Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община ШУМЕН за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет
(П)

Мярка (М)

П1
П1
П1

П1

П1

П1

П1
П1

П1

П1

1.1.1.1.Разработване на Общинска
община Шумен ДОбщински
програма за насърчаване на
ция "ИОСЕП"
25,0
2021-2022
бюджет
малките и средните предприятия
браншови орг.,
на територията на община Шумен
1.1.1.2.Разработване на Общинска
община Шумен Дмаркетингова стратегия за
Общински
М.1.1.1.
мека мярка
25,0
2021-2022
ция "ИОСЕП"
привличане и развитие на нови
бюджет
браншови орг.,
инвестиции
М.1.1.2. Реновиране на съществуващи и изграждане на нови производствени зони;
1.1.2.1.Рехабилитация на
Публично
базовата инфраструктура на
община Шумен ДМ 1.1.2.
не
зона 2
400,0
.частно
2021-2027
Промишлена зона "Запад" - гр.
ция "УТ"
финансиране
Шумен
1.1.2.2. Изграждане на базова
Публично
(довеждаща) инфраструктура в
община Шумен ДМ 1.1.2.
не
зона 2
1200,0
.частно
2021-2027
ция "УТ"
зона С на Индустриален парк финансиране
Шумен
1.1.2.3..Изграждане на
Публично
транспортно- лигистичен парк в
община Шумен ДМ 1.1.2.
не
600,0
.частно
2021-2027
зоната на скоростен път I-2 „Русе
ция "УТ"
финансиране
– Шумен"
1.1.2.4. Изграждане на
Публично
транспортно- лигистичен парк в
община Шумен ДМ 1.1.2.
не
зона 4.5.
1000,0
.частно
2021-2027
близост до бъдещия скоростен
ция "УТ"
финансиране
път Силистра - Шумен - Карнобат ГКПП Лесово
СЦ 1.2. Разширяване на съществуващи и изграждане на нови съвременни индустриални и логистични зони и паркове;
М.1.2.1. Подкрепа на инвестиционен интерес за иновативни, високотехнологични производства
1.2.1.1. Внедряване на нови
технологии и оборудване за
Община Шумен,
ОПИК/частни
2021-2027
М 1.2.1
не
4000,0
подобряване
инвестиции
частен бизнес
конкурентоспособността на
предприятията
1.2.1.2.Дигитализация и
автоматизация на производствени
ОПИК/частни
Община Шумен,
2021-2027
М 1.2.1
не
1300,0
процеси в съществуващи
инвестиции
частен бизнес
предприятия
М.1.1.1.

П1

М 1.2.1

П1

М 1.2.1

П1

П1

мека мярка

1.2.1.3.Административна подкрепа
мека мярка на бизнес инициативи насочени
(намаленаа към внедряване на иновации с
адм. тежест) акценти в кръгова икономика и
цифровата трансформация

не

1.2.1.4.Внедряване на мерки за
ефективно използване на
разполагаемите ресурси от
предприятията в общината

0,0

2000,0

2021-2027

ОПИК/частни
инвестиции/

2021-2027

Община Шумен,
частен бизнес

М.1.2.2. Подкрепа на съвместни инициативи на стартиращи предприятия и инвеститори за насърчаване на предприемачеството

М 1.2.2.

П1
П1

П1

Кратко описание

Административ
на структура
(звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката

П.1. Устойчиво, конкурентоспособно икономическо развитие на общината
СЦ 1.1. Развитие на иновативен, технологично обновен и енергоефективен индустриален сектор
М.1.1.1. Създаване, промотиране и подкрепа на местни иновационни стратегии

П1
П1

П1

Дейност/прое
ктна идея*

Територия/зона
за прилагане на
Източник на
Индикативе
Срок за
интегриран
финансиран
н бюджет
изпълнение
подход (зона за
е
въздействие)**

М 1.3.1

1.1.1.2.Изработване на актуален
фирмен каталог на община
50,0
ОБ
Шумен, с включени действащи
фирми
СЦ 1.3. Развитие на конкурентен, биологично ориентиран аграрен сектор.
М.1.3.1. Подкрепа на млади фермери
1.3.1.1.Административна подкрепа
мека мярка
на млади фермери за развитие на
зона 4.2.
(консултиране
0,0
биологично земеделие и
зона 4.3
и адм. обсл.)
биологично животновъдство
1.3.1.2.. Създаване на регистър на
публичносертифицирани екологични
мека мяркя земеделски площи и еко
30,0
частно
финансиране
производители
мека мярка 1.3.1.3.Административна подкрепа
(консултиране за реализиране на инвестиции в
и адм. обсл.) малки предприятия за преработка
на селскостопанска продукция

0,0

2021-2023

Община Шумен,
браншови
организации

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

2021-2023

Община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

1.3.1.4.Инвестиции за създаване
частни
120,0
2021-2027
на овощни масиви от стартиращи
инвестиции
земеделски стопанства
1.3.1.5. Изграждане на борса за
Публично селскостопанска продукция на
не
2021-2027
250,0
частно
дребни производители
финансиране
М.1.3.2. Подкрепа на научното обслужване за развитие на биологичното животновъдство
1.3.2.1.Внедряване на
високопродуктивни породи
животни, селектирани в Института
частни
не
по свиневъдство към Земеделски
150,0
2021-2027
инвестиции
институт - Шумен в съществуващи
и новосъздавани животновъдни
ферми
СЦ 1.4. Засилване на икономическата активност чрез развитие на устойчив туристическия сектор
М.1.4.1. Развитие на устойчив туризъм чрез разширяване на предлаганите туристически продукти
не

П1

М 1.3.1

П1

П1

М 1.3.2.

