
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От  

Любомир Христов- 

кмет на община Шумен  

 

Относно: Създаване на временна комисия за разработване на 

предложения и наредба за рационалното използване на минералната 

вода в с. Мараш.  

Приоритет в здравната и социална политика на община Шумен е 

създаване на условия за развитие на общественото здраве. Това включва 

повишаване на имунитета, активна профилактика на социално-значимите 

заболявания, предотвратяване или намаляване последиците от травми и 

увреждания. От друга страна лечението и профилактиката с минерални 

води се провежда целогодишно и определя широка целева група от 

ползватели, което ще стимулира икономиката, заетостта, туризма в нашите 

община и област. Въпреки богатството на минерални води в България, те 

са предимно в южна, югозападна и западна България. Това обуславя и 

конкурентността на местоположението на находището. 

С решение №94 от 09.03.2011г., на основание §133, ал.4 от ПЗР на ЗИД на 

Закона за водите, министърът на околната среда и водите предоставя за 

срок от 25 години безвъзмездно на Община Шумен за управление и 

ползване находище на минерална вода в с.Мараш, община Шумен, 

изключителна държавна собственост. 

Съгласно Решение на Общински съвет Шумен №107 от 25.02.2016г. се 

предоставя безвъзмездно до 10% от ресурса на минералната вода от 



находище „Мараш“, сондаж №Р-2, с. Мараш, община Шумен за общо 

водовземане от населението. 

Издадена е балнеологична оценка №112 от 26.02.2019г., в която подробно 

са описани качествата и приложението на минералната вода. 

Предстои следващия етап, а именно да се уточни при какви условия да се 

търси инвеститор и да се състави Наредба за рационалното използване на 

минералната вода. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

предлагам на Общинския съвет гр.Шумен да вземе следните решения: 

1. Избира комисия от 11 члена - 3 от администрация и по един от всяка 

представена в Общинския съвет група, с председател зам.-кмета по 

социална политика и здравеопазване, която да работи безвъзмездно 

за: 

1.1. Наредба за използването на минералната вода от  находище 

„Мараш“, сондаж №Р-2, с. Мараш, община Шумен. 

1.2. Изготвяне на становище за използването на минералната вода 

от  находище „Мараш“, сондаж №Р-2, с. Мараш, община 

Шумен. 

2. По преценка на комисията могат да бъдат привличани допълнително 

експерти без право на глас. 

3. Комисията, след съгласуване с Кмета на общината, да представи за 

обсъждане от ОбС документите по т.1 в срок до 24.06.2021г. 
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