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РЕШЕНИЕ № 482 

по протокол № 26 от 30.09.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане на минерална вода на 

територията на Община Шумен, план и становище в 

изпълнение на Решение № 344 по протокол № 19 от 

25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. 
 

 

/по т. 3 - Глава I - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 3 - Глава II, Раздел I - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 3 - Глава II, Раздел II  - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 3 - Глава II, Раздел III - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 3 - Преходни и заключителни разпоредби - с 35 гласа „за”, без „против” и 

без „въздържали се”/ 

/с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

1. Приема плана за рационалното използване на минералната вода от 

сондаж Р-2, находище с. Мараш. 

2. Приема становището минералната вода да се използва на първо място 

за балнеопрофилактика и балнеолечение, а при наличие на финансиране и 

практическа възможност, и за геотермална енергия. 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, 

ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и 

чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК приема Наредба за условията и реда за 

издаване на разрешителни за водовземане на минералната вода на територията 

на Община Шумен. 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /София Язаджи/ 


