
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ / ЧАСТИ ОТ 

УЛИЦИ В СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ШУМЕН“



ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ 
ПРОЕКТ

3 000 000,00 лева 

Начало на проекта: 2022 год.

Край на проекта: 2024 год.

Срок за изпълнение: 24 месеца



ОСНОВНА ЦЕЛ  

Основната цел на инвестиционен проект „Рехабилитация на улици

/ части от улици в села на територията на Община Шумен“ е

повишаване качеството на живот, социалното включване и

подобряване състоянието на компонентите на околната среда чрез

благоустрояване на физическите елементи в селата на

територията на ОбщинаШумен.



СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ:

� Подобряване качеството на архитектурната среда в целевия регион чрез

възстановяване на пътната настилката, бордюри и тротоари.

� Подобряване на транспортния достъп и мобилността на целевия регион;

� Създаване на условия за интегриране на групите с неравностойно

положение чрез изграждане на достъпна среда;

� Подобряване на естетическия облик, чрез подчертаване на идентичността
в унисон с уникалното историческо наследство на целевия регион и околния

ландшафт;



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Населението на селата на територията на Община Шумен, включително

хора в неравностойно положение, деца, младежи и хора в активна възраст,

майки с деца, пенсионери и гостите на целевия регион.



ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1: Организация и управление на инвестиционния проект

Дейност 2: Строително-монтажни работи

Дейност 3: Упражняване на строителен надзор

Дейност 4: Упражняване на авторски надзор



ДЕЙНОСТ 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

� 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, докладване на нередности, инвеститорски контрол върху

строителния процес и др.



ДЕЙНОСТ 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

В настоящото проектно предложение са включени основни и

приоритетни за общината обекти, допринасящи за постигане на

синергичен ефект от общото изпълнение на инвестициите и вече

изпълнените такива през предходните години.



№ НАС.  МЯСТО УЛИЦИ

1 БЕЛОКОПИТОВО Асфалтиране на ул."Г.Димитров"

2 БЛАГОВО Очъкаляване на ул. "Н. Вапцаров"

3 ВАСИЛ ДРУМЕВ ул."Хан Аспарух"

ул. "Бузлуджа"

ул."Тича"

ул. "Цар Симеон Велики"

ул. "Геори Бенковски"

ул. "Божур"

Ремонт на тротоар в централната част на селото



4 ВЕЛИНО ул. "Шипка"
ул. "Ясен"
ул. "Братя Миладинови"
ул. "Иван Вазов"
ул. "Ален мак"
Ремонт на моста на ул. Пирин

5 ВЕТРИЩЕ Асфалтиране на ул. "Тича" от ул. "Плиска" до "Цар Калоян"

Асфалтиране на ул. "Рила"

Асфалтиране на ул. "Ален мак" от ул. Тракия до ул. "Хан Аспарух"

Асфалтиране на ул. "Симеон Велики" от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Рила"

Асфалтиране на ул. "Божур"

Асфалтиране на ул. "Струга" 

Асфалтиране на ул. Дружба от ул. "Тича" до ул. "Васил Левски"

Асфалтиране на ул. "Охрид" от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Рила"

Асфалтиране на ул. "Хан Аспарух"

Довършване отводнителния канал на ул."Тракия"



6 ВЕХТОВО С приоритет- проектиране и изграждане 
отводнителен канал на ул. "Дружба"
ул."Мир", с прекалено голям надлъжен наклон

ул. "Балкан"

ул. "Васил Левски"

ул. "Ленин"

ул. "Христо Ботев"

ул. "Рила"

Частично ул. "Дружба"

Площада до сградата на кметсвото

7 ГРАДИЩЕ ул. "В. Коларов"

ул