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Проект BG161PO001/1.4-07/2010/034 

„Изготвяне на Интегриран план за възстановяване 

и развитие на гр. Шумен” 

Бюджет на проекта по ДБФП: 499 740,00 лева 

Общата цел  

Повишаване на конкурентноспособността и привлекателността на 

град Шумен с времеви хоризонт до 2020 г. посредством осигуряване на 

пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на 

различни политики и планови ресурси. 

Специфични цели: 

• Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, 

здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите 

нужди на населението в Община Шумен; 

• Подобряване качеството на средата за живот и работа в Община 

Шумен с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности за 

повишаване на градската конкурент-носпособност и устойчиво градско 

развитие; 

• Запазване, подобряване и възстановяване на естествената 

околна среда и развитие на екологичната инфраструктура на 

територията на Община Шумен, водещи до повишаване на 

привлекателността на региона за посетителите и инвеститори и до 

увеличаване възможностите за инвестиции в икономиката; 

Основните целеви групи могат да бъдат дефинирани  по следния 

начин:  

• Населението на град Шумен; 
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• Действащи микро и малки предприятия; 

• Земеделски производители; 

• Учебни и здравни заведения и институциите, предоставящи 

социални услуги; 

• Институции на местно ниво - държавни, частни, 

неправителствени организации; 

• Професионални камари и бизнес организации; 

• Организации, предоставящи услуги за активен отдих и масов 

спорт; 

• Малцинствени групи в неравностойно положение; 

• Представители на рисковите групи на пазара на труда. 

Крайни бенефициенти:  

Организациите на равнище общество или сектор, които ще се 

възползват от резултатите от проекта в дългосрочен план, са следните: 

• Населението на община Шумен;  

• Населението на област Шумен; 

• Населението на съседните общини; 

• Хора в неравностойно положение на територията на общината, 

• Деца и младежи от града, 

• Туристи и гости на града; 

• Предприемачи, инвеститори; 
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Основни моменти при „Изготвяне на Интегриран план за 

възстановяване и развитие на гр. Шумен” 

� Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата 

ситуация; 

� Формулиране на визията за развитието на гр. Шумен до 2020 

г.; 

� Провеждане на обществени обсъждания; 

� Определяне на зони за въздействие; 

� Формулиране на цели и стратегия на Интегрирания план за 

възстановяване и развитие на гр. Шумен; 

� Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за 

публично-частни партньорства на територията на 

обособените зони; 

� Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, 

потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат 

обхванати в процеса на изпълнение на Интегрирания план за 

възстановяване и развитие на гр. Шумен; 

� Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за 

реализация (бизнес план) на Интегрирания план за 

възстановяване и развитие на гр. Шумен; 

� Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за 

възстановяване и развитие на гр. Шумен;  

� Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на 

Интегрирания план за възстановяване и развитие на гр. 

Шумен; 

� Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект 

за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на 
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въздействие, включени в Интегрирания план за 

възстановяване и развитие на гр. Шумен. 

Резултати: 

• Създадена методологическа основа за реализация на визията 

и стратегията за развитието на град Шумен до 2020 г.; 

• Идентифицирани интервенции, съдействащи за формирането 

на по-благоприятна среда за бизнеса, насърчаване на заетостта и 

създаване на добавена стойност; 

• Осигурени предпоставки за трайно подобряване на 

образователната, здравната, социалната и културна инфраструктура, 

съобразена с бъдещите потребности на населението в Община Шумен; 

• Създадени условия за подобряване и възстановяване на 

околната среда и екологичната инфраструктура на Община Шумен; 

• Идентифицирани възможности за подобряване качеството на 

средата за живот и работа в Община Шумен с по-добър достъп до 

основни услуги и нови възможности за повишаване на градската 

конкурентноспособност и устойчиво градско развитие; 

• Информирано гражданско общество по въпросите от 

общоградско значение в областта на устройственото планиране; 

• Дефиниран инструментариум за недопускане на 

дискриминационни ограничения по отношение на социалния статус на 

хората, живеещи, работещи или посещаващи региона, на тяхната 

полова, расова, религиозна, етническа и политическа принадлежност, 

гражданство, произход, образование, убеждения, наличие на увреждане, 

както и на тяхната възраст, семейно положение, имуществено състояние 

и сексуална ориентация. 

 