П1
П1

Община Шумен
Д-ция "УТ"

П1

М 1.4.1.

Мека мярка

1.4.1.1.Разработване на
дългосрочна общинска стратегия
за развитие на туризма в община
Шумен - 2021-2030 г.

30,0

Общински
бюджет

2021-2022

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"/
туристически
бранш

П1

М 1.4.1.

Мека мярка

1.4.1.2. Разработване на нова
Обшинска програма за развитие
на туризма в община Шумен 2022-2027 г.

30,0

Общински
бюджет

2022 г.

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"/
туристически
бранш

150,0

Публичночастно
партньорство

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"/
туристически
бранш

П1

П1

П1

М 1.4.1.

не

1.4.1.3. Социализиране на
туристически ресурси с
прироредн и антропогенен
характер (Дворец на хан Омуртаг,
Гробищен комплекс, местн.
"Фисека" и др. и включването им в
туристически маршрути

М.1.4.2. Разширяване участието на община Шумен като туристическа дестинация в националния и международния туристически пазар;

М 1.4.2.

мека мярка

1.4.2.1.Участие на община Шумен
в национални и международни
туристически борси, туристически
изложения и др.

100,0

500,0

П1

М 1.4.2.

мека мярка

1.4.2.2. Провеждане на засилена
рекламна кампания на
провежданите фестивали,
популяризиращи културното
съвременно изкуство и автентично
наследство на община Шумен

П1

М 1.4.2.

не

1.4.2.3.Осигуряване на
финансиране за подробни техникоикономически проучвания и за
сондажи за минерална води на
територията на общината

П1

М 1.4.2.

мека мярка

П1

П1

П1

П1

зона 4.1
зона 4.4.

М 1.4.3.

М 1.4.3.

М 1.4.3.

не

не

ве

100,0

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"/
туристически
бранш

ОБ

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

Европейски и
национални
фондове

2021-2027

Община Шумен

Публичночастно
партньорство

1.4.2.4. Организиране на
периодични езикови курсове за
Частен
40,0
мениджери и ръководни
сектор
служители във фирми от
туристическия бранш;
М.1.4.3. Създаване и промотиране на интегрирани туристически продукти
1.4.3.1.Предлагане на регионален
туристически пакет "От тука
започва България“ (Плиска,
Велики Преслав, Мадара,
Паметник „1300 години България“,
„Шуменска крепост“),
1.4.3.2. Организиране и
предлагане на интегрирани
туристически пакети (балнео,
СПА и уелнес, културнопознавателен, еко, включващи
използване на разнообразни
туристически ресурси в община
Шумен
1.4.3.3. Създаване на съвременни
туристически атракции,
разнообразяващи престоя на
туристите, с използване на
модерни форми на визуализация
(вкл. и 3D формати,
анимационни програми за деца и
възрастни и др.) в открити
пространства на гр. Шумен,
Шуменско плато, с. Мадара ;

зона 4.4.

зона 1
зона 4.3.

зана 1
зона 4.4.B92

500,0

Публичночастно
партньорство

150,0

Публичночастно
партньорство

150,0

Публичночастно
партньорство

2021-2027

тур. бизнес

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

П1

М 1.4.3.

мека мярка

П1

П1

П.2.
П.2.
П.2.

М. 1.4.4.

М. 1.4.4.

М. 1.4.4.

не

1.4.4.1.Изграждане на виртуален
туристически информационен
център

не

1.4.4.2. Изработване и
разполагане на дребна
туристическа инффраструктура указателни табели, схеми на
туристически обекти, билбордове
и др.

не

П.2.

П.2.

П.2.

М.2.1.2.

Изграждане на велоалея “1300
години България”;

зона 1.

зона 1
зона 3

250,0

публичночастно
партньорство

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

150,0

публичночастно
партньорство

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

350,0

ОПРР

не

образователния процес
М. 2.1.2.Инвестиции за развитие на качествено и приобщаващо образование
2.3.1.1. Осигуряване на
ОП "Наука и
финансиане за закупуване на
образов. за
250,0
оборудате за въвеждане на
интелиг.
дигитални форми на обучение
растеж"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ОНК"
/ РУО - Шумен

Община Шумен
Д-ция "ОНК"
/ РУО - Шумен

2.3.1.2. Обосноваване
Община Шумен
необходимостта от разкриване на
0,0
2021-2022
Д-ция "ОНК"
специализирано средно училище
/ РУО - Шумен
(Спортно училище) в гр. Шумен
2.3.1.3. Образователна
Община Шумен
интеграция на рискови групи от от
М.2.1.2.
0,0
2021-2027
Д-ция "ОНК"
ромската етническа група и х
мека мярка
/ РУО - Шумен
други групи в неравностойно
(орг.дейност) положение
СЦ 2.2. Подобряване на образователните и квалификаИионни умения на работната сила, съобразени с реалните потребности на пазара
на труда.
М.2.1.2.

П.2.
П.2.

М.2.2.1.

П.2.

М.2.2.1.

П.2.
П.2.
П.2.

М.2.3.1.

П.2.

М.2.3.1.

П.2.

М.2.3.1.

П.2.

М.2.3.1.

П.2.

2021-2027

Община Шумен,
ОП "Туризъм,
публични прояви
и атакции“,
туристически
бранш

П.2. Развитие на човешкия потенциал чрез качествено образование, здравеопазване, социални услуги, спорт и култура
СЦ 2.1. Приобщаващо и равностойно качествено образование
М.2.1.1. Разширяване на иновативни педагогически дейности и практики
2.3.1.1 Повишаване мотивацията
на учителите за прилагане
М.2.1.1.
мека мярка иновативни форми в
0,0

П.2.
П.2.

