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Уважаеми г-н Ценков, 

Видин е дал на България не един шампион в различни видове спорт. Гра-
дът ни се намира на една от най-красивите и живописни европейски реки, а 
именно река Дунав. За голямо съжаление община Видин не може да се похвали 
с плувен басейн където да спортуват видинските деца и младежи. Това е една от 
болните теми на младите хора от Видин и тъй като цел на общината трябва да 
бъде задържането им в града, а не тяхното отпращане предлагам заедно да по-
търсим решение и да предприемем необходимите мерки Видин да се сдобие с 
подобно съоръжение. 

Стопани на града сме всички ние. Затова като основен местен законодате-
лен и изпълнителен орган Общината чрез Кмета и Общинския съвет имат право 
да поставят условията за развитие на града и да следят за тяхното изпълнение. 

Във връзка с горното, ние общинските съветници от „Единни за промя-
на" предлагаме на Вашето внимание идея за създаване на модерна спортна база 
за всички видински деца и спортни клубове. Необходимо е за целта да бъдат 
предприети следните действия от Ваша страна и от страна на Общински съвет 
Видин: 

1. Предложение от община Видин за безвъзмездното прехвърляне на 
собствеността от държавата в лицето на МЗХ върху недостроения закрит 
плувен басейн в града. 
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2. Обстойно обследване за състоянието на строежа и възможностите за не-
говото пълно или частично използване за реализиране на целта ни. 
Подновяване и актуализация на строителните книжа, ако състоянието на 
строежа позволява или изработка на план за премахването му и проект за 
изграждане на същото място на закрит плувен басейн с конферентна зала, 
фитнес, санитарни помещения, помещения за възстановяване и почивка, 
както и тренировъчна зала към комплекса. 

3. Изработване на задание за обединяване на спортните съоръжения и при-
лежащите терени и зони за озеленяване в цялостен, функционално 
свързан, модерен спортен комплекс. 

4. Обявяване на процедура по събиране на идейни предложения, изработени 
съгласно направеното от община Видин задание. Предложенията да са с 
включена графична част и програма, предвиждаща стъпките за реализа-
ция и план за обединяване на спортните съоръжения около общинския 
стадион. Към обяснителната записка да е включена количествена сметка 
за ремонта и реконструкцията на същия, на тренировъчните игрища и 
прилежащите зони, на зоната за паркинг и озеленяване с цел постигане на 
идейно свързан, модерен спортен комплекс. 

5. За всеки етап от доизграждането, реконструкцията и модернизацията или 
новото изграждане на съответните съоръжения трябва да се потърси фи-
нансиране по европейски програми и/или публично - частно партньорство 
при ясно определени параметри. 
Целта на инициативата ни е да се създаде модерен спортен комплекс, кой-

то да се ползва от всички видински деца и спортни клубове. 
Оставаме на Ваше разположение във връзка с разработването на идейният 
проект и планирането на спортния комплекс, както и за получаване на широка 
обществена подкрепа. 
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