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ДО КМЕТА  

НА ОБЩИНА ШУМЕН 

Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ИНЖ.КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ГР.ШУМЕН 

П И Т А Н Е 

ОТ Д-Р ИНЖ. ИВАН ЙОНКОВ-ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 

ОТНОСНО: УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР С 

№83510.668.474 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ШУМЕН В КВАРТАЛ 574 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ 

ПУП НА ГР. ШУМЕН./БИВШ „ТЕЖЪК ПОЛК“/  

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ, 

По Ваше докладна записка през месец ноември 2018 година Общинският съвет в град Шумен 

взе решение да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от 25 години върху 

поземлен имот с идентификатор 83510.668.474 по кадастралната карта на гр. Шумен, 

съответстващ на УПИ XXIII-„Спортно училище, общежитие и спортни съоръжения“/за 

подготовка на футболни треньори и съдии / в квартал 574 по действащия ПУП на гр. Шумен,  

на сдружението с нестопанска цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВОЛОВ 1929“. Съгласно т.5 от решенията 

„В случай, че в едногодишен срок след приемане на настоящето решение пред Кмета на 

Община Шумен и пред Общинския съвет не бъдат представени доказателства за получено 

финансиране на проекта, учреденото право на строеж се прекратява по право“. 

Това беше една привличаща вниманието инициатива, насочена към подготовката на около 100 

футболни треньори и съдии. 

Тъй като това беше втори опит на „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВОЛОВ 1929“ през изминалия мандат 

/първото беше през месец април 2017 година/да осигури финансиране на идеята си за 

привличане на инвестиции върху терена общинска собственост, който беше придобит от 

министерството на отбраната с мотива , че Община Шумен ще изгради „ГРАДСКИ ПАРК “ТЕЖЪК 

ПОЛК“ с покрит басейн и детски и спортни площадки, въпреки несъгласието на част от 

Общинските съветници и въпреки, че и на двете обсъждания в Общинския съвет, съветниците 

не получиха отговори на въпроси като : 

-пред кой източник на финансиране ще се кандидатства ? 

-с какви средства сдружението ще съфинансира „проекта“  ? 

-има ли „подробен архитектурен проект одобрен от Община Шумен“, както декларираше 

сдружението ? 

-как и къде ще се реализират тези 100 футболни треньори и съдии ? 

-какви са ползите за гражданите на общината , какви са рисковете и др. ? 
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Във връзка с изложеното, питането ми е следното: 

1.Има ли представен и одобрен „подробен архитектурен проект“ в Община Шумен от 

сдружението с нестопанска цел „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВОЛОВ 1929“ ? 

2.Има ли през изминалия едногодишен срок представени пред Кмета на Общината 

доказателства за получено финансиране на „проекта“ ? 

3.В случай, че и по двата предходни въпроса отговорите са „Не“, предприети ли са 

необходимите действия за връщане на имота от 32 дка /бивш „Тежък полк“/ на Община 

Шумен? 

4.Предвиждате ли с Бюджета за  2020 година Община Шумен да осигури средства за 

проектиране на  фаза „Идеен проект“ на „ „ГРАДСКИ ПАРК“ТЕЖЪК ПОЛК“ с покрит басейн и 

детски и спортни площадки ? 

5.Ще се потърси ли ПЧП за изграждане на „ГРАДСКИ ПАРК“ТЕЖЪК ПОЛК“ с покрит басейн и 

детски и спортни площадки по изготвен и одобрен от Община Шумен проект или ще се строи 

на етапи с бюджетни средства на община Шумен? 

 

 

Г-н Кмете, 

Моля да отговорите писмено на въпросите ми. 

 

20.01.2020 год.                                                                                            С уважение:…………………….. 

гр. Шумен                                                                                                         /д-р инж. Иван Йонков/                                                                          

  

 

   

   

  


