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Проект: „ Благоустрояване и рехабилитация на части от 
техническата инфраструктура на гр. Шумен” 
 

Бюджет на проекта по ДБФП: 7 178 080,96 лева  

 
 
Общата цел е повишаване качеството на живот, социалното включване и 

подобряване състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване 

на физическите елементи на градската среда. 

 

Специфични цели: 

♦ Подобряване качеството на градската, архитектурната и парковата среда в 

Шумен чрез възстановяване декоративната настилка на пешеходните алеи, 

бордюри и тротоари. 

♦ Създаване на условия за интегриране на групите с неравностойно положение 

чрез изграждане на достъпна градска среда; 

♦ Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване 

на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо 

наследство на гр. Шумен и околния ландшафт; 

♦ Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез благоустрояване на 

места за отдих, срещи, детски площадки и др. 

 

Целеви групи - населението на града, вкл. хора в неравностойно положение, деца, 

младежи и хора в активна възраст, майки с деца, пенсионери. 

 

Строително-монтажни работи 

 

1) За обект "Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и 

тротоар в района на кв. "Тракия"": 

* рехабилитация на настилките на пешеходните алеи 

* осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

* изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 
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2) За обект "Рехабилитация на ул. Тича": 

* възстановяване на пътното платно 

* възстановяване на пътната настилка 

* рехабилитация на пешеходните алеи 

* осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

* изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 

3) За обект "Благоустрояване на зелена площ до "Диагностично консултативен 

център I - Шумен" ЕООД": 

* рехабилитация на настилките на съществуващите тротоари 

* рехабилитация на пешеходните алеи 

* осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

* изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление. 

4) За обект "Благоустрояване на района на кръстовището на ул. "Стационна", бул. 

"Симеон Велики"": 

* рехабилитация на настилките на съществуващите тротоари 

* осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

* изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление 

* възстановяване на пътното платно 

* възстановяване на пътната настилка 

* облагородяване на зелени площи. 

5) За обект "Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и 

тротоар в района на ул. "Съединение" от Пенсионерски клуб №7 до Съдебна 

палата": 

* рехабилитация на настилките на пешеходните алеи по северното протежение на 

улица “ Съединение”; 

* осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение; 

* изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 

* ремонт и подмяна на съоръжения на детска площадка; 

* облагородяване на зелени площи. 

 

Очакваните резултати, които ще бъдат постигнати с реализацията на проекта, 

допринасят за постигане на специфичните цели по следния начин: 
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- с рехабилитирането на над 40 000 кв. м паркове, тротоари, улици, междублокови 

пространства и детски площадки ще се допринесе за постигане на сп. цел 1, сп. цел 

3 и сп. цел 4, а именно: "Подобряване качеството на градската, архитектурната и 

парковата среда в Шумен чрез възстановяване декоративната настилка на 

пешеходните алеи, бордюри и тротоари", "Подобряване на естетическия облик на 

градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с 

уникалното историческо наследство на гр. Шумен и околния ландшафт" и 

"Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез благоустрояване на места 

за отдих, срещи, детски площадки и други". 

- с осигуряването на достъп на хора с неравностойно положение до 

рехабилитираните елементи на градската среда и техническата инфраструктура ще 

се допринесе за постигане на сп. цел 2 и сп. цел 4: "Създаване на условия за 

интегриране на групите с неравностойно положение чрез изграждане на достъпна 

градска среда и "Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез 

благоустрояване на места за отдих, срещи, детски площадки и други". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


