Проект: BG161PO001/5-02/2012/013
"Създаване на готовност за следващият програмен период"
Бюджет на проекта по ДБФП: 548 475.96 лева

Обща цел:
Укрепване капацитета на Община Шумен за успешно усвояване на средства по ОПРР
и структурните фондове
Специфични цели:
• Генериране на проектна готовност;
• Създаване на база от готови технически проекти, включени в Интегрираният
план за възстановяване и развитие на град Шумен
Дейности по проекта
• Организация и управление
• Изработка на тръжна документация
• Избор на най-добри обемно-устройствени решения и изработване на технически
задания
• Изработка на техническа документация, съгласуване на техническите проекти
• Информация и публичност
• Одит на проекта

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ
№

Наименование на обекта

1 Рехабилитация на ул.”Раковска” и кръстовище при вход Кьошковете
2 Рехабилитация на ул.”Тича”
3 Благоустрояване на района на „Томбул джамия”
4 Рехабилитация на ул.”Стара планина” и ул.”Средна гора”

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период", в изпълнение на
договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

5

Благоустрояване, изграждане и ре хабилитиране на пешеходни алеи и
тротоар в района на МБАЛ - Шумен АД

Благоустрояване, изграждане и ре хабилитиране на пешеходни алеи и
6 тротоар в района на Пространство между ул. „Ген. Скобелев” и ул.
„Марица” и в района на Югоизточно от ул. „Софийско шосе”
Благоустрояване, изграждане и ре хабилитиране на пешеходни алеи и
7
тротоар в района на Кв. „Тракия”
Благоустрояване, изграждане и ре хабилитиране на пешеходни алеи и
8 тротоар в района на по ул. Съединение от Пенсионерски клуб № 7 до
Съдебна палата
9

Благоустрояване и ре хабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в
района на Бул. „Славянски” от пл. „Кристал” до хотел Мадара

Благоустрояване на зелена площ до "Диагностично-консултативен център
І – Шумен" ЕООД
Благоустрояване на района на кръстовището на ул. „Станционна”, бул.
11
„Симеон Велики”
12 НЧ „Назъм Хикмет”
10

13 НЧ „Стилиян Чилингиров”
14 НЧ „Боян Пенев – 1949”
15 Летен театър
16 Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” бул.”Славянски” № 19
17 Регионален Исторически Музей /РИМ/ бул.”Славянски” № 19
18 НЧ „ЕКИПЕ”
19 НЧ „Напредък – 1869” Ул.”П.Волов” № 2
20 СОУ „Трайко Симеонов”
21 ЦДГ № 27 и ДЯ № 5 на ул. „Петър Берон”
22 СОУ „Васил Левски”
23 СОУ „П.Волов”
24 НУ „Илия Р.Блъсков” ул.”Христо Смирненски” 9
25

Училищен комплекс СОУ „Сава Доброплодни”, ГПЧЕ „Никола Йонков
Вапцаров”, СОУ„Йоан Екзарх Български”/бивше СОУ "Васил Друмев" .

Резултати
• разработени 4 инвестиционни работни проекта по всички необходими части за 11
обекта на градската среда , 6 обекта на образователна инфраструктура и 9 обекта на
културната инфраструктура ;

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период", в изпълнение на
договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

• проведени встъпителна конференция за оповестяване стартирането на проектните
дейности и закриваща конференция за оповестяване на постигнатите резултати;
•проведено обществено обсъждане
• осъществени публикации в регионални медии
• изготвени и разпространени информационни материали;
• изработени 2 банера;
• изработени каталози 100 бр.
• изработени плакати 100 бр.

Този документ е създаден в рамките на проект "Създаване на готовност за следващият програмен период", в изпълнение на
договор BG161PO001/5-02/2012/013, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

