
  

  

ЧРЕЗ  

Председателя на Народното събрание 

ДО  

Министъра на околната среда и водите 

       г-жа Ивелина Василева 

 

  

 

 

П И Т А Н Е 

 

от проф. д-р Вили Лилков 

  

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 94, ал. 1, ак. 2 

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям питане 

 

  

ОТНОСНО: Състоянието на минералните извори, които МОСВ прехвърли 

безвъзмездно на Столична община 

  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР, 

В рамките на проведения парламентарен контрол във връзка с отправения към Вас 

въпрос относно „Състоянието на минералните извори, които МОСВ прехвърли 

безвъзмездно на Столична община“ получих отговори, които не бяха конкретни, а 

именно: 

1. „В изпълнение на задължението си като стопанисващ находищата на минерална 

вода, разкрити чрез сондажи или каптирани естествени извори, Столична 

община е предприела дейности по проучване на техническото състояние на 

съоръженията от предоставените й за управление и ползване находища. 

Съоръженията на седем от находищата са в добро техническо състояние и са 

годни за експлоатация като водовземни съоръжения. Единствено за 

предоставеното за стопанисване находище София – „Баталова воденица”, 

проведено специализирано проучване установява, че съоръжението от 

находището се намира в лошо техническо състояние...“ 

 

2. „В изпълнение разпоредбите на Закона за водите Столична община ежегодно до 

31 март представя своите отчети за ползването на минералните води и 

предоставени й за управление и ползване. За периода от предоставяне на 

находищата до настоящия момент Столична община изпълнява задълженията си 

като стопанисва предоставените й находища с извършване на дейности по: 

възлагане на допроучване на находищата за оценка на експлоатационните им 

ресурси; изготвянето на проекти за определяне на санитарно-охранителна зона; 

стартиране на процедура по издаването на балнеологични оценки и извършване 

на анализи на минералната вода от съответното находище.“ 



 

 

3. „В доклад от главния архитект на Столична община е представен на МОСВ и 

проект на решение на Общинския съвет относно приемане на тарифа за таксите 

за водовземане от минерални води, публикуван и на страницата на общината. В 

този смисъл Столична община е упражнила правото си на управление и 

ползване на предоставените й осем находища на минерална вода.“ 

 

4. „Що се отнася до конкретните намерения и планове за развитие и експлоатация, 

това са въпроси от компетенциите на органите на местно самоуправление. 

Министерството на околната среда и водите е оказвало съдействие на Столична 

община в изпълнение на действията й по стопанисването на находищата на 

територията на общината, издаване на препоръки и становища, предоставяне на 

информация за водовземните съоръжения в находищата, участие в заседания 

Експертния съвет по устройство на територията към общината.“ 

 

Във връзка с изложеното по-горе и във връзка с това, че държавата е собственик 

на минералните находища и трябва да е детайлно запозната с действията и 

намеренията на ползвателя им, моля да получа устен отговор в рамките на 

парламентарния контрол относно: 

 

1. Какви са конкретните дейности, които Столична община е предприела  по 

проучване на техническото състояние на съоръженията от предоставените й за 

управление и ползване находища, които показват, че „съоръженията на седем от 

находищата са в добро техническо състояние и са годни за експлоатация като 

водовземни съоръжения.“? 

 

2. Кои са конкретните „дейности по: възлагане на допроучване на находищата за 

оценка на експлоатационните им ресурси; изготвянето на проекти за определяне 

на санитарно-охранителна зона; стартиране на процедура по издаването на 

балнеологични оценки и извършване на анализи на минералната вода от 

съответното находище“? 

 

 

3. Кога е внесен докладът на главния архитект до СОС и какъв е резултат от това? 

 

4. Какви са конкретните планове за развитие и експлоатация на всяко от седемте 

находища?  

 

                                                 

С уважение 

Проф. Вили Лилков 

 


