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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ГР.ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

от д-р инж. Иван          Йонков, общински съветник от групата на „БСП за България“ и член на 

Временната комисия за разработване на предложения и Наредба за условията и реда за 

издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от находище-сондаж Р-2 с. 

Мараш. 

 

Относно: Планиране на средства в проекта за бюджет на Община Шумен за 2022г., за 

изпълнение на Решение № 94 от 09.03.2011 г. На Министъра на МОСВ за «Предоставяне 
безвъзмездно за управление и използване на находище на минерална вода –изключителна 

държавна собственост» 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ Г-н КМЕТ, 

 

На заседанието от 16.08.202 на Временната комисия на Общинския съвет гр.Шумен, 

създадена с Решение № 344 от 25.02.2021 г.на Общинскя съвет, Временната комисия след като 

обсъди и констатира недостатъчния напредък през последните 10 години на изпълнението на 
мерките от Решение № 94 от 09.03.2011 г. На Министъра на МОСВ за «Предоставяне 

безвъзмездно за управление и използване на находище на минерална вода –изключителна 

държавна собственост», се обедини около становището, че една от първите мерки, които 

Община Шумен следва да изпълни това са конкретните задължения, разписани в Решението 

на Министъра на МОСВ. 

За да се изпълнят изискванията на Решение № 94 от 09.03.2011 г., с което находището 

Р-2 на минерална вода с. «Мараш» е предоставено на Кмета на община Шумен за 25 г. за 
безвъзмездно управление и ползване, е необходим финансов ресурс, който не е заложен в 

Бюджета на Община Шумен за 2021 г. 
От общо над 25 точки разписани в Решението, за минимум 7 е необходим финансов 

ресурс в т.ч.: 

-по т.3.3   Поддържане на водовземното съоръжение-сондаж № Р-2, оборудването му за 

мониторинг и надземното оборудване на сондаж Р-2 и сондаж Р-1 в добро техническо 

състояние; 

-по т.3.4   Изграждане и експлоатация на зона за защита на находището и Санитарно-

охранителна зона на водовземното съоръжение –сондаж № Р-2; 

-по т.3.5 Поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на 
водовземното съоръжение –сондаж № Р-2 и проучвателния сондаж № Р-1; 

-по  т.3.7  Изграждане /в границите на пояс I от СОЗ / и поддържане на изграденото 

надземно оборудване на водовземното съоръжение –сондаж Р-2; При необходимост да се 

предвидят средства за изготвяне и прилагане на СОЗ.  

-по т. 3.7.1Изграждане на водомерна шахта , в която е разположен общия водомер и 

устройството за измерване на водното ниво на минералната вода; 
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-по  т.3.7.2Изграждане на разпределителна шахта, в която се разполагат отклоненията 
за захранване на водоснабдяваните обекти към довеждащата система и водомерите за 

измерване на ползваните обеми от водоползвателите; 

-по т.3.8 Осигуряване на пречистването и отвеждането на ползваната силно 

минерализирана минерална вода, по начин гарантиращ опазването на околната среда. 

Допълнително в разискванията Временната комисия установи , че във връзка с 

изпълнеието на т. 3.6 За осигуряване на експлоатацията на сондаж № Р-2 е необходимо да се 

допълни Решение №………………. на общинския съвет и към  съоръженията за общо 

водоползване да  се посочат и: Басейните в района на каптиран сондаж № Р-2 «Мараш».               

  

 

На основание изложените мотиви, предлагам Общинския съвет да 

 

 

РЕШИ: 

 

1.Общинския съвет възлага на Кмета на Община Шумен в проекта на Бюджета за 2022 

г. да включи необходимите средства за изпълнение на условията, разписани в Решение № 94 

от 09.03.2011 г. на Министъра на МОСВ за «Предоставяне безвъзмездно за управление и 

използване на находище на минерална вода –изключителна държавна собственост», в т.ч. 

т.3.3;т.3.4;т.3.5;т.3.7;т.3.7.1;т.3.7.2;т.3.8. 

 

                

 

 

 

               

 

  

 

                                                                          

14.09.2021г.                                                              д-р, инж. Иван Йонков :…………………………., 
Гр. Шумен 

                                                                       Общински съветник от групата на „БСП за България“  

                                                                       и член на Временната комисия за разработване на                             

                                                                       предложения и наредба за рационалното използване               

                                                                       на минералната вода в с. Мараш.             


