
РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ШУМЕН 

 1

№ 
Наименование 

на обекта 
Mестонахождение 

Акт за 

общинска 

собственост 

Описание на имота,  

вид и предназначение, площ на сградите 

Предоставени 

права 

Техническа 

инфраструктура 

Информация 

относно 

сигурността 

на спортният 

обект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Спортна зала 

"Юнак" 

гр. Шумен, 

ул. "Илия Р. Блъсков" 

№17 

4725/ 

31.05.2016г. 

         Поземлен имот с идентификатор 

83510.666.642, съответстващ на УПИ VI-2376 в 

кв. 192, с площ 1416 кв.м. 

         Спортна сграда с идент. 83510.666.642.1, 

ЗП- 799 кв.м. на 2 ет., масивна, състояща се от 

пет самостоятелни обекта, както следва:  

1-обект в сграда със ЗП-91 кв. м. на 1 ет. - за 

офис 

2-обект в сграда със ЗП-184 кв. м. на 1-ви ет. - за 

спорт 

3-обект в сграда със ЗП-259 кв. м. на 1-ви ет. - за 

спорт  

4-обект в сграда със ЗП-74 кв. м. на 1-ви ет. - за 

общест вено хранене 

5-обект в сграда със ЗП-52 кв. м. на 2-ри ет. - за 

офис  

          Сграда с идентификатор 83510.666.642.2, 

ЗП- 70кв.м., масивна- за гараж. 

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
Няма охрана 

2. 
Ученически 

стадион 

гр. Шумен, 

бул. "Преслав" №6 

3246/ 

06.04.2011г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.671.298, 

съответстващ на УПИ VI в кв. 298, с площ 14003 

кв.м. В имота има два обекта, както следва: 

1-обект Ученически стадион, състоящ се от 

затревен терен от 8000 кв. м. и лекоатлетическа 

писта от 825 кв. м. 

2-обект, представляващ самостоятелен обект в 

сграда, ЗП 425 кв. м. на I етаж – за спортна и 

развлекателна дейност. 

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
Няма охрана 

3. 

Спортен 

комплекс 

„Плиска” 

гр. Шумен, 

бул. "Симеон Велики" 

№32 

3022/ 

14.07.2009г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.665.18, 

съответстващ на УПИ I в кв. 345, с площ 19853 

кв.м. В имота има десет сгради, както следва: 

1-Сграда с идент. 83510.665.18.8, ЗП 1825 кв. м., 

масивна, с предназначение за спорт. 

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
Няма охрана 
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2- Сграда с идент. 83510.665.18.7, ЗП 379 кв. м., 

масивна, с предназначение за спорт. 

3- Сграда с идент. 83510.665.18.6, ЗП 717 кв. м., 

масивна, с предназначение за спорт. 

4- Сграда с идент. 83510.665.18.4, ЗП 324 кв. м., 

масивна, с предназначение за административна 

сграда. 

5- Сграда с идент. 83510.665.18.3, ЗП 782 кв. м., 

масивна, с предназначение за спорт; 

6- Сграда с идент. 83510.665.18.9, ЗП 71 кв. м., 

масивна, с предназначение за склад; 

7- Сграда с идент. 83510.665.18.10, ЗП 146 кв. м., 

масивна, с предназначение за склад; 

8- Сграда с идент. 83510.665.18.1, ЗП 206 кв. м., 

метална конструкция, с предназначение за склад; 

9- Сграда с идент. 83510.665.18.2, ЗП 203 кв. м., 

метална конструкция, с предназначение за склад. 

В имота има три открити спортни площадки – за 

ханбал, волейбол и тенис. 

на ОбС - Шумен 

 

4. 

Стадион 

„Панайот 

Волов” 

гр. Шумен, 

бул. "Симеон Велики" 

№28 

3018/ 

14.07.2009г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.665.32, 

съответстващ на УПИ I в кв. 345, с площ 35836 

кв.м., в който е изграден стадион „П. Волов” със 

спортно ядро  от 14880 кв. м. и трибуни с площ 

8780 кв. м. В имота има сграда, масивна с идент. 

83510.665.32.1, ЗП 861 кв. м., с предназначение 

за спортна база. 

