Проект: BG161PO001/1.4-06/2010/024
"Интервенция върху критична инфраструктура на
Община Шумен”
Бюджет на проекта по ДБФП: 975 041,74 лева
Обща цел:
Да допринесе за ограничаване и превенция на рисковете за живота и
имуществото на жителите на целевия регион, чрез предотвратяването на рисковете
от наводнение в целевия регион.
Специфични цели:
♦

Да подобри проходимостта на речните корита и дерета;

♦

Да предпази околните площи от вредни заливания;

♦

Да подобри качеството на живот, жизнената и работна среда;

♦

Да се понижи нивото на подпочвените води;

♦

Да осигури по-добра интеграция и достъпност до населените места в община

Шумен, представляващи интерес за инвеститори;
♦

Да допринесе за изграждането на капацитет в община Шумен за усвояване

на средства от Европейският фонд за регионално развитие и успешно участие
в други бъдеще проекти – финансирани от структурните фондове на
Европейският съюз;

Целеви групи
-

1033 жители на с. Салманово, община Шумен;

-

224 жители на с. Белокопитово, Община Шумен;

-

514 жители на с. Панайот Волов, Община Шумен;

-

земеделски производители и арендатори - 30;

-

микро и малки предприятия, които развиват дейност в целевия район – 20;

-

служители и работници в земеделски кооперации и частни фирми, които
живеят в съседни селища - 520 човека;

-

ползвателите на път SHU - 1190;

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-06/2010/024, Наименование на проекта: „Интервенция върху критичната
инфраструктура на Община Шумен” който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013, 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

Крайни бенефициенти:
-

Жителите на община Шумен – 102 429 души;

-

Жителите на община Велики Преслав -16 057 души;

-

Жителите на община Смядово - 8 000 души;

-

Гостите на ежегодния фестивал на динята, който се провежда в село
Салманово – около 2000 човека всяка година;

-

Ангажираните с проблема отговорни институции;

Дейности по проекта:
•

Управление на проекта;

•

Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжна
процедура и възлагане на разработването на тръжна документация;

•

Избор на изпълнители за строително – монтажни, укрепителни дейности на 3
–те обекта;

•

Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за
извършените СМР дейности;

•

Извършване на строително-ремонтните дейности;

•

Изпълняване на независим строителен надзор;

•

Въвеждане на 3 обекта в експлоатация;

•

Разпространение на информация и публичност;

•

Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта;

•

Одит на проекта;

Резултати:
Качествени:
Подобрена проходимост на речните корита и дерета;
Подобрено качество на живот, жизнена и работна среда
Повишена атрактивността на целевия регион за жителите и за гостите;
Създаден екип за качествено и ефективно управление;
Проведен ефективен мониторинг при управление на проекта;
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Законоосъоразно и прозрачно проведени процедури и сключени
договори с изпълнители за строителство, услуги, смесени (предоставяне
на услуги и доставка на стоки)

Количествени:
780 метра габиони.
270 м2 - възстановена асфалтово настилка
32 м трапецовидно бетоново сечение
131м нов правоъгълен стоманобетонов профил с размери 3,7/1,2.
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