

7 4541137.700 8564880.640 

8 4541135.500 8564880.200 

 
Пояс I-ви е с площ 4,00 м2 

Забележка: КЕИ № 2„ Ветрен дол“ се намира в ограничена от 
теснолинейната ж.п. линия Септември - Добринище и река Чепинска площ, 



което налага оразмеряване на по-малки от нормативно допустимите 
размери на пояс 1ви на СОЗ. 
 
 

b. Около Сондаж №3 с координати Х/m/ 4541298.344 и Y/m/ 
8564741.536, се определя пояс Iвикато четириъгълник попадащ в 
имот 3, квартал 10 в регулацията на Варварски минерални бани, с 
координати на определящите точки в Координатна система 1970г., 
както следва: 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

42 4541296.190 8564743.680 

43 4541299.850 8564743.890 

130 4541300.070 8564738.710 

131 4541296.410 8564738.500 

 
Пояс I-ви е с площ 19,00 м2 

Забележка: Сондаж № 3 се намира в ограничена от пътното платно на пътя 
Велинград - Септември и изградената инфраструктура площ, което налага 
оразмеряване на по-малки от нормативно допустимите размери на пояс 1ви 
на СОЗ. 
 
 

c. Около Сондаж № 4 с координати Х/m/ 4541345.909 и Y/m/ 
8564829.101, се определя пояс Iви’ като многоъгълник е проектен 
имот № 000607 по КВС на с.Ветрен дол ЕКАТТЕ 10851, община 
Септември, област Пазарджик, с координати на определящите 
точки в Координатна система 1970г., както следва: 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

87 4541347.750 8564828.930 

88 4541345.380 8564827.060 

89 4541344.190 8564828.630 

90 4541344.050 8564829.170 

91 4541345.040 8564830.670 

91 4541346.520 8564830.480 

 
Пояс I-ви е с площ 8,00 м2 

Забележка: Сондаж № 4 е разположен в коритото на река Чепинска и най- 
целесъобразно би било, територията на каптажната камера да се приеме и 



за пояс първи на СОЗ. 
 
 

d. Около Сондаж № 5 с координати Х/m/ 4541428.540 и Y/m/ 
8564810.525, се определя пояс Iви’ като четириъгълник с проектен 
имот № 000827 по КВС на с.Варвара ЕКАТТЕ 10104, община 
Септември, област Пазарджик, с координати на определящите 
точки в Координатна система 1970г., както следва: 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

79 4541425.170 8564812.940 

281 4541429.140 8564813.400 

284 4541429.550 8564809.920 

372 4541425.480 8564809.450 

 
Пояс I-ви е с площ 14,00 м2 

Забележка: Сондаж № 5 се намира в ограничена от пътното платно на пътя 
Велинград - Септември и развит стръмен склон площ, което налага 
оразмеряването на по-малки от нормативно допустимите размери на пояс 
1ви на СОЗ. 
 
 

e. Около Сондаж № 6 с координати Х/m/ 4541347.544 и Y/m/ 
8564788.162, се определя пояс Iви’ като четириъгълник попадащ в 
имот 2, квартал 9 в регулацията на Варварски минерални бани, с 
координати на определящите точки в Координатна система 19'70г., 
както следва: 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

67 4541343.770 8564790.170 

68 4541346.380 8564786.320 

69 4541348.940 8564788.270 

70 4541346.450 8564791.840 

 
Пояс I-ви е с площ 14,30 м2 

Забележка: Сондаж № 6 се намира в ограничена от река Чепинска и пътя 
Велинград - Септември площ, което налага оразмеряване на по-малки от 
нормативно допустимите размери на пояс 1ви на СОЗ. 
 
 
 



II. Санитарно - охранителна зона - пояс II-ри 
1. Пояс II-ри на санитарно-охранителната зона около находище на 

минерална вода „Варвара” е разположен в землището на с. Варвара и 
с.Ветрен дол, община Септември, е координати на определящите точки в 
Координатна система 1970г., както следва: 

 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

5 4540989.350 8565713.040 

6 4540493.434 8564262.152 

7 4541459.279 8563938.321 

8 4541955.700 8565418.930 

 
Пояс II-ри представлява правоъгълник с площ 1600 дка 

 
 

III. Санитарно - охранителна зона - пояс III-ти 
1.Пояс III-ти на санитарно-охранителната зона около находище на 
минерална вода „Варвара” е разположен в землището на е. Варвара и 
с.Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, с координати на 
определящите точки в Координатна система 1970г., както следва: 

 

 

№ 
Север Х/m/ Изток Y/m/ 

1 4539474.739 8562068.824 

2 4541887.400 8563642.350 

3 4542588.710 8565734.050 

4 4540911.770 8566296.300 

 
ПоясIII-ти представлява многоъгълник с площ 4430 дка. 

 

 

3. Възлага на кмета на Община Септември да възложи за проектиране и 

изграждане на отоплителна инсталация с топло източник минерална вода и 

соларна инсталация за топла вода за битови нужди на 9 обществени сгради в 

Община Септември, както следват: 



3.1.) „Административна сграда на Община Септември“,гр. Септември, общ. 

Септември 

3.2.) „Медицински център 1- Септември ЕООД“, гр. Септември, общ. Септември 

3.3.) ЦДГ „Приказно вълшебство“, гр. Септември, общ. Септември 

3.4.) ЦДГ „Приказни герои“, гр. Септември, общ. Септември 

3.5.) СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, общ. Септември 

3.6.) ОУ „Хр. Смирненски“, с. Ветрен дол, общ. Септември 

3.7.) ЦДГ „Слънчево детство“, с. Ветрен дол, общ. Септември 

3.8.) Храм „Св. Цар Борис-Михаил“, гр. Септември, общ. Септември 

3.9.) Професионална гимназия по механизация и селско стопанство, гр. 
Септември, общ. Септември 

3.10. ОУ „Никола Вапцаров”  с.Варвара 

3.11 Детската градина „Слънчево детство”  с. Варвара/ със седалище с.Ветрен 

дол/ 

3.12 СУ „Христо Смирненски” гр. Септември 

 

 

2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община 
Септември. 

  

 
 

 
 
Общ брой общински съветници:              21 
Присъствали:                                            15 
Гласували:                                                 15 
 „За”:                                                           15                             
„Против”:                                                      0  
„Въздържали се”:                                        0                   
 
 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Заместник-Председател на ОбС-Септември 
съгл.Решение 897/30.01.2018г. 


