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Сектор

Държавата
се бе оттеглила от
проучването
и управлението на
минералните
води, но вече
се усещат
позитивни
сигнали.
Живителната течност
обаче остава
неоползотворена, след
като и за
общините
тя се оказа
голям залък
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА
На летището в Париж бутилка
от половин литър минерална вода
струва 4,5 евро. В серията „Куриози” софиянец си спомня как на една
международна аерогара поискал
две малки бутилки вода, дал 10
евро и зачакал ресто. Продавачката направила знак, че парите са
точно. Като плащаме луди пари за
животворната течност в чужбина,
винаги се сещаме как водата в
България напразно тече ли, тече…

Изтичащото злато
Често чуваме да наричат минералните води течното злато
на България. При толкова много
находища из цялата страна бихме могли активно да развиваме
СПА и балнеотуризъм, да изнасяме бутилирана минерална
вода. Тук професионалистите от Бъл-

гарската асоциация за подземни
води ни връщат на земята: Водата е тежка и евтина стока. Една
бутилка, за да стигне от Девин
до София, се оскъпява с 30%, а
за да бъде доставена в Париж,
цената й скача с още 50%. За да
се направи бутилиращо предприятие с капацитет 20 млн. л вода
годишно, са нужни около 10 млн.
лв. Друг е въпросът дали то ще
успее да я продаде. А за сондаж
с дълбочина 1800 м трябват 1,8
млн. евро. Кой частен инвеститор, освен ако не е корпорация,
би могъл да си позволи това?
Построени бяха редица СПА и
балнеохотели, заработиха модерни
предприятия за бутилиране, но
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Сектор
използването на минералната вода
в България е далеч под възможностите. Държавата максимално
се дистанцира и от управлението
на минералните води, същевременно пред частната инициатива се
поставят какви ли не пречки.

Котка в чувал
Ñâèùîâ ÑÏÀ

Êàïòàæ â ïàðêà íà “Îâ÷à êóïåë”

По хълмовете
на безвремието
Преди едно разрешително се
давало от една инстанция, а сега
„с любезното съдействие на общините” - от пет. За да илюстрира
случващото се, Величко Величков
дава пример с находището „Гулийна
баня” край с. Баня до Банско: Има
силен интерес от инвеститорите,
подадени са общо 12 заявления за
получаване на разрешителни, но
до август общината официално бе
издала само три. Доскоро всичко
ставаше на едно гише, сега процедурата е максимално усложнена,
държавни и общински чиновници, а
и самите общински съвети дълго
гледат под лупа всяко инвестиционно намерение. Местните власти на своя глава решили одобрението да има политическа санкция
и да минава и през областния управител. Правилата на играта непрекъснато се променят, а когато
инвеститорът най-сетне получи
мечтаното разрешително, започва
да плаща такса за водоползване,
макар всичко да е само на фаза
идеен проект и самото строител-

Ðàâíî ïîëå - åäèí îò ìíîãîòî ñîíäàæè
Ïðîô. Ïàâåë Ïåí÷åâ (âäÿñíî) è èíæ.
Âåëè÷êî Âåëè÷êîâ îò Áúëãàðñêàòà
àñîöèàöèÿ ïî ïîäçåìíè âîäè ïîçíàâàò
ïðîáëåìèòå è çíàÿò êàê äà áúäàò ðåøåíè
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„Смятам, че нищо добро няма
да се случи с минералната вода в
нашата объркана действителност,
тъй като не са ясни ценностите,
нито икономическите критерии.
Работи се на парче, ден за ден,
след като липсва концепция какво
конкретно да се прави. Твърдим, че
сме сред страните, най-богати на
минерални води, но всъщност няма
адекватна икономическа оценка
на това изобилие”, посочва проф.
Павел Пенчев, председател на Българската асоциация по подземни
води.
В годините на демократичните
промени станаха много трансформации с управлението на
тези ресурси, но това бягство
от отговорност не доведе до поуспешното им оползотворяване.
Обективна спънка е, че са нужни
солидни капиталовложения, с дребни инвестиции нищо значимо не
може да стане. Но пречките не се
изчерпват с това.
Представители на местната
власт упорито настояваха държавата безвъзмездно да предостави
на общините минерални води на
тяхна територия за ползване и
управление и министърът на екологията Нона Караджова се съобрази

с желанието им. Но стана позле, констатира изпълнителният
директор на асоциацията Величко
Величков. Поради недостатъчна
информираност екоминистерството приравни дълбоките и сложните сондажи с онези, които много
лесно се експлоатират. Получи се
ситуация „котка в чувал” - държавата не знае какво дава, а общината не разбира какво точно взема.

