
ДО: Г-Н ХРИСТОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

КОПИЕ: Г-Н БЕДЖЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН  

 

ПИТАНЕ 

на основание на чл.33 (1), т.4 и (2) от ЗМСМА    

от Иван Ламбов - общински съветник при Общински съвет Шумен 

 

Уважаеми г-н Кмет,  

В гр. Шумен има над 4,000 деца на възраст от 4 до 8 год., които не се занимават активно с 

физическа дейност, деца с наднормено тегло, деца страдащи от астма, проблеми със 

ставите, гръбначни изкривявания и др. болести, свързани с липсата на достатъчна 

физическа активност.  

Научно доказано е, че плуването може да играе важна роля в борбата с тези и редица 

други здравни проблеми, както при децата, така и при възрастните. За съжаление, най-

малките и най-очарователни граждани на Шумен са лишени от възможността да 

упражняват плуване в градски басейн, който работи целогодишно и предоставя адекватни 

условия. 

От друга страна, Общината разполага с басейн и спортна зала, в рамките на бившия 

ТЕЖЪК ПОЛК, които биха могли да бъдат възстановени с участието на частен инвеститор. 

За съжаление, състоянието на тези помещения в настоящия момент е много лошо – 

обектът е разграбен, разграден и се е превърнал в място за събиране на бездомни хора и 

животни, а дворът е покрит с празни бутилки алкохол и други артефакти, 

свидетелствуващи за развлекателните дейности, които са изместили спорта от живота на 

младите хора в гр. Шумен. Прилагам снимков и видео материал. 

Във връзка с гореизложеното, се обръщам към Вас със следните въпроси: 

1. Как се е стигнало до това състояние на ТЕЖЪК ПОЛК? Защо обектът не е охраняван? 

Кой носи отговорност и как възнамерявате да му я потърсите? 

2. Защо Общината плаща 12,000 лв. на Военен спортен клуб за отопление, при 

положение, че басейнът им не функционира през зимата, не изпълняват поетите 

задължения по договора и нямат квалифицирани треньорски кадри. 



3. Възнамерява ли Общината да предостави изцяло или частично ТЕЖЪК ПОЛК на 

частен инвеститор, който да възстанови съществуващите или изгради нови спортни 

съоръжения, и в частност плувен басейн, които са крайно необходими на 

гражданите на Шумен? Моля, да се ангажирате с конкретен срок. 

Моля, отговорът да е в писмен вид.  

гр. Шумен  

7/02/2017 г.  

Вносител: Иван Ламбов, Общински съветник при Общински съвет Шумен  

Тел: +359879914999 

e-mail: ilambov@jitterbits.com 


