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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 
Относно: даване на предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право 
на ползване на обект – частна общинска собственост свободна част от II етаж на 
сградата на бившия диспансер по спортна медицина, представляващ самостоятелен 
обект с идентификатор 83510.617.298.1.1 по кадастралната карта на гр. Шумен, УПИ 
VI, кв. 298 по плана на гр. Шумен на „Спортен клуб по борба Мадарски конник“ за 
тренировъчна и състезателна дейност 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Община Шумен е постъпила молба от Председателя на Управителния съвет на 
„Спортен клуб по борба Мадарски конник“ Стилиян Стоимиров с вх. №92-00-348/ 
09.05.2017 г. с искане да бъде предоставено помещение, в което да се извършват 
тренировъчни и спортно-технически занимания на състезателите от клуба.  

„Спортен клуб по борба Мадарски конник“ функционира от началото на 2017 г. 
с идея да развива детско-юношеска школа и да премине към развитието на школа за 
деца, кадети и юноши, която да обхваща възрастта от 10 до 20 години. Треньор на 
клуба е Кънчо Тодоров Ненов – дългогодишен състезател и треньор в гр. Шумен.  

„Спортен клуб по борба Мадарски конник“ е юридическо лице с нестопанска 
цел осъществяващо обществено полезна дейност и е вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел в Окръжен съд - Шумен. Седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ №12.  

Добра  възможност за решаване на нуждата от спортно-тренировъчна база на 
„Спортен клуб по борба Мадарски конник“ е използването на свободната част от II 
етаж на сградата на бившия диспансер по спортна медицина, представляващ 
самостоятелен обект с идентификатор 83510.671.298.1.1 по кадастралната карта на 
община Шумен, УПИ VI, кв. 298 по плана на гр. Шумен, находящ се в гр. Шумен, бул. 
„Преслав“ №6. Спортния клуб е новосъздаден и не се вписва в нормативната рамка 
зададена от чл. 10, ал. 1 от Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и 
съоръжения – общинска собственост, тъй като е вписан в Регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел при ШОС с решение от 20.04.2017 г.  

Въпреки тези обстоятелства предлагам да бъде разгледана възможността за 
предоставяне на гореописания имот, тъй като към момента той не се използва и е в 
непосредствена близост до Ученически стадион, лекоатлетическа писта и тенис-корт, 
което ще даде възможност клубът по борба да бъде разположен в спортен комплекс с 



възможност за добра физическа подготовка на състезателите. Залите ще бъдат удобни и 
подходящи за спортно-тренировъчна дейност. Клубът се ангажира за собствена сметка 
да направи ремонт на предоставеното помещение и да закупи нужното оборудване за 
извършването на спортна и физическа подготовка на децата в размер на 30 000 лв., 
което е добра предпоставка базата да бъде реновирана и осъвременена, да подпомогне 
функциите на клуба и личностното развитие на децата трениращи в него. 

Гореописаният имот, поради отпаднала нужда от ползване, е в процес на 
изземване от СУ „Сава Доброплодни“, на което с Ваше Решение №217 по протокол 
№10 от 30.06.2016 г. същият е предоставен за целодневно обучение на учениците от 
начален етап. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА 
предлагам на Общински съвет да вземе следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

  
1.Дава предварително съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на 

ползване на „Спортен клуб по борба Мадарски конник“  на обект – частна общинска 
собственост 325/545 ид.ч. от II етаж на сградата на бившия диспансер по спортна 
медицина, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 83510.617.298.1.1 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, УПИ VI, кв. 298 по плана на гр. Шумен.  

2.Възлага на кмета на община Шумен да сключи договор със „Спортен клуб по 
борба Мадарски конник“ за тренировъчна и състезателна дейност, за срок от 5 г. 

3. Предаването и приемането да се извърши по ред на чл. 11, ал. 4 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от 
Общински съвет – гр. Шумен. 

 
Приложение: 1. Молба №92-00-348/ 09.05.2017 г. 
   2. АКТ №3270 за частна общинска собственост от 19.05.2011 г. с 

приложение. 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 


