
До Председателя на 

Общински съвет – Шумен 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 

 
Относно: Кандидатстване с проект „Реконструкция и модернизация на Корпус 1 от 

Спортен комплекс „Плиска“ по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014г. за финансово 

подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения 

 

 С цел създаване на условия за развитие на физическата активност, физическото 

възпитание и спорта и подобряване на условията за практикуване на масовия спорт и спорта за 

високи постижения община Шумен разработи проект за реконструкция и модернизация на 

Корпус 1 от Спортен комплекс „Плиска“ за получаване на финансово подпомагане от 

министъра на младежта и спорта. Проектът е изготвен в съответствие с изискванията на  

Наредба № 2 от 08.05.2014г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на 

спортни обекти и съоръжения и следва да бъде подаден до министерството на младежта и 

спорта заедно с изискващите се приложения. Съгласно чл. 11, ал. 4, т. 2 от наредбата се 

изисква към проекта да бъде приложено и решение на Общинския съвет за одобряване на 

проекта. 

В проекта са описани необходимите строително-ремонтни работи за Корпус 1 от 

Комплекса. Изготвената количествено-стойностна сметка е на стойност 803 865.67 лв. с 

включен ДДС и обхваща демонтаж на дограмата, настилката, радиаторите, 

електроинсталацията, кърпежи по вътершна мазилка, стъргане на подкожушена боя, 

грундиране и боядисване на стените. Предвижда се полагане на нова шлайфана настилка и 

полагане на спортна настилка „Таркет” по подовете, възстановяване на обрушена мазилка, 

монтаж на фасадна топлоизолация, монтаж на нова фасадна дограма с остъкляване с 

поликарбонатни плоскости, нови улуци и водосточни тръби и изцяло нова електроинсталция, 

отговаряща на изискванията за безопасна експлоатация. 

  

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Одобрява Проект „Реконструкция и модернизация на Корпус 1 от Спортен комплекс 

„Плиска“ за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014г. 

за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. 
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