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РЕШЕНИЕ № 160 
по протокол № 9 от 04.06.2020 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 
 
 

         ОТНОСНО: Mерки за запазване и повишаване на нивото на 
основния водоизточник за община Шумен към 
настоящия момент – язовир „Тича“ 

 
 
 

/с 25 гласа „за”, 0 „против” и 11 „въздържали се”/ 
 

 
 

 
1.1.На основание разпоредбата на чл. 10 А ал. 4 точка 2 от Закона за водите да 

бъде изискана информация от „Напоителни системи“ АД и/ или Басейнова 
дирекция Варна за състоянието на деривациите за пълнене на язовир „Тича“, 
както и по въпросите: правено ли е обследване на входящите водоизточници на 
язовира, какво е състоянието им, какви са констатациите от това обследване,  
извършвани ли са проверки за незаконно отклоняване на вода от  входящите реки 
в язовир „Тича“, има ли констатирани нарушения и наложени санкции, 
почиствани ли са речните легла и кога последно е станало това почистване. 

1.2.След приемане на решението на Общинския съвет, Председателят на съвета 
да изпрати съответните писма с искане за предоставяне на Общинския съвет на 
съответната информация. След получаване на отговорите, те незабавно да бъдат 
предоставени на общинските съветници.  

 
2.1.С оглед на получената информация за ползване на води от язовир „Тича” за 

енергоснабдяване от страна на фирма „Касиопея 7” ООД, експлоатираща МВЕЦ 
„Моста” с 856 000 кубически метра в повече от разрешените количества, да бъдат 
приложени от Министъра на околната среда и водите мерките по чл. 79 от Закона 
за водите, а именно „Прекратяване на разрешителното”, в случаите по чл. 79 А от 
Закона за водите „Нарушаване на условията на разрешителното”. 

2.2.Същите мерки да бъдат приложени и спрямо МВЕЦ „Тича”, като при 
изтичане на срока на разрешителното за водоползване на МВЕЦ „Тича” да не 



бъде издавано ново разрешително, както и да не бъде продължаван срока на вече 
издаденото разрешително за водоползване. 

  
3.Да бъде изискана справка от „В и К Шумен“ ООД по въпроса колко пъти и за 

колко дни или часове е спирано водоподаването на град Шумен и на селата 
Дибич, Панайот Волов и Белокопитово през последните пет години, поради 
аварии на довеждащия водопровод. Председателят на Общинския съвет да 
изпрати писмо до В и К с приложено решение на Общинския съвет по тази точка, 
с което да бъде изискана информацията. Получената справка незабавно да бъде 
докладвана на общинските съветници. 

 
4.На основание чл. 10 А ал. 4 т. 2 от Закона за водите, съгласно който 

ПОЛИТИКАТА В ОТРАСЪЛА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ се 
провежда от общинските съвети и кметовете на общини, Общинският съвет 
Шумен определя като най-важен приоритет за населението в общината 
възстановяването на довеждащия водопровод от язовир „Тича“ и 
възстановяването на алтернативните източници за водоснабдяване на общината. 
Това решение на Общинския съвет, заедно със справката от В и К за авариите 
през последните пет години на довеждащия водопровод и времето, за което 
населението е стояло без вода, поради тези аварии, да бъдат изпратени на 
Министерския съвет, който съгласно чл.10 А от Закона за водите определя 
държавната политика за отрасъла В и К, като част от водопреносната система на 
страната, на МОСВ и МРРБ с оглед на осигуряване на средства за нов довеждащ 
водопровод и възстановяване на алтернативните водоизточници на територията 
на община Шумен. 

 
5.Председателят на Общинския съвет, след взето решение от страна на съвета, 

да изиска от Областния управител изготвения от него доклад за състоянието на 
водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност в областта, 
изработен с оглед задълженията му по чл. 10 Д ал. 2 т. 3 от Закона за водите и 
представен пред Координационния съвет по водите, председателстван от 
Министъра на околната среда и водите. Докладът да бъде представен в срок от 15 
дни от вземане на това решение на Общинския съвет. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                         НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 
Дата:               
гр. Шумен          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                       ПРОТОКОЛИСТ: 
                        /Д.Кондова/ 


