
   

 

Проект: BG16RFOP001-1.014-0004  

„Обновяване, включително прилежащи пространства  

на Летен театър гр. Шумен” 
 

 

 
 

Проект: "Обновяване, включително прилежащи пространства на 

Летен театър гр. Шумен" 

 

Бюджет на проекта: 2 434 009.60 лева  

 

Общата цел е създаване на условия за подобряване на достъпа до 

културния живот, чрез модернизация на културната инфраструктура в 

град Шумен 

  

Специфични цели: 

● Подобряване на физическата среда чрез ремонт и рехабилитация на 

Летния театър в град Шумен, включително благоустрояване на околното 

пространство 

● Осигуряване на условия за достъп на хората с увреждания и 

интегриране на групите в неравностойно положение.  

● Подобряване условията и разширяване на възможностите и местата за 

провеждане на общинските културни политики 

● Утвърждаването на Летния театър като един от центровете за местни, 

регионални, национални и международни културни събития и прояви  

● Поощряване и стимулиране интереса на различни целеви групи за по-

активно участие в културния живот на общината. 

 

Целеви групи  

 

Ефектът от реализацията на проекта ще окаже пряко и положително 

влияние върху следните целеви групи: 
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• Около 3000 души/годишно, които ще посещават различни прояви, 

организирани  в Летен театър – Шумен; 

• Около 500 деца и младежи, които ще посещават проявите, които са 

част от културния календар на общината и проявите на общински 

институции - от училища, детски градини и младежки дом; 

• Персоналът на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви 

и атракции“, на който ще бъде възложено да стопанисва Летния театър. 

Крайни бенефициенти по настоящия проект, които ще се възползват от 

резултатите от проекта в дългосрочен план са: 

• 75 442 жители на град Шумен; 

• 87 152 жители на община Шумен. 

От реализацията на проекта пряко заинтересовани страни са община 

Шумен, културни, социални и образователни институции. 

Очакваните резултати: 

• Реконструиран сграден фонд от културната инфраструктура в град 

Шумен, чрез реализиране на СМР в  Летен театър – гр. Шумен (8600 

кв.м.);     

• Подобрен достъп за хора в неравностойно положение и хора с 

физически увреждания; 

• Подобрение на цялостния облик на сградата на Летен театър - гр. 

Шумен; 

• Осигурен комфорт на пребиваване за посетителите и персонала на 

Летен театър - гр. Шумен; 

• Подобряване на условията за достъп до културния живот в град 

Шумен. 