40,0

публичночастно
партньорство

М.1.4.4. Развитие на туристическата инфраструктура

П1

П1

1.2.1.6. Изработване и
патентоване на лого на
туристическа дестинация Шумен

мека мярка

М.2.2.1.Разширено приложение на модела за дуално обучение съобразно потребностите
2.2.1.1.Увеличаване на броя
мека мярка паралелки с дуална система на
0,0
2021-2027
(орг.дейност) обучение в професионалните
гимназии
2.2.1.2.Предварителна
координация между
образователните институции и
мека мярка
бизнеза за поставяне в
0,0
2021-2027
(орг.дейност)
съответствие на държавния планприем в ПГ и потребностите на
кадри от бизнеса
СЦ 2.3. ИнвестиИии в качествени публични услуги  СЦ 2.3. ИнвестиИии в качествени публични услуги
М 2.3.1. Разширяване на иновативни форми на образователния процес
2.3.1.1. Осигуряване на
ОП "Наука и
финансиане за закупуване на
образов. за
не
250,0
2021-2027
оборудате за въвеждане на
интелиг.
дигитални форми на обучение
растеж"
ОП "Наука и
2.3.1.2. Изграждане на СТЕМ
образов. за
не
600,0
2021-2027
среда в училища
интелиг.
растеж"
2.3.1.3. Организиране и
провеждане на информационни
кампании
за популяризиране и
организ. мярка
0,0
2021-2027
развитие на дуалната система на
обучение сред родителите
ОП "Наука и
2.3.1.4. Изграждане на виртуални
образов. за
не
250,0
2021-2027
класни стаи в училищата
интелиг.
растеж"
М..2.3.2. Подобрена организация и улеснен достъп до здравеопазване и социално подпомагане

Община Шумен
Д-ция "ОНК"
/ РУО - Шумен

РУО - Шумен/
браншови
организации

Община Шумен
Д-ция "ОНК"
/ РУО - Шумен
Община Шумен
Д-ция "ОНК"
/ РУО - Шумен
общ. Шумен/
училищни
ръководства

Община Шумен/
РУО - Шумен

П.2.

М.2.3.2.

П.2.

М.2.3.2.

П.2.

М.2.3.2.

П.2.

М.2.3.2.

П.2.

мека мярка

2.3.2.1.Въвеждане на допустими
алтернативни форми на
здравеопазване
-:специализирани медицински
дейности в извънболничната
помощ (еднодневна хирургия),
-оказване на медицинска помощ в
дома на пациента и др .;

150,0

публичночастно
финансиране

2.3.3.2. Организиране на мобилни
екипи от лекари специалисти за
100
НЗОК
профилактични прегледи на
населението от селата
2.3.3.3.Разширяване обхвата на
мека мярка здравната профилактика
2.3.2.4.Създаване и поддържане в
актуално състояние на Регистър
мека мярка
30,0
ДБ
на лицата, нуждаещи се от
социална подкрепа
М 2.3.3. Мерки за въвеждане на електронно образование и електронно здравеопазване
ОП "Наука и
2.3.3.1. Развитие на образование
образов. за
мека мярка
200,0
от разстояние в електронна среда
интелиг.
растеж"
мека мярка

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "СПЗ"
РЗИ - Шумен

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "СПЗ"
РЗИ - Шумен

2021-2027

2021-2027

Община Шумен
РЗИ - Шумен
община Шумен
Д-ция "СПЗ" Дция "Социално
подпомагане"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ОНК"
/
РУО - Шумен

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "СПЗ"
/ РЗИ - Шумен

П.2.

М. 3.3.3.

П.2.

М. 3.3.3.

П.2.
П.2.

СЦ 2.4. Подобряване на образователната, соИиална, културна и спортна инфраструктура и достъпа до нея
М. 2.4.1. Подобряване качествата на образователната инфраструктура
2.4.1.1.РеставрационноОбщина Шумен
проект в
консервационни дейности на
М.2.4.1.
199,0
ОПРР
2021-2022 Д-ция "ОНК" Дреализация сградата на СУ "Йоан Екзарх
ция "ИОСЕП"
Български", гр. Шумен
Община Шумен
М.2.4.1.
работен проект Изграждане на физкултурен салон
592,0
ОПРР
2021-2023 Д-ция "ОНК" Дв НУ „Княз Борис I“
ция "ИОСЕП"
Реконструкция на част от сутерена
Община Шумен
на СУ "Йоан Екзарх Български" и
М.2.4.1.
работен проект трансформацията му в училищна
1858,0
ОПРР
2021-2023 Д-ция "ОНК" Дция "ИОСЕП"
столова с кухня
Изграждане на училищна сграда
Община
Шумен
на Спортно училище в гр. Шумен
Европейско
М.2.4.1.
не
1800,0
2022-2027 Д-ция "ОНК" Д(след приемане на решение за
финансиране
ция "ИОСЕП"
откриване на такова)
Община Шумен
М.2.4.1.
идеен проект Изграждане на нов корпус в ДГ
350,0
ОПРР
2021-2023 Д-ция "ОНК" Д"Щурче"
ция "ИОСЕП"
Ремонт и модернизация на
кухненски помещения и
Община Шумен
М.2.4.1.
не
400,0
РБ/ОБ
2021-2027
обзавеждане в детски ясли и
Д-ция "СПЗ"
градини

П.2.

П.2.

П.2.

П.2.

П.2.

П.2.

мека мярка

2.3.3.2.Създаване и прилагане на
система за електронно
здравеопазване - електронен
регистър, електронно
направление, електронни рецепти

200,0

РБ/
НЗОК

П.2.

М.2.4.1.

не

Модернизация на площадки за
игра и спорт в детски градини

200,0

РБ/ОБ

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ОНК"

П.2.

