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ДО КМЕТА  

НА ОБЩИНА ШУМЕН 

Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ИНЖ.КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ГР.ШУМЕН 

П И Т А Н Е 

ОТ Д-Р ИНЖ. ИВАН ЙОНКОВ-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

ОТНОСНО: ФИНАНСИРАНЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОЩНОСТИ ЗА 

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ“, ВКЛЮЧЕНА В ПРИЕТАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ „КРАТКОСРОЧНА 

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 ГОДИНА“ И 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА  „БИЗНЕС-ФОРУМ „ИНВЕСТИРАЙТЕ В ШУМЕН“, В КОЙТО ЕДИН ОТ 

МОДУЛИТЕ ДА БЪДЕ „УНИКАЛНИТЕ ЛЕЧЕБНИ КАЧЕСТВА И ЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ НА 

ГЕОТЕРМАЛНАТА ВОДА В С. МАРАШ – В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА“ 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ, 

  През периода 2020-2022 година структурните фондове на ЕС остават основни източници на 

финансиране на мерки за енергийна ефективност. Същевременно нараства необходимостта от 

диверсификация на енергийните ресурси за подобряване качеството на живот на гражданите. 

Наличието на геотермална вода в района на с. Мараш е потенциал, който без забавяне, по-

точно ускорено следва да се проучи, презентира и разработи с цел да се използва както за 

лечебни и рекреационни цели, така и като ресурс и фактор за икономически растеж на Община 

Шумен. Още по-вече, че геотермалната енергия от Марашкия сондаж е енергия от 

възобновяем източник. Досегашните надежди на Общината да се появи инвеститор , който за 

своя сметка да инвестира значителни средства за разработване на геотермалната вода в с. 

Мараш не се оправдаха, въпреки доказаните почти уникални лечебни качества на 

геотермалната вода и значителния и енергиен потенциал. В тази връзка питането ми е 

следното : 

1.Предвиждат ли се средства с Бюджета за  2020 година за възстановяване на постоянното 

водочерпене на геотермална вода от сондаж Р2 в землището на с. Мараш /в т.ч. закупуване на 

потапяща помпа предназначена за работа в силно агресивна среда, възстановяване на ел. 

захранването, почистването на района от 13,2 дка, който е публична общинско собственост? 

2.Предвиждат ли се с Бюджет за 2020 година средства за „ПРОГРАМАТА ЗА ПРОУЧВАНЕ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОЩНОСТИ ЗА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ“ , ВКЛЮЧЕНА В ПРИЕТАТА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ „КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2020-

2022 ГОДИНА“ ? 
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3.Предвижда ли с Бюджета за 2020 година да се възложи  Проект за възстановяване на 

басейните и всички необходими условия за ползване на лечебните качества на геотермалната 

вода в с. Мараш ? 

4.Ще подкрепите ли предложение Община Шумен ПРЕЗ есента на 2020 година да организира  

„Бизнес форум „Инвестирайте в Шумен“, в който една от темите да бъде „Уникалните лечебни 

качества и енергиен потенциал на геотермалната вода в с. Мараш-в полза на гражданите и 

бизнеса“ ? 

На този форум ще се срещнат и ще дискутират експерти в областта на проучването, добива и 

използването на геотермални води, здравни специалисти, потенциални инвеститори, експерти 

от Министерството на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на 

здравеопазването, МОСВ, Министерството на туризма,  Българска агенция за инвестиции, 

Минно-геоложки институт, гости от страни с дългогодишен опит в използването на 

геотермални води /Чехия, Дания и др./БДЧР, собственици на терени в землището на с. Мараш, 

с. Салманово и в  съседни села, както и всички заинтересовани от темата. 

Информацията от този Форум, както и предложенията ще залегнат в  „ПРОГРАМАТА ЗА 

ПРОУЧВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МОЩНОСТИ ЗА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ“. 

     

Г-н Кмете, 

Моля да отговорите писмено на въпросите ми. 

 

 

20.01.2020 год.                                                                                            С уважение:…………………….. 

гр. Шумен                                                                                                         /д-р инж. Иван Йонков/                                                                          

  

 

   

   

  