ство на обекта да не е започнало.
Тук е началото на истинска агония
с работното проектиране и с
правото на преминаване. Докато
обектът с всички съоръжения бъде
окончателно изграден, се минава
през иглени уши, тъй като общините обратно на логиката стопират
процеса, а басейновите дирекции,
които също трябва да кажат „да”
за водите държавна собственост,
не бързат за никъде. Проблемите
са в ниските нива на административните структури, защото някои
от чиновниците, от които зависи
издаването на разрешителните, са
си направили частни проектантски
фирми и опитват да пренасочат
инвеститорите натам. Те са в
конфликт на интереси, защото
държат „и ножа, и сиренето”. По
този начин регулаторните функции
на държавата и общините оказват
тормоз над предприемаческата
инициатива, коментират запознати с проблемите.

ползвателите за 10-20 години
напред.
В община Полски Тръмбеш през
70-те години е направен дълбок
сондаж от тогавашното проучвателно предприятие „Нефт и газ” и
е открито находище на минерална
вода, което е с голям потенциал.
За изкарване на водата е ползван
стар компресор, който обаче работи и до днес. Това е нерентабилен
начин, но за да може да се разгърне потенциалът на извора, за
каптиране и за изграждане на прилежащи съоръжения ще са нужни
поне половин милион лева. Отделно
ще трябват пари и за развитие на
модерен център. Нужни са огромни
средства, а няма възможности за
бърза печалба, поради което инвеститорите се отдръпват, разказва
Величко Величков. Друг печален
пример е банята в с. Обединение.
Концесионерът обещавал новият
СПА център да е красив и модерен, но инвестицията се оказала
над възможностите му и той се
оттеглил.

Къде сме ние днес

Â Ëåâóíîâî íÿìà ìðúñíè ÷èíèè

На мускули
Вече става ясно, че държавата с лека ръка даде на общините за безвъзмездно ползване
находища на минерална вода.
Проблемът е, че за да бъдат
отдадени на инвеститори, за
много от тях са нужни такива вложения, каквито средства
общината няма да вземе от
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Õèãèåíåí ïîëóäåí â Åëåøíèöà íà
ð.Âàðâàðà

„Някога държавата строеше
много санаториуми, тъй като
това е социална дейност. Но по
онова време имаше Комитет по
геология, както и шест големи
геологопроучвателни предприятия, те правеха сондажи, изготвяха геоложки карти, търсеха,
нефт, газ и други природни ресурси. Когато откриваха минерална вода, я проучваха обстойно
и я каптираха”, припомня проф.
Пенчев. Комисия от специалисти
оценявала потенциала на всяко
находище. През 1997 г. обаче Комитетът по геология и минерални ресурси е закрит и част от
функциите му са прехвърлени към
Министерството на околната
среда и водите (МОСВ). Постепенно и други институции са премахнати, на МОСВ му е вменено
да се занимава със специфични
геоложки дейности, докато на
практика държавата се оттегли
от процеса по проучване и добив.
За разлика от ставащото у нас
геоложките служби на САЩ, Великобритания, Франция са мощни
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организации, които правят проучвания по цял свят.

Енергия в прекия и
преносния смисъл
От дълбоките сондажи е бликвала термална вода, която може да
се използва като енергоносител.
В миналото е имало предприятие
„Нови енергийни източници”, с чиято
помощ много български оранжерии
са отоплявани с горещите подземни
води. Тези оранжерии вече не съществуват. Между Казичене и Равно
поле е имало огромни парници, които
са ползвали геотермална енергия.
Всичко това вече е унищожено и затрупано с камъни. Ясен е и позитив-

Ñîíäàæ â Áàíêÿ

Áàíÿòà â Ãîðíà áàíÿ

ният, и негативният опит. Искаме
ли минералните води да се ползват
по цивилизован начин, трябва да се
създадат правила, които да насърчат
и публично-частните партньорства,
и частния инвестиционен интерес.
Държавата е добре да създаде стимули, а не да поставя непреодолими
препятствия. Тя не само не бива да
абдикира от процеса на проучване,
разработване и поддръжка на находищата, нейна задача е да направи
резервоари на използваните водоизточници, преди те да бъдат отдадени. И докато държавата извърви
пътя от лесното бездействие до
отговорното използване на природните ресурси, ще работи принципът
„Вода газим, жадни ходим”.