Предоставен за 

управление 

на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

електроснабдяванe, 

ВиК 
Няма охрана 

5. 
Спортна зала 

„Младост” 

гр. Шумен, 

бул. "Симеон Велики" 

№40 

3015/ 

14.07.2009г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.662.544, 

съответстващ на УПИ IV в кв. 513, с площ 6546 

кв.м., в който е изградена спортна зала 

„Младост”. В имота има сграда, с идент. 

83510.662.544.1, ЗП 1274 кв. м., метална 

конструкция с предназначение за спортна база. 

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
Няма охрана 

6. Градски басейн 
гр. Шумен, 

ул. "Ришки проход" 

4940/ 

 22.06.2017г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.672.280, 

съответстващ на УПИ I в кв. 449А, с площ 12504 

кв.м., в който е изграден басейн с площ 1250 

кв.м., и сграда с тоалетни с идент. 

83510.672.280.1, ЗП 322 кв. м. с предназначение: 

промишлена сграда. 

Отдаден под наем 

на „Пим Вижън” 

ООД 

с Договор №25-01-

234/17.05.2013г. 

за срок от 10 

години 

електроснабдяванe, 

ВиК 

СОТ, 

през работно 

време - 

охранител 
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7. 
Стадион в кв. 

„Дивдядово” 

гр. Шумен, 

кв.”Дивдядово” 

бул. "Велики 

Преслав" 

2888/ 

22.10.2008г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.681.574, 

съответстващ на УПИ I в кв. 118А, с площ 69069 

кв.м., в който е изграден стадион  с трибуни с 

площ 25000 кв. м. и сграда, масивна с идент. 

83510.681.574.1, ЗП 58 кв. м., с предназначение 

за спортна база. 

няма 
електроснабдяванe, 

ВиК 
 

8. 

Колодрум 

„Панайот 

Волов” 

гр. Шумен,  

бул. "Симеон Велики" 

3017/ 

14.07.2009г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.665.33, 

съответстващ на УПИ I в кв. 345, с площ 18664 

кв.м., в който е изграден колодрум „Панайот 

Волов”  с бетонова писта от 1800 кв. м. и 

вътрешно поле от 600 кв. м. 

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

няма Няма охрана 

9. 
Тренировъчно 

спортно игрище 

гр. Шумен,  

бул. "Симеон Велики" 

5603/ 

12.04.2022г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.665.31, 

съответстващ на УПИ I в кв. 345, с площ 17118 

кв.м., в който е изградено тренировъчно игрище 

от 8000 кв. м.  

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

няма Няма охрана 

10. 

Спортна зала по 

вдигане на 

тежести 

гр. Шумен,  

ул. "Съединение" 

4263/ 

02.07.2014г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.671.62, 

съответстващ на УПИ III в кв. 298, с площ 18206 

кв.м., в който са изградени три сгради. Спортната 

зала се намира в сграда с идент. 83510.671.62.2, 

ЗП 361 кв. м., масивна конструкция.  

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№216/27.09.2012 г. 

на ОбС - Шумен 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
Няма охрана 

11. 
Игрище за тенис 

на корт 

гр. Шумен,  

ул. "Преслав" 

4128/ 

26.09.2013г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.671.64, 

съответстващ на УПИ IV в кв. 298, с площ 4582 

кв.м. Сграда с идент. 83510.671.64.1, ЗП 82 кв. м., 

масивна конструкция с предназначение за кафе 

клуб, склад за инвентар, съблекалня, сервизни 

помещения.  

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№659/27.03.2014 г. 

на ОбС - Шумен 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
СОТ 

12. 

Спортно игрище 

в Градска 

градина 

гр. Шумен,  

Градска градина 

3019/ 

14.07.2009г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.671.295, 

съответстващ на УПИ III в кв. 136-б, с площ 3790 

кв.м. В имота има три сгради, както следва: 

1-Сграда с идент. 83510.671.295.1, ЗП 62 кв. м., 

масивна конструкция, с предназначение за спорт. 

2- Сграда с идент. 83510.671.295.2, ЗП 5 кв. м., 

масивна конструкция, с предназначение за спорт. 

3- Сграда с идент. 83510.671.295.3, ЗП 99 кв. м., 

масивна конструкция, с предназначение за спорт. 