М.2.4.1.

не

Рехабилитация на ДГ и на
училищата (вкл. и спортните
площадки в училищните дворове)
в селата на община Шумен

600,0

РБ/ОБ

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ОНК"

П.2.

М.2.4.1.

П.2.

П.2.

П.2.

П.2.

П.2.

Модернизация на площадки за
Община Шумен
140,0
РБ/ОБ
2021-2027
игра и спорт в детски ясли
Д-ция "СПЗ"
М.2.4.2. Подобряване качествата на здравната социалната инфраструктураи инфраструктурата на културата и спорта;
Рехабилитация на общинската и
ОПРР/
държавна
здравна
М.2.4.2.
не
1500,0
НП"Енерг. еф- 2021-2027 Община Шумен
инфраструктура
в
общинския
Д-ция ИОСЕП";
ност"/ ОБ
център, вкл. и мерки за енергийна
Д-ция "УТ"
ефективност;
Етапно разкриване на 2 бр.
ОПРР/
община Шумен
общински
заведения
за
М.2.4.2.
не
400,0
Общински
2021-2027 Д-ция "ИОСЕП"
долекуване на болни - ХОСПИС с
бюджет
Д-ция "СПЗ"
капацитет до 10 места
Извършване на ремонт на
сградите и изпълнение на мерки
за подобряване на енергийната
М.2.4.2.
не
500,0
РБ/ОБ
2021-2027
ефективност на здравните служби
община Шумен
в населените места
Д-ция "СПЗ"
община Шумен
в процес на „Изграждане на социални жилища
Д-ция "ИОСЕП"
М.2.4.2.
2810,0
ОПРР
2023
реализация в гр. Шумен“
Д-ция "СПЗ"
не

П.2.

М.2.4.2.

в процес на
реализация

Изгражданет на Дневен център за
подкрепа на лица с увреждания и
техните семейства, включително с
тежки множествени увреждания в
град Шумен.

815,0

ОПРЧР

2023

П.2.

М.2.4.2.

в процес на
реализация

Разриване на Център за ранно
детско развитие в община Шумен

170,0

ОПРЧР

2021

800,0

ОПРЧР

2021

1099,0

ОПРР

2021

работен проект Изграждане на младежки център Шумен

3661,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

Разкриване на социална услуга за
спешно временно настаняване Приют за бездомни лица

150,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

128,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

2434,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

250,0

РБ/ОБ

2021-2027

2518,8

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

П.2.

М.2.4.2.

в процес на
реализация

П.2.

М.2.4.2.

в процес на
реализация

П.2.

М.2.4.2.

П.2.

М.2.4.2.

П.2.

М.2.4.2.

П.2.

М.2.4.2.

П.2.

М.2.4.2.

П.2.

М.2.4.2.

не

Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в
Община Шумен“ – Компонент 2 и
Компонент 3
Разкриване на Центрове за грижа
за лица с умствена изостаналост 2 бр. - с. Лозево
зона 4.2.

Консервация и реставрация на
идеен проект Мемориален комплекс „Създатели
на българската държава“
Обновяване, включително
работен проект прилежащи пространства на
Летен театър гр. Шумен
не

Подобряване качествата на
читалищните сгради в населените
места на община Шумен

Частична рехабилитация и ремонт
на Общински младежки дом - гр.
работен проект Шумен, вкл. подоряване
енергийната ефективност,
достъпна и безопасна среда

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "ОНК"

2879,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

Реконструкция на Градски стадион
"Панайот Волов" - гр. Шумен

5000,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

не

Дигитализиране на библиотечния
фонд на Регионалната библиотека
и на фондовете на Регионалния
исторически музей - Шумен

200,0

ОПРР

2021-2027

община
Ш+I204умен Дция "ОНК"
B213

200,0

РБ/ОБ

2021-2027

община Шумен
Д-ция "ОНК" Дция "УТ"

1000,0

ОПРР/Общ.
бюджет

2021-2027

община Шумен
Д-ция "ОНК" Дция "УТ"

М.2.4.2.

не

П.2.

М.2.4.2.

П.2.

М.2.4.2.

не

Подобряване качествата на
читалищните сгради в населените
места на община Шумен

П.2.

М.2.4.2.

не

Изграждане на спортен комплекс
за масови плувни спортове открит и покрит плувен басейн

зона 1

П.3. Устойчива селищна и екологична среда
СЦ 3.1. Подобряване на публичната селищна среда
М.3.1.1.Подобряване качествата на жилищната среда (междублокови пространства и др.) в гр. Шумен
3.1.1.1. Реновиране на детски
площадки и зелени площи в
не
зона 3
400,0
РБ/ОБ
2021-2027
междублокови пространства в
квартали на гр. Шумен
не

3.1.1.2. Изграждане на спортни
площадки в жилищните комплекси
с уреди за фитнес на открито

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "ОНК"
община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

зона 3

100,0

РБ/ОБ

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"
Община Шумен
Д-ция "УТ"

3.1.2. Подобряване на качествата на представителни (централни) части в населените места

П.3.

П.3.

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

2021-2027

П.2.

М. 3.1.1.

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "ОНК"
община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "СПЗ"

ОПРР/Общ.
бюджет

М.2.4.2.

П.3.

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "СПЗ"

100,0

П.2.

М. 3.1.1.

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "СПЗ"
община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "СПЗ"
община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "ОНК"

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

Реставрационно-консервационни
дейности на сградата на СУ "Йоан
Екзарх Български", гр. Шумен
Инженеринг (Проектиране,
авторски надзор и строителство)
на обект: „Реконструкция и
работен проект реновиране на спортен комплекс
„Панайот Волов“ гр. Шумен (зала и
тренировъчно игрище)

М.2.4.2.

