Проект: BG161РО001/1.4-03/2008/011
„Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към
туристически комплекс “Създатели на Българската
държава от км 0+60 до 0+430”
Бюджет на проекта по ДБФП: 986 934,85 лева
Обща цел на проекта Да допринесе за ограничаване и превенция на рисковете за
живота и имуществото на жителите и гостите на Община Шумен, чрез укрепване на
срутище на панорамен път към туристически комплекс “Създатели на българската
държава”.
Специфични цели:
♦ Да подобри устойчивостта на откоса и предотвратяване на бъдещи срутвания;
♦ Да подобри качеството на живот, жизнената и работна среда;
♦ Да повиши безопасността на хората и автомобилите, които преминават по пътя;
♦ Да осигури по-добра интеграция и достъпност за периферните райони в община
Шумен, представляващи интерес за инвеститори и туристи;

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
♦ Деца и младежи от града 15 691 души
♦ Туристи и гости на града 75 000 души;
♦ Предприемачи, инвеститори ;

Този документ е създаден в рамките на проект “Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически
комплекс “Създатели на Българската държава от км 0+60 до 0+430”, в изпълнение на договор BG161РО001/1.403/2008/011, 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.

♦ Пътна полиция – по-добро състояние на пътя, по-малко катастрофи, по-добро
управление на движението.

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
♦ обрушване и извозване на скална маса;
♦ орязване на растителност и почистване;
♦ доставка на високоякостни мрежи;
♦ полагане на високоякостни мрежи;
♦ доставка анкери тип “Gewi D=32”;
♦ полагане на анкери тип “Gewi D=32”;
♦ доставка и полагане на шайба и гайка;
♦ доставка на високоякостни мрежи за отделни скални блокове;
полагане на високоякостни мрежи за укрепване на отделни скални блокове;

Резултат:
− 3 845 м2 – положена високоякостна мрежа;
− 1 216 м2 – почистена площ от растителност;
− 2 924 м – положени анкери тип “Gewi D=32”;
− 370 м дължина на пътната отсечка, спасена от срутището;
− 95 460 облагодетелствани от укрепване на срутището
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