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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАЕВ ,

Язовир „Тича" е публична държавна собственост с принципал Министерство на
земеделието и храните .
Язовирът е построен през седемдесеrге години с цел да се осигури вода за напояване
на земеделски земи, като в баланса му е предвидено да се подава и определен обем вода за
промишлено водоснабдяване в района на гр.Шумен . Тъй като още в края на седемдесетте и
началото на осемдесетте години населението в районите на градовете Шумен , Търговище и

Велики Преслав изпитват остра нужда от вода за питейно-битово водоснабдяване ,
Министерският съвет взема решение, водите предвидени за промишлено водоснабдяване ,
временно да се ползват за питейно - битово водоснабдяване . Така язовир „Тича" повече от
три десетилетия се използва като комплексен язовир, при което от него се подава вода както
за напояване , така и за питейно- битово водоснабдяване, като към момента се захранват
градовете Шумен с няколко близки села, Велики Преслав и Търговище .
Съгласно чл.38 ал.1 на Наредба Ns3 от 2000 г. на МОСВ , МЗ и МРРБ собственика или

ползвателя на водоснабдителната система имат задължение да предприемат действия по
подготвяне на проект и необходимите документи и да подадат заявление до Министъра на
околната среда и водите за учредяване на СОЗ .
Цената , която „В и К- Шумен" ООД заплаща за 1 куб .м. вода на „Напоителни
системи " ЕАД клон Шумен подлежи на определяне от Комисията за енергийно и водно
регулиране . Цената е част от одобрен с Решение Ns БП-19/01.12.2014 г. бизнес план за
развитие на регулираната дейност на „Напоителни системи " ЕАД, което е публикувано на
сайта на КЕВР . .
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