П.3.

зона 1

в процес на
реализация

П.2.

П.3.
П.3.

зона 1

община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "СПЗ"
община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "ОНК"

М. 3.1.2.

не

3.1.2.1.Реконструкция на
пешеходната зона в централната
градска част от площад “Кристал”
до площад “Освобождение”

зона 1

1200,0

ОПРР

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

3.1.2.2.Ремонт и реконструкция на
настилките, осветлението и
водната естакада към
зона 3
500,0
ОПРР
стълбищния пешеходен подход за
паметник «Създатели на
българската държава».
3.1.2.3.Подобряване качествата
на площадни пространства и
350,0
РБ/ОБ
паркове в населените места на
общината
3.1.3. Подобряване качествата на уличната мрежа, парковата и зелената система
3.1.3.1.Рехабилитация на улична
мрежа, вкл. прилежащи елементи 1500,0
РБ/ОБ
тротоали, зелени площи, алеи,
подземни мрежи и др.- град
Шумен
3.1.3.2.Разширяване на улица
«Марица» с още едно пътно
платно чрез покриване на реката в
участъка от зала «Младост» до
зона 3
700,0
ОПРР/ОБ
зала «Арена Шумен» и моста от
улица «Васил Друмев» към ул.
«Марица».
3.1.3.3.Етапна рехабилитация на
улици в населени места на
400,0
ОПРР/ОБ
общината
3.1.3.4. Етапно изграждане на
велоалеи в централната градска
зана 1
1000,0
ОПРР/ОБ
зона 3
част и в жилищните комплекси на
гр. Шумев
3.1.3.5. Изграждане на велоалеи
до производствените зони и
зона 2
250,0
РБ/ОБ
Индустриален парк Шумен
3.1.3.6. Подобряване на
информационното осигуряване на
уличната мрежа и на жилищните
комплекси -двуезични табели с
100,0
Общ. бюджет
имената на улицата, номерацията
на жилищните сгради и
жилищните блокове в комплексите
и др.
3.1.3.7. Създаване на достъпна
среда за хора с увреждания до
90,0
Общ. бюджет
обекти с публичен характер

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

П.3.

М. 3.1.2.

не

П.3.

М. 3.1.2.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

не

П.3.

М. 3.1.3.

мека мярка

П.3.

3.1.3.9. Паспортизация на
съществуващата растителност и
Община Шумен
0,0
2021-2022
текущ контрол върху състоянието
Д-ция "УТ"
й
3.1.3.10.. Картотекиране на
дълготрайната декоративна
Община Шумен
М. 3.1.3.
мека мярка
0,0
2021-2022
дървесна растителност в
Д-ция "УТ"
зелените площи
3.1.2.11.. Актуализиране на
информацията в ГИС системата и
Община Шумен
М. 3.1.3.
не
20,0
Общ. бюджет 2021-2027
поддържане на актуален регистър
Д-ция "УТ"
на зелените площи
СЦ 3.2. Развитие на ресурсощадящ В и К сектор.
М.3.2.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нови участъци на водопроводната мрежа в населените места
3.2.2.1. Реконструкция на
довеждащ водопровод от яз.Тича
Община Шумен
М.3.2.1.
работен проект до напорен водоизточник 1300067661,0
ОПОС
2021-2024 Д-ция "ИОСЕП"
гр. Шумен
ВиК оператор
3.2.2.2. Интегриран воден цикъл
Община Шумен
в процес на за град Шумен - II етап - втора
М.3.2.1.
13149,0
ОПОС
2021-2024 Д-ция "ИОСЕП"
реализация фаза
ВиК оператор
3.2.2.3... Изграждане на система
Община Шумен
ОПОС/Общ.б
за дигитално управление на ВиК
Д-ция "ИОСЕП"
М.3.2.1.
не
150,0
юджет
сектора
ВиК оператор
3.2.2.4. Изграждане и въвеждане в
експлоатация на ПСПВ за
Община Шумен
М.3.2.1.
работен проект водоснабдителна система .
21000,0
ОПОС
2021-2027 Д-ция "ИОСЕП"
Шумен
ВиК оператор
3.2.2.5. Разширяване и
подобряване на
Община Шумен
М.3.2.1.
не
700,0
Общ. бюджет 2021-2027 Д-ция "УТ"
водоснабдителната мрежа в
селата на общината
/ВиК
М.3.2.2. Разширявани на канализационната мрежа и изграждане на нови ПСОВ в населените места

П.3.

М.3.2.2.

не

П.3.

П.3.

П.3.
П.3.
П.3.
П.3.

П.3.

П.3.

П.3.

П.3.

3.1.3.8. .Изграждане на
автоматизирани поливни системи
в паркова и друга зелена среда

3.2.2.1. Изграждане на
канализационен колектор от кв.
"Дивдядово" до ПСОВ - гр. Шумен

100,0

2200,0

Общ. бюджет

ПУДООС/
Общ. бюджет

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"
/ВиК

П.3.

П.3.
П.3.
П.3.

П.3.

П.3.

3.2.2.1. Рехабилитация на
съществуваща и изграждане на
ПУДООС/
1200,0
нова канализационна мрежа в
Общ. бюджет
селата на общината
3.2.2.2. Изграждане на малки
ПСОВ
за групи населени места в
М.3.2.2.
не
4500,0
ПУДООС
общината
М.3.2.3. Осигуряване на алтернативни водоизточници от дълбоки сондажи за водоснабдяване на гр. Шумен
3.2.3.1.Осигуряване на нови
водохващания за
М. 3.2.3.
не
100,0
Общ. бюджет
водоснабдяване кв. "Мътница"
3.2.3.2. Рехабилитация на
съществуващи шахтови кладенци
М. 3.2.3.
не
80,0
Общ. бюджет
и помпени станции
не

М.3.2.2.

