
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 72 

по протокол № 5 от 27.02.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 ОТНОСНО: Списък на спортните обекти, които може да са 

обект на управление и разпореждане по Закона за физическото 

възпитание и спорта 

 

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

1. На основание чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото 

възпитание и спорта приема Списък на спортните обекти, които може да са 

обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и 

спорта през 2020 г.: 

Списък 

на спортните обекти, които може да са обект на управление и 

разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта през 2020 г. 

 

№ по 

ред 

Спортни обекти, които Община Шумен има намерение да предложи 

за предоставяне под наем по реда на ЗФВС през 2020 г. 

1. 

„Общинска тенис база” – публична общинска собственост, 

представляваща поземлен имот с идентификатор 83510.671.64 по 

кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4582 кв.м., съответстващ на 

УПИ ІV в квартал 298 по плана на гр. Шумен, включващ сграда с 

идентификатор 83510.671.64.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със 

застроена площ 82 кв.м., на един етаж, съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 4128 от 26.09.2013г. 

2. 
Обособен обект – ЗАЛА ЗА ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ с площ от 

305 кв.м, находяща се в СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПЛИСКА" с 

идентификатор 83510.665.18.3 по кадастралната карта на гр. Шумен 

3. 
Обособен обект – ФИТНЕС ЗАЛА с площ от 97, 75 кв.м, находяща 

се в СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ" с идентификатор 83510.662.544 по 

кадастралната карта на гр. Шумен 

4. 
Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., находяща се в 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПЛИСКА" с идентификатор 83510.665.18.3 по 

кадастралната карта на гр. Шумен 

5. 
Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., находяща се в 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПЛИСКА" с идентификатор 83510.665.18.3 по 

кадастралната карта на гр. Шумен 



 

2. Допълва приетата с Решение № 53 от 30.01.2020г. на 

Общински съвет – Шумен Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2020г., като към р-л 2. А. „Имоти, които Община 

Шумен има намерение да предложи за предоставяне под наем“ се добавя нов 

ред:  

169. Спортни обекти, които Община Шумен има намерение да предложи за 

предоставяне под наем по реда на Закона за физическото възпитание и спорта 

през 2020 г. – Приложение 4. 

 

Приложение 4 

 

Спортни обекти, които Община Шумен има намерение да предложи за 

предоставяне под наем по реда на Закона за физическото възпитание и 

спорта през 2020 г. 

 
№ по 

ред 
Спортни обекти   

1. 

„Общинска тенис база” – публична общинска собственост, 

представляваща поземлен имот с идентификатор 83510.671.64 по 

кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4582 кв.м., съответстващ на 

УПИ ІV в квартал 298 по плана на гр. Шумен, включващ сграда с 

идентификатор 83510.671.64.1 по кадастралната карта на гр. Шумен със 

застроена площ 82 кв.м., на един етаж, съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 4128 от 26.09.2013г. 

2. 
Обособен обект – ЗАЛА ЗА ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ с площ от 

305 кв.м, находяща се в СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПЛИСКА" с 

идентификатор 83510.665.18.3 по кадастралната карта на гр. Шумен 

3. 
Обособен обект – ФИТНЕС ЗАЛА с площ от 97, 75 кв.м, находяща 

се в СПОРТНА ЗАЛА "МЛАДОСТ" с идентификатор 83510.662.544 по 

кадастралната карта на гр. Шумен 

4. 
Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., находяща се в 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПЛИСКА" с идентификатор 83510.665.18.3 по 

кадастралната карта на гр. Шумен 

5. 
Открита спортна площадка с площ от 1500 кв. м., находяща се в 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС "ПЛИСКА" с идентификатор 83510.665.18.3 по 

кадастралната карта на гр. Шумен 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /А. Сренц-Гарабедян/ 


