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

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Иван Ламбов - общински съветник при Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО: Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради, и изграждане на 

спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за 

целогодишна експлоатация; спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол; футболно 

игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на територията на 

бившия ТЕЖЪК ПОЛК. 

 

Уважаеми г-н Беджев,  

 

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 ремонтирани и възстановени, а също 

така да бъдат изградени и допълнителни спортни обекти – зала за бойни изкуства, 

футболно игрище, тенис кортове, летен център за изкуства.  

За съжаление, състоянието на този обект 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 и изкуството от живота на младите хора в гр. Шумен.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен, да вземе 

следното  

 



РЕШЕНИЕ 

1. Възлага на кмета на Община Шумен да направи необходимото финансово, 

регулаторно, икономическо и др. проучване за реализацията на проект 

„Ремонт и възстановяване на съществуващи сгради, и изграждане на 

спортен комплекс, включващ закрит полуолимпийски плувен басейн за 

целогодишна експлоатация; спортна зала за волейбол/тенис/баскетбол; 

футболно игрище, зала за бойни изкуства и летен център за изкуства на 

територията на бившия ТЕЖЪК ПОЛК“.  

 

Проучването да включва:  

- възможни източници за финансиране на проекта (Европейски фондове, 

ПЧИ, национален/общински бюджет, частни инвестици, частична 

продажба, аренда, и т.н.) 

- оценка на разходите за реализация и поддръжка на обектите 

- възможни проблеми и пречки за реализацията на проекта, и начини за 

разрешаването им 

 

2. В срок до 30.09.2018 г. да представи отчет за направеното проучване в т. 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Подписка от 3,500 граждани на Шумен в подкрепа на идеята 

2. Подписка от неправителствени организации и спортни клубове от гр. Шумен 

3. Оферта от AQUATEC за изпълнението на проекта 

4. Снимков материал 

 

 

16/06/2018 г. 

гр. Шумен 