М..2.3.3.

П.3.
П.3.

П.3.

М.3.3.1.

П.3.

М.3.3.1.

Регионален 3.2.3.3. Осигуряване на
2021-2027
идеен проект алтернативно водоснабдяване от
водоснабдителна система "Дунав"
СЦ 3.3. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
М.3.3.1. Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сгради – публична собственост
3.3.1.1.Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на
сградата на Регионална
не
1000,0
ОПРР
2021-2027
библиотека "Ст. Чилингиров" - гр.
Шумен
зона 1
3.3.1.2.Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на
900,0
ОПРР
2021-2027
не
сградата на Регионален

П.3.

М.3.3.1.

не

П.3.

М.3.3.1.

не

П.3.

М.3.3.1.

П.3.

М.3.3.1.

П.3.
П.3.

М.3.3.2.

П.3.

М.3.3.2.

П.3.

не

3.2.2.28.Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на сгради общинска собственост (кметства,
здравни служби, читалища и др.) в
селата на община Шумен

Община Шумен
Д-ция "УТ"
/ВиК

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

1100,0

ОПРР

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

700,0

ОПРР/
НП
"Енергийна
ефективност

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

800,0

ОПРР/ОБ

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

3.3.1.5. Газификация на Детски
150,0
ОБщ. бюджет 2021-2022
градини и Детски ясли в гр. Шумен
М. 3.3.2. Въвеждане на енергоефективни мерки в производствените предприятия и в жилищния сектор;
3.3.2.1. Прилагане на мерки за
ОПРР/ НП
енергийна ефективност на
10000,0
"Енергийна
2021-2027
Многофамилни жилищни сгради в
ефективност
гр. Шумен
Зона 3
3.3.2.2. Подобряване енергийната
частни
ефективност на производствени
1500,0
2021-2027
инвестиции
сгради
зона 2

община Шумен Дция "УТ"
Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
частни
инвеститори

М 3.3.3. Въвеждане на мерки за енергоефективност и умно управление големи консуматори на електроенергия в публичния сектор на общината

М.3.3.3.

не

П.3.

М.3.3.3.

не

М.3.3.3.

не

П.3.

М.3.3.4.

не

П.3.

М.3.3.4.

не

П.3.

П.3.
П.3.
П.3.

исторически музей - гр. Шумен
Зона 1
3.3.1.3. Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на
детските ясли в гр. Шумен
3.3.1.4. Изграждане на локални
соларни инсталации за топла
вода ва покривите на детски ясли
и детски градини

не

П.3.

П.3.

Община Шумен
Д-ция "УТ"
/ВиК
Община Шумен
Д-ция
"УТ"
2021-2027
/ВиК
и населените места
Община Шумен
2021-2027 Д-ция "УТ"
/ВиК
Община Шумен
2021-2027 Д-ция "УТ"
/ВиК
2021-2027

М.3.4.1.
не

3.3.3.1.Модернизация на уличното
осветление на гр. Шумен чрез
използване на LED осветителни
тела
3.3.3.2.Етапна подмяна на
осветителните тела в уличното
осветление на населените места в
общината

1500,0

Общ. бюджет

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

400,0

Общ. бюджет

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"

3.2.3.3. Инсталиране на слънчеви
колектори и фотоволтаици върху
Европейско
покривни конструкции на
800,0
финансиране
общински образователни и
/ОБ
социални обекти за осигуряване
на битово горещо водоснабдяване
М.3.3.4.Подкрепа на частния сектор за развитие на зелена енергия
3.3.4.1. Изграждане на
публичнофотофолтаични паркове върху
3000,0
частно
неизползваеми терени
партньорство
(рекултивирани сметища и др.)
3.3.4.2.Внедряване на
ПВР 20214000,0
мерки за енергийна ефективност в
2027/ частни
производствени сгради
инвестицции
зона 2
СЦ 3.4. Развитие на иновативни системи за управление на отпадъИите.
М.3.4.1 Внедряване на съвременни системи за отпадъците
3.4.1.1. Проектиране и изграждане
на зовод за рециклиране на
10000,0
ОПОС
отпадъци от бита и
промилеността

2021-2027

частни
инвеститори

2021-2027

частни
инвеститори

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
еколог

П.3.

не

3.4.1.2.Изграждане на депо за
рециклиране на строителни
отпадъци
3.4.1.3.Изграждане на система за
домашно компостиране на
биоразградими отпадъци с цел
постигане целите по чл.31 от
ЗУО.
3.4.1.4. Организиране на системи
за разделно събраните битови
отпадъци и увеличаване на
количествата на подготвените за
повторна употреба и рециклиране
битови отпадъци.

мека мярка

3.4.1.5. Организиране на рекламна
и друга разяснителна кампания в
подкрепа на разделното събиране
на отпъдъци

М.3.4.1.
не

П.3.

М.3.4.1.
не

П.3.

П.3.

М.3.4.1.

М.3.4.1.

М.3.4.1.

не

П.3.

М.3.4.1.

не

П.3.

М.3.4.1.

не

3.4.1.8. Укрепване и почистване от
наноси на коритото на р. Поройна

П.3.

М.3.4.1.

не

3.4.1.9. Корекция и почистване от
насоси на коритото на р. Енчова в
участъка от бул.“Скобелев“ по ул.
„Марица“ до спортна зала
„Младост“ вгр. Шумен

П.3.

М.3.4.1.

не

П.3.

М.3.4.1.

не

П.3.
П.3.
П.3.

М.3.4.1.

П.3.

М.3.5.1.

П.3.

М.3.5.2.

П.3.

М.3.5.2.

П.3.

М.3.5.2.