Ñåëî Òåðìåñ â Ãúðöèÿ - áúëãàðñêàòà áàíÿ

Рай или край
Централната баня в София ставаше модерен
център за СПА, за балнеология, за рехабилитация,
за уелнес… След като тя затвори врати през
1986 г. поради лошо състояние, тук идваха какви
ли не инвеститори с какви ли не проекти. Появи
се и предложение за реконструкция на минералните бани по модела на град Бат (Bath) в Англия
чрез публично-частно партньорство със Столичната община, но то продължава да трупа прах,
тъй като общинарите чакат инвеститори, които
за нищо няма да жалят пари. В крайна сметка
това уникално място в центъра на столицата,
където минералната вода не е спряла да тече, се
превръща в музей, като за целта ще се налеят
6,5 млн. лв. по ОП „Регионално развитие”.
В началото на миналия век са построени десетина минерални бани на територията на цялата
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страна и са влагани много средства в използването на минералните води. При проектирането
и строителството им са ползвани най-добрите
архитекти, инженери и специалисти, каптажите
им са направени по най-високите стандарти за
онова време, така нивото на българската балнеология е стигнало средноевропейското. Днес
тези обекти са паметници на културата, или поскоро тъжен спомен за минала слава. Идейният
проект за Централната баня в София е изготвен
през 1904 г. от австрийския архитект Фридрих
Грюнангер. Принос за нея дават и архитектите
Петко Момчилов и Йордан Миланов. Неслучайно
при откриването й през 1913 г. се е твърдяло, че
това е най-хубавата обществена баня в света.
Но за съжаление мина повече от четвърт век,
откакто тя спря да работи.
Столичната община взе всички находища, които МОСВ й предложи, без да да извърши каквито
и да е предварителни проучвания за актуалното
състояние на водоизточниците. На практика тя

Факти
 90% от минералната вода не става за бутилиране, тъй
като не отговаря на изискванията за питейна вода, но малцина
в България са наясно с това. Обикновено водата, която е за
балнеология, не е подходяща за пиене, и обратно - става ли за
консумация, не е достатъчно лечебна. Има и такава, която е найразумно да се използва като биотермален източник за отопление.
 Минералната вода е като нефта, тя не е с циркулация
като другата и не тече до безкрай, а има определен капацитет.
 В регистъра на минералните води, който се води от МОСВ,
има 102 находища с близо 400 водоизточника изключителна
държавна собственост и 49 – публична общинска собственост,
чиито водоизточници са два пъти повече. Съществуват редица
сондажи, които не са включени в тези списъци.
 Находищата на минералната вода обикновено разкриват
дълбоко залягащи води. Каптирането става по специален начин и
докато се стигне до използването им, са нужни много средства.
Това оскъпяване ги прави непривлекателни за частните инвеститори.
 Има места с голям потенциал на минералните води, но
там общинските власти размотават инвеститорите с цел да
изострят техния апетит, за да им качат цената за разрешителното.

Ãóëèéíà áàíÿ - åäíà îò ìíîãîòî ïåðàëíè

Ñîíäàæ â ñ.Ìðàìîð Ñîôèéñêî

Ñèìèòëè äèøà

отново прие предоставените й вече
съгласно Закона за водите от 2000 г.
находища София-Център и София-Баталова воденица и получи безпроблемно
останалите 6 находища - София-Надежда, София-Свобода, София-Панчарево,
София-Железница, София-Лозенец и
София-Овча купел.
При тържественото приемане на
заповедите за предоставяне на 8 находища от МОСВ през 2011 г. кметът
Йорданка Фандъкова, без да разбере,
получи вместо находище София-Надежда - пълни с боклуци тръби, а вместо
находище София-Баталова воденица
- обрасла поляна с водовземно съоръжение, негодно за експлоатация. И
всичко това – плод на собственото
безхаберие на общинското ръководство, коментират от Асоциацията
по подземните води. Същевременно
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Столичната община е единствената,
която има специална MСтратегия с
пространствен модел за използване потенциала от минерални води и
геотермална енергия”. Тази разработка
многократно се представя и обсъжда
на всеки форум, посветен на минералните води от 2004-а до момента, без
практически да е изпълнено каквото и
да е. Основен проблем в нея е липсата
на възможност за частни инвестиции
в ползването на минерални води чрез
разрешителен режим. Собствениците
на скъпи хотели, построени в центъра
на София, трябва да се задоволят с водоналиване за лични нужди от чешмите
пред банята и да завиждат на своите
колеги от Сандански, Хисаря и Велинград, коментират проф. Пенчев и инж.
Величков.
„Населението на Европа застарява и

в България бихме могли да създадем
модерни балнеологични центрове, като
добавим СПА и уелнес процедури,
страната може да стане рай на
минералната вода. Това е туристическа
услуга, която може да се продава
четири сезона, твърди Станимир
Станков, председател на Националната
асоциация за СПА и уелнес туризъм.
Според него минералната вода остава
неоползотворено богатство, но не бива
само да упрекваме държавата, че нищо
не прави, а да й предложим адекватно
решение. Когато бизнесът в различните
направления на използването на
минералните води постигне консенсус и
създаде добра концепция за оползотворяването им, тогава той би могъл да
притисне държавата да съдейства за
въвеждане на новите правила на играта,
смята Станков.
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