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М О Т И В И  

 

към проекта на НАРЕДБА за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на 

община Шумен 

 

 

Причини, налагащи приемане на наредбата: Изпълнение на Решение 

№94/09.03.2011г. на МОСВ, издадена балнеологична оценка 

№112/26.02.2019г от МЗ 

Цел: Рационално използване на минералната вода от сондаж Р-2, 

находище „Мараш“, с. Мараш, община Шумен. 

 

Финансови средства: За прилагане на Наредбата е необходимо 

разходването на бюджетни средства, свързани с изграждането и 

експлоатацията на санитарно-охранителната зона и изграждането и 

поддържането на надземното оборудване на водовземното съоръжение в 

границите на пояс I от СОЗ-сондаж Р-2 вкл.   

Очаквани резултати: Развитие на балнеолечението и 

балнеопрофилактиката в региона.  Реализиране на икономически и 

финансови ползи за малките населени места и общината.  

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложената 

Наредба е съобразена с европейското законодателство - Регламент (ЕО) № 

1082 от 2006 г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с разпоредбите и целите на националното и местно 

законодателство. Европейското законодателство е изградено върху водещите 

принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността 

на местните власти, което съответства на поставените цели. 

Правни и фактически основания: §133, ал.4 от ПРЗ на Закона за 

водите, Приложение № 2 от Закона за водите, Решение № 94 от 09.03.2011г. 

на МОСВ, Решение № 107 по протокол № 5 от 25.02.2016г . на Общински 

съвет Шумен 
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ПРОЕКТ 

 

 

 

НАРЕДБА за допълнение на  

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за 

водовземане на минерална вода на територията на община Шумен 

 

 

 

§ 1. Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане 

на минерална вода на територията на община Шумен, влиза в сила след 

изграждане и въвеждане в експлоатация на сгради, съоръжения и елементи на 

техническата инфраструктура, необходими за функционирането на 

находището на минерална вода от сондаж Р-2 в с. Мараш, общ. Шумен, обл. 

Шумен. 

 

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА 

§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет Шумен с Решение № ….. от 

протокол  № ……./ …………………г. 

 § 3. Настоящата Наредба влиза в сила от ………………г.  

 

 

 