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
еколог

100,0

ОПОС

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
еколог

200,0

ОПОС

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
еколог

20,0

Общ. бюджет

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"
еколог

1000,0

ОПОС/ОБ

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
еколог

150,0

Общ. бюджет

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"
еколог

100,0

РБ/ОБ

зона 3

200,0

РБ/ОБ

2021-2027

3.4.1.10. Корекция и почистване от
насоси на речни корита а
територията на община Шумен
3.4.1.11. Изготвяне на шумова
карта на местата с най-голямо
шумово замърсяване в града

зона 1
зона 3

1000,0

ОПОС/ОБ

2021-2027

30,0

Общ. бюджет

2021-2022

3.5.1..2.Развитие на екологични
селски стопанства,
биологично земеделие и био
продукция (производство на
плодове, зеленчуци, пчеларството
и др., животновъдство).

700,0

частни
инвестиции

Община Шумен
Д-ция "УТ"
еколог

3.2.2.3. Ежегодна актуализация на
плановете за преодоляване на
рисковете от бедствия и аварии

0,0

Д-ция "УТ"
еколог

2021-2027

земед.
инвеститори

2021-2027

земед.
инвеститори

М.3.5.2. Подобряване на капацитета за действия по превенция срещу природни бедствия и аварии
3.5.2.1.. Повишаване
информираността на населението
мека мярка
0,0
2021-2027
за действие при бедствия и
аварии
3.5.2.2 Повишаване
информираността и
разпространение на знания за
мека мярка
0,0
2021-2027
влиянието на климатичните
промени и адаптацията сред
администрацията и населението
мека мярка

Община Шумен
Д-ция "УТ"
еколог
Община Шумен
Д-ция "ИОСЕП"
Д-ция "УТ"
еколог

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

Община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

Община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

П.4. Балансирано развитие на свързаността и достъпността и намаляване на териториалните различия
СЦ 4.1. Планово устройствено осигуряване на общината и населените места
М. 4.1.1. Актуализация на действащи и изработване на нови подробни устройствени планове

П.4.
П.4.
П.4.

2021-2027

СЦ 3.5. Управление на риска от климатичните промени
М. 3.5.1. опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;
3.5.1.1. Адаптиране на
селскостопанското производство
частни
600,0
към протичащите изменения в
инвестиции
климата

М.3.5.1.

П.3.

ОПОС

3.4.1.6. Изграждане на система за
разделно събиране и утилизиране
на излезли от употреба:
- батерии и акумулатори;
- електроуреди за бита.
- автомобили;
- масла и нефтопродукти;
- опасни отпадъци от бита
3.4.1.7.Почистване на незаконни
сметища на територията на
общината и ограничаване на
достъпа до тях.

П.3.

П.3.

3000,0

М.4.1.1.
не

4.1.1.1. Изработване на
Застроителни планове – кв.
"Б.Българанов" и кв. "Еверест"

100,0
зона 3

Общ. бюджет

2021-2027

Община Шумен
Д-ция "УТ"

П.4.

П.4.
П.4.
П.4.

П.4.

Изработване на цялостни
подробни устройствени планове
М.4.1.1.
250,0
Общ. бюджет 2021-2027
на населени места или
Община Шумен
дигитализация на действащи ПУП
Д-ция "УТ"
(по преценка)
СЦ 4.2. Подобрена транспортна и логистична инфраструктура.
М. 4.2.1. Подобряване на транспортната система - рехабилитация и поддържане на общински пътища и пътища от РПМ;
Проект
дефиниран в 4.2.1.1.Изграждане на скоростен
М.4.2..1.
АПИ
2021-2027
ИТСР на СИ
път I-2 Русе - Шумен
район
Проект
дефиниран в 4.2.1.2.Изграждане на скоростен
М.4.2..1.
АПИ
2021-2027
ИТСР на СИ
път “Силистра – Шумен –
район

П.4.

М.4.2..1.

не

П.4.

М.4.2..1.

не

П.4.

М.4.2..1.

не

П.4.

М.4.2.2.

не

П.4.

М.4.2.2.

не

П.4.

М.4.2.2.

не

П.4.

П.4.

М.4.2.2.

не

П.4.
П.4.

П.4.

М. 4.2.3.

М. 4.2.3.

П.4.
П.4.
П.4.

М.4.3.1.

П.4.

М.4.3.1.

Проект
дефиниран в
ИТСР на СИ
район

Карнобат – Ямбол – ГКПП Лесово.
4.2.1.3.Ремонт на пътни подлези и
надлези на по пътища от РПМ
територията на община Шумен

500,0

АПИ

4.2.1.4.Рехабилитация на
600,0
РБ/ОБ
общински пътища
4.2.1.5.Паспортизация на
Общинските пътища и обследване
на всички мостови съоръжения по
1750,0
РБ/ОБ
тях, както и тези в населените
места
М.4.2.2. Развитие на система за интегриран градски транспорт
4.2.2.1.Развитие на Устойчива
градска мобилност (интегриран
1500,0
ОПРР
градски транспорт) - гр. Шумен
4.2.2.2.Обновяване на спирките на
обществения транспорт в гр.
150,0
общ. бюджет
Шумен и населените места,
обслужване от МОТ
Европейско
4.2.2.3.Развитие на екологичен
1000,0
финансиране
обществен градски транспорт
/ОБ
4.2.2.4.Разширяване на
общинската транспортна схема с
500,0
обхващане на нови части от
територията на общината,
обслужвани от автобусните линии
М. 4.2.3. Развитие на логистични центрове
4.2.3.1.Създаване на нова
индустриална и логистична зона в
1200,0
град Шумен , част от проект

2021-2027

2021-2027

2021-2027

община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП"

