
 

Този документ е създаден в рамките на проект «Шумен  по-доброто място за живеене», в изпълнение на договор 
BG161PO001/1.4-09/2012/022, 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. 
 

 
Проект: BG161PO001/1.4-09/2012 /022 

„Шумен по-доброто място за живеене” 

Бюджет на проекта по ДБФП: 8 102 502,25 лева 

 
Обща цел на проекта е Повишаване атрактивността и подобряване качеството на 

градската среда в град Шумен като предпоставка за осигуряване на устойчива и 

екологична градска среда за по-високо качество на живот и интензифициране на 

социалните контакти. 

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 хората с увреждания чрез осигуряване 

на достъпност на средата; 

♦ Подобряване на психокомфорта чрез обогатяване на средата с нови форми, 

цветове и материали; 

♦ Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез благоустрояване на 

места за отдих, срещи, детски площадки и др.; 

 

Целеви групи:  

♦ Реализацията на проекта ще облагодетелства пряко населението на град 

Шумен (95 460 души). 

 

Крайни бенефициенти:  

♦ Населението на община Шумен - 117 206 души;  

♦ Населението на област Шумен (244 663 души); 

♦ Населението на съседните общини Търговище (73 908 души), Провадия (26453 

души); – осигуряване на благоприятна инвестиционна и социална среда;  

♦ Хора в неравностойно положение са 7500 души, за които ще бъде създадена 

необходимата инфраструктура;  
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♦ Деца и младежи от града (15691 души), които ще използват активно изградените 

детска и спортни площадки;  

♦ Туристи и гости на града 75 000 души; 

♦ Предприемачи, инвеститори – по-малки разходи за транспорт;  

♦ Организатори и участници в градски мероприятия - шествия, карнавали, 

изложби на открито; 

♦ Търговци – по пешеходната зона са концентрирани почти всички търговски 

обекти, кафенета, бистра; 

♦ Посетители на административните и културни институции; 

♦ Фирми за строителство, строителни материали и поддръжка; 

Пътна полиция – по-добро състояние на пътищата, по-малко катастрофи, по-добро 

управление на движението. 

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
 

Обект на 
интервенция Предвидени дейности 

Рехабилитация на 
бул. Велики Преслав 

Рехабилитация и подмяна на тротоари; 
Подмяна на улични и градински бордюри; 

Рехабилитация на улична мрежа; 
Подмяна на осветителни тела; 
Затревяване на неизползваеми площи; 
Насаждане на дървета и храсти; 
Направа на пътна маркировка; 

Реконструкция на 
междублоково 
парково 
пространство и 
рехабилитация  на 
междублокова 
улична мрежа и 
паркинги в кв.364а 

Рехабилитация и подмяна на тротоари; 
Подмяна на улични и градински бордюри; 
Рехабилитация на улична мрежа; 
Обновяване на спортни площадки; 
Реновиране на детски площадки; 
Монтаж на детски и спортни съоръжения за 
трудно подвижни хора; 
Подмяна на осветителни тела; 
Затревяване на неизползваеми площи; 
Насаждане на дървета и храсти;; 
Създаване на места за отдих; 
Монтаж на паркови съдове за отпадъци; 
Монтаж на паркова мебел – пейки, беседки, 
перголи и др. 

Рехабилитация на 
разпределителна 
улична мрежа, 
изграждане на 
велоалея, 
обслужваща кв. 570, 

Рехабилитация и подмяна на тротоари; 
Направа на велоалея;  
Подмяна на улични и градински бордюри; 
Рехабилитация на улична мрежа; 
Подмяна на осветителни тела; 
Насаждане на дървета и храсти; 
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571, 572 Направа на пътна маркировка; 

Реконструкция на 
междублоково 
парково 
пространство и 
рехабилитация на 
междублоковата 
улична мрежа и 
паркинги в кв. 570, 
571, 572 

Рехабилитация и подмяна на тротоари; 
Подмяна на улични и градински бордюри; 
Направа на велоалея;  
Рехабилитация на улична мрежа; 
Обновяване на спортни площадки; 
Реновиране на детски площадки; 
Монтаж на детски и спортни съоръжения за 
трудно подвижни хора; 
Подмяна на осветителни тела; 
Затревяване на неизползваеми площи; 
Насаждане на дървета и храсти; 
Създаване на места за отдих; 
Монтаж на паркови съдове за отпадъци; 
Изграждане на рампи за трудно подвижни хора; 
Монтаж на паркова мебел – пейки, беседки, 
перголи и др. 

Реконструкция на 
парково 
пространство в кв. 
292 

Рехабилитация и подмяна на тротоари; 
Подмяна на улични и градински бордюри; 
Обновяване на спортни площадки; 
Реновиране на детски площадки; 
Монтаж на детски и спортни съоръжения за 
трудно подвижни хора; 
Подмяна на осветителни тела; 
Затревяване на неизползваеми площи; 
Насаждане на дървета и храсти;; 
Създаване на места за отдих; 
Монтаж на паркови съдове за отпадъци; 
Монтаж на паркова мебел – пейки, беседки, 
перголи и др. 

 

Очаквани резултати: 

Качествени: 

♦ Повишено качеството на градската, архитектурната и парковата средата; 

♦ Подобрен психокомфорта в централната градска част на Шумен; 

♦ Създадена безопасна и достъпна среда за хора с увреждания; 

♦ Подпомогната социализацията на хората - улесняване на общуването чрез 

места за отдих и срещи; 

♦ Повишена атрактивността на града за жителите и за гостите; 

♦ Създаден екип за качествено и ефективно управление; 
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♦ Проведен ефективен мониторинг при управление на проекта; 

♦ Законоосъоразно и прозрачно проведени процедури и сключени договори с 

изпълнители за строителство, услуги, смесени (предоставяне на услуги и 

доставка на стоки)  

 

Количествени: 

♦ Паркова /градска среда – 25 777 кв.м 

♦ Изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - 24049 кв.м; 

♦ Изградена велоалея – 2 бр.; 

♦ Реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа – 49 656 кв.м; 

♦ Монтирани 330 осветителни тела (прожектори и лампи); 

♦ Озеленени площи – 23 870 кв.м 

♦ Засадени храсти - 1200  броя; 

♦ Широколистни и иглолистни дървета -  308 броя 

♦ Поставени 119 брой нови пейки; 

♦ Монтирани съдове за отпадъци – 109 броя; 

♦ Изградена 31 автомитизирана напоителна система с 36 поливни зони; 

♦ Изграден 6 пясъчник; 

♦ Рехабилитирани и обновени 8 детски площадки; 

♦ Ремонтирани питейни фонтанки – 6 бр.; 

♦ Обучени в практиката 6 души екип за управление на проекти; 

♦ Изработени и монтирани 3 билборда; 

♦ Изработени и монтирани 13 обяснителни табели; 

♦ Издадени брошури - 2000 броя; 

♦ Издадени плакати  - 500 броя;  

♦ Транспаранти – 2 броя;  

♦ 5 публикации; 

♦ 3 пресконференции; 

 

 