Предоставен за 

управление 

 на ОП "ОЖИ" 

с Решение 

№1085/24.09.2015 

г. на ОбС - Шумен 

електроснабдяванe, 

ВиК 
Няма охрана 
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Трибуни – ЗП 400 кв. м., конструкция – 

стоманобетон. 

  

13. 
Стадион в  

с. Царев брод 
с. Царев брод 

4708/ 

09.05.2016г. 

Поземлен имот с идентификатор 78104.501.306, 

съответстващ на УПИ I в кв. 44, с площ 36003 

кв.м., в който е изграден стадион  и сграда, 

масивна с идент. 78104.501.306.1, ЗП 431 кв. м., с 

предназначение за спортна база.  

няма 
електроснабдяванe, 

ВиК 
Няма охрана 

14. 
Стадион в  

с. Мадара 
с. Мадара  

3474/ 

09.01.2012г. 

Поземлен имот с идентификатор 46053.501.911, 

съответстващ на УПИ XIV в кв. 46, с площ 22431 

кв.м., в който е изграден стадион  и сграда, 

масивна с идент. 46053.501.911.1, ЗП 134 кв. м., с 

предназначение за спортна база.  

няма няма Няма охрана 

15. 
Стадион в  

с. Дибич 
с. Дибич  

3475/ 

09.01.2012г. 

Поземлен имот с идентификатор 20938.501.514, 

съответстващ на УПИ I в кв. 52, с площ 18044 

кв.м., в който е изграден стадион  и две сгради. 

Сграда 1 - масивна с идент. 20938.501.514.1, ЗП 

87 кв. м., с предназначение за съблекалня и 

Сграда 2 - масивна с идент. 20938.501.514.2, ЗП 

138 кв. м., с предназначение за спортна база.  

Предоставен за 

безвъзмездно 

ползване 

 на „Футболен 

клуб Енев – 

Дибич” 

с Решение 

№600/22.12.2006 г. 

на ОбС - Шумен 

електроснабдяванe, 

ВиК 
Няма охрана 

16. 

Физкултурен 

салон в бивше 

V-то ОУ „Иван 

Вазов” 

гр. Шумен,  

ул. "Ген. Столетов” 

№16а 

5049/ 

 26.02.2018г. 

Поземлен имот с идентификатор 83510.660.405, 

съответстващ на УПИ I в кв. 63, с площ 6426 

кв.м., в който са изградени пет сгради. 

Физкултурният салон се намира на първи етаж в 

сграда с идент. 83510.671.62.2, ЗП 245 кв. м., 

масивна конструкция.  

Отдаден под наем 

на СК по кикбокс 

„Шуменска 

крепост” с Договор 

№25-01-

436/15.08.2012г. за 

срок от 10 години 

електроснабдяванe, 

ВиК, климатик 
Няма охрана 



РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ШУМЕН 

 5

17. 

Многофункцион

ална зала „Арена 

Шумен“ 

Област Шумен, 

Община Шумен, град 

Шумен, ул. „Марица“, 

ПИ №83510.662.20, по 

кадастралната карта с 

площ 48925 кв. м., 

одобрени със Заповед 

№РД-18-52/25.11.2005 

г. 

5117/ 

23.07.2018 г. 

Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване: За спортна зала, ПИ 

83510.662.20 с площ 48925 кв. м., за който е 

отреден УПИ V „Многофункционна зала, ООД, 

спорт и трафопост” в кв. 655 по действащият 

ПУП на гр. Шумен. 

Сграда №1 /Многофункционална зала  Арена – 

Шумен/ 

ЗП-4878 кв.м.,   

РЗП -7529 кв.м       Сграда№2 

/трафопост/ ЗП-17 кв.м.  

РЗП-17 кв.м. 

Предоставен за 

управление 

на ОП "ОЖИ" 

с Решение №862/ 

26.07.2018г. на 

Общински съвет 

Шумен 

 

Газифици рана 

сграда, 

електроснабден, 

водоснабдена, има 

ВиК, 

климатизирана, 

телефонизирана, 

има охранителни 

системи, интернет, 

има осигурен 

достъп до обекта 

СОТ 

 