2021-2027

община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП"

2021-2027

община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП"

2021-2027

община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП"

общ. бюджет

2021-2027

община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП"

публичночастно
партньорство

2021-2027

община Шумен Дция "ИОСЕП", Дция "УТ"

„Индустриален Парк Шумен” АД
зона 2
4.2.3.2.Реализиране на проект
Проект
“Нов логистичен коридор на
дефиниран в България: Азия – Варна– Шумен –
2021-2027
ИТСР на СИ
Разград – Русе – Централна и
район
източна Европа” – EU Gateway
зона 2
СЦ 4.3. „Електронна община“ – управление чрез разширена Иифрова свързаност и дигитална среда
М. 4.3.1. Развитие на електронните услуги в общината
4.3.1.1.Подновяване на
ОП "Електр. укомпютърната и периферна
не
150,0
ние и техн.
2021-2027
техника в общинска
Помощ"
администрация
4.3.1.2. Подновяване на
сървърната техника в общинска
не
30,0
Общ. бюджет 2021-2027
администрация
4.3.1.3. Изграждане на портал за
достъп до електронни услуги в
50,0
Общ. бюджет 2021-2027
община Шумен

П.4.

М.4.3.1.

не

П.4.

М.4.3.1.

не

П.4.

М.4.3.1.

не

П.4.

М.4.3.1.

не

4.3.1.4.Управление на мрежовата
и информационна сигурност +
обучение на персонала в
общинска администрация
4.3.1.5.Изграждане
на
информационна
система
за
координация,
управление
и
контрол на изпълнението на
публичните политики.
4.3.1.6.Изграждане на цялостня
система за електронно
управление на дейностите в
общината
4.3.1.7. Разширяване обхвата на
предлагане на безплатен
интернет в публични пространства
(паркове, площадни пространства
и др.)

община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП" Дция УТ"
община Шумен
Д-.ия "ИОСЕП" Дция УТ"

община Шумен
Д-ция " ИОСЕП"
Д-ция "ГРИПО"
община Шумен
Д-ция "ГРИПО"
община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

60,0

ОП "Електр. уние и техн.
Помощ"

2021-2027

община Шумен
Д-ция " ИОСЕП"
Д-ция "ГРИПО

100,0

ОП "Електр. уние и техн.
Помощ"

2021-2027

община Шумен
Д-ция " ИОСЕП"
Д-ция "ГРИПО

80,0

ОП "Електр. уние и техн.
помощ"

2021-2027

община Шумен
Д-ция " ИОСЕП"
Д-ция "ГРИПО

130,0

Общ. бюджет

2021-2027

община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

П.4.

П.4.

П.4.

П.4.

М.4.3.1.

М.4.3.1.

М.4.3.1.

не

4.3.1.8.Изграждане на електронна
платформа за следене в реално
време качеството на въздуха в гр.
Шумен

300,0

ОПОС

2021-2027

не

4.3.1.9. Създаване и внедряване
на общинска система за мрежова
и информационна сигурност като
част от националната система за
киберсигурност

100,0

ОП "Електр. уние и техн.
помощ"

2021-2027

община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

не

4.3.1.10. Осъществяване на
сканиране и индексиране на
Архивния фонд на община Шумен
от компетентна в тази област
институция и интегриране на
сканирания и индексиран Архивен
фонд в специализирания софтуер
за управление на електронната
система за разпределение на
базата данни на дигитализирания
Архивен фонд на община Шумен

100,0

ОП "Електр. уние и техн.
помощ"

2021-2027

община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

зона 1

Община Шумен
Д-ция "УТ"
еколог

М.4.3.2. Мерки за създаване на интелигенти системи за видеонаблюдение, на уличното осветление, на транспортния трафик и др.

П.4.

М.4.3.2.

П.4.

М.4.3.2.

П.4.
П.4.

не

4.3.2.1.Изграждане на система за
видеонаблюдение на публични
простраства - площади, паркове,
учебни заведения и др.

ОП "Електр. уние и техн.
помощ"

4.3.2.2. Изграждане на
200,0
Общ. бюджет
видеонаблюдение на
транспортния трафик в гр. Шумен
СЦ 4.4. Разширено взаимноизгодно междуобщинско сътрудничество.
М. 4.4.1. Взаимноизгодно сътрудничество със съседните общини
4.4.1.1 Споразумение с
останалите общини от област
мека мярка Шумен по линия на изискванията
0,0
на мрежовата и информационната
ситурност

община Шумен
Д-ция "ГРИПО"

община Шумен/
КАТ - Шумен

не

П.4.

М.4.4.1.

П.4.

М.4.4.1.

мека мярка

П.4.

М.4.4.1.

мека мярка

4.4.1.2. Споразумение с община
за икономическо сътрудничество
4.4.1.3.Споразумение със
съседните общини за
сътрудничество в сферата на
туризма

Д.ция "Устройство на
територията"
Д.ция "Икономика, общинска
Д-ция "ИОСЕП"
собственост и европейски
програми
Д-ция "Образование, наука и
Д.ция "ОНК"
култура"
Д-ция "Гражданска регистрация,
Д-ция "ГРИПО"
информация и правно
обслужване"
Д-ция "Социална политика и
Д-ция "СПЗ"
здравеопазване"
Оперативна програма "Региони в
ОПРР
растеж
Оперативна програма "Околна
ОПОС
среда"
Д-ция "УТ"

Използвани
съкращения

300,0

ОПРЧР

Оперативна програма "Развитие
на човешките ресурси

ОБ

Програма за възстановяване и
развитие
Общински бюджет

РБ

Републикански бюджет

ПВР

2021-2027

община Шумен

0,0

2021-2027

община Шумен

0,0

2021-2027

община Шумен

