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Проект: BG16RFOP001-1.014-0001 

„Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. 

Шумен“ 

 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.014-0001-C01, подписан 

между община Шумен и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 

Проектът се финансира по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP001-1.014 

 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 

– Шумен“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие  

 

Приоритена ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Обща стойност на проекта 7  178 080, 96 лева, от които: 

Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие 6 101 368, 82 лева 

Национално финансиране 1 076 712, 14 лева 

 

 

Начало на проекта: 04.01.2017 год. 

Край на проекта: 04.01.2019 год. 

Срок за изпълнение: 24 месеца 
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Основна цел 

Основната цел на проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата 

инфраструктура на гр. Шумен“ е повишаване качеството на живот, социалното включване 

и подобряване състоянието на компонентите на околната среда чрез благоустрояване на 

физическите елементи на градската среда.  

 

Специфичните цели на проекта са: 

 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 групите с неравностойно положение чрез 

изграждане на достъпна градска среда; 

 Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на 

идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство 

на гр. Шумен и околния ландшафт; 

 Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез благоустрояване на места 

за отдих, срещи, детски площадки и др.  

 

Целеви групи 

Населението на град Шумен, включително хора в неравностойно положение, деца, младежи 

и хора в активна възраст, майки с деца, пенсионери.  

 

Кратко описание на дейностите  

 Дейност 1: Организация и управление на проекта 

 Дейност 2: Осигуряване на информация и комуникация  

 Дейност 3: Строително-монтажни работи 

 Дейност 4: Упражняване на строителен надзор 

 Дейност 5: Упражняване на авторски надзор 

 Дейност 6: Одит на проекта (извършване на ангажимент за договорени процедури) 
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Дейност 1: Организация и управление на проекта 

Екипът за управление на проекта включва: 

 Ръководител на проект; 

 Инвеститорски контрол; 

 Финансист; 

 Юрист; 

 Координатор. 

Дейностите по управление на проекта включват: 

 подготовка на документации и сключване на договори с класираните изпълнители 

от процедурите за избор на изпълнители;  

 контрол на изпълнението на договорите;  

 изготвяне на цялата документация, съпътстваща изпълнението на проекта, в т.ч. 

междинни и окончателни технически и финансови отчети към УО, докладване на 

нередности, инвеститорски контрол върху строителния процес и др. 

Тази дейност се изпълнява през целия период на реализация на АДБФП № 

BG16RFOP001-1.014-0001-C01 

 

 Дейност 2: Осигуряване на информация и комуникация 

Съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по настоящата схема, в проекта са 

предвидени и изпълнени мерки за информация и комуникация, целящи популяризиране на 

получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж” чрез ЕФРР 

в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020г. 

 Дейностите включват следното: 

 Билборди - 5 бр. 

 Постоянни обяснителни табели - 5 бр. 

 Информационни табели - 6 бр. 

 Провеждане на публични събития - пресконференции - 2 бр. 

 Прессъобщения - 2 бр. 
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 Банер / трансперант - 1 бр. 

 Официални церемонии - 2 бр. 

 Брошури - 1000 бр. 

 Покани - 500 бр. 

 Интернет банер - 1 бр. 

 Информационни стикери - 50 бр. 

 

Дейност 3: Строително-монтажни работи 

В реализирания проект бяха включени основни и приоритетни за общината обекти, 

допринасящи за постигане на синергичен ефект от общото изпълнение на инвестициите, 

включени в Инвестиционната програма на града и вече изпълнените такива през 

предходните години.  

Обекти по проект № BG16RFOP001-1.014-0001  „Благоустрояване и 

рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ 

 „Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в 

района на кв. Тракия“ 

 „Рехабилитация на ул. Тича“ 

 „Благоустрояване на зелена площ до Диагностично консултативен център I – Шумен 

ЕООД“ 

 „Благоустрояване на района на кръстовището на ул. Стационна, бул. Симеон 

Велики“ 

 „Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в 

района на ул. Съединение от Пенсионерски клуб №7 до Съдебна палата“ 
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Извършените дейности при изпълнение на инвестиционните проекти за 

отделните обекти включват: 

За обект „Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и 

тротоар в района на кв. Тракия“ 

 рехабилитация на настилките на пешеходните алеи 

 осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

 изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 

За обект „Рехабилитация на ул. Тича“ 

 възстановяване на пътното платно 

 възстановяване на пътната настилка 

 рехабилитация на пешеходните алеи 

 осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

 изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 

За обект „Благоустрояване на зелена площ до Диагностично консултативен център I 

– Шумен ЕООД“ 

 рехабилитация на настилките на съществуващите тротоари 

 рехабилитация на пешеходните алеи 

 осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

 изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление. 

За обект „Благоустрояване на района на кръстовището на ул. Стационна, бул. Симеон 

Велики“ 

 рехабилитация на настилките на съществуващите тротоари 

 осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение 

 изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление 

 възстановяване на пътното платно 

 възстановяване на пътната настилка 

 облагородяване на зелени площи. 
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 За обект "Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и 

тротоар в района на ул. Съединение от Пенсионерски клуб No7 до Съдебна палата" 

 рехабилитация на настилките на пешеходните алеи по 

 северното протежение на улица Съединение; 

 осигуряване на достъпна среда на групите в неравностойно положение; 

 изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 

 ремонт и подмяна на съоръжения на детска площадка; 

 облагородяване на зелени площи. 

 

Дейност 4: Упражняване на строителен надзор 

Съгласно разпоредбите на националното законодателство за изпълнението на строителните 

дейности се осъществи строителен надзор през цялото време на строително-монтажните 

работи. 

Изпълнителят е отговорен за изпълнението на всички нормативни изисквания съгласно 

ЗУТ, свързани с надзора на строителните дейности. 

 

Дейност 5: Упражняване на авторски надзор 

Осъществяването на авторски надзор протече през целия строителен процес, с цел 

максимално доближаване до приетата концепция за осъществяване на строително-

монтажните работи, адаптирането на проекта спрямо предварително подбрани подходящи 

системи и материали, одобрени от Община Шумен и изготвянето при необходимост на 

екзекутиви по време на строителството. 

 

Дейност 6: Одит на проекта  

(извършване на ангажимент за договорени процедури) 

Тъй като бюджетът на проекта надхвърля 200 000 лв., е извършен финансов одит, 

представляващ проверки под формата на ангажимент за договорни процедури. 

Като Резултат от изпълнението на дейността е извършването на финансов одит под 

формата на доклад за фактически констатации, включващ проверка на законосъобразността 
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на проведените процедури за избор на изпълнители, както и законосъобразност и 

целесъобразност на извършените разходи по проекта. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА 

С рехабилитирането на над 40 000 кв. м паркове, тротоари, улици, междублокови 

пространства и детски площадки се допринесе за постигане на сп. цел 1, сп. цел 3 и сп. цел 

4: 

 Подобряване качеството на градската, архитектурната и парковата среда в Шумен 

чрез възстановяване декоративната настилка на пешеходните алеи, бордюри и 

тротоари 

 Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на 

идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство 

на гр. Шумен и околния ландшафт 

 Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез благоустрояване на места 

за отдих, срещи, детски площадки и други. 

 

 

 

 

 

 


