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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ШУМЕН     
  

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за 

водовземане на минерална вода на територията на Община Шумен, план и 

становище в изпълнение на Решение №344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. 

и 01.03.2021 г. 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АСПАРУХОВА,  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 

С Решение №344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. е създадена 

временна комисия за изработване на план, изготвяне на становище и разработване на наредба 

за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш.  

Комисията проведе четири заседания, на които бяха разгледани материалите за 

реализиране на плануваната дейност и обсъдени допълнително възникналите въпроси.  

За този период бяха проведени срещи с Никола Сечкарьов - директор на геоложка 

консултантска компания и доцент в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, 

София; директора на РИОСВ – гр. Шумен и г-жа Пепа Савова – ст. експерт в отдел „Контрол 

на околната среда“. Възложен е и очакваме анализа на проф. д-р Никола Ботушаров, зам.-

декан на факултета по геология и география към СУ „Климент Охридски“, София за 

възможностите за пълноценно използване на водите от сондажи Р-1 и Р-2, находище Мараш.  

I. Планът за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш, който комисията 

прие включва: 

1. Изработване на Наредба за рационалното използване на минералната вода от 

сондаж Р-2, находище с. Мараш; 

2. Възлагане на Кмета на община Шумен да се предвидят в бюджета за 2022г. 

средства, необходими за изпълнение на Решение №94 от 09.03. 2011г. МОСВ; 

3. Запознаване със становището на проф. д-р Ботушаров;    

II. След направения анализ на съответствието между лечебните качества на минералната 

вода от сондаж Р-2 с.Мараш  и разпространената заболеваемост в област Шумен 

комисията се обедини около становището минералната вода да се използва на първо 

място за балнеопрофилактика и балнеолечение, а при наличие на финансиране и 

практическа възможност, и за геотермална енергия. 

III.  

С Решение № 94/09.03.2011г. на МОСВ ни е предоставено безвъзмездно за 

управление  ползване находището на минерална вода в с. Мараш, общ. Шумен. 

Разполагаме и с показателите за качествата на водата, съгласно изготвена 



 

 

балнеологична оценка №112/26.02.2019г от МЗ. 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  С реализирането на този проект, Община Шумен поставя началото за 

развитие на балнеолечението и балнеопрофилактиката в региона, като последица от 

това следа да се очакват икономически и финансови ползи за малките населени места 

и общината.  С приемане на Наребдата не се въвеждат норми на правото на 

Европейския съюз, поради което не се налага изготвянето на справка за съответствие 

с европейското право. Проектът на Наредба за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане на минералната вода на територията на Община 

Шумен, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на 

Община Шумен на 20.08.2021г. 

Предвид горе изложеното, предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

 

Предвид изложеното предлагам  Общински съвет - Шумен да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ:  

  

1. Приема плана за рационалното използване на минералната вода от сондаж Р-2, 

находище с. Мараш. 

2. Приема становището минералната вода да се използва на първо място за 

балнеопрофилактика и балнеолечение, а при наличие на финансиране и 

практическа възможност, и за геотермална енергия. 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1 от 

Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от 

ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК приема Наредба за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане на минералната вода на територията на Община 

Шумен. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ                                      

Кмет на община Шумен        
 

 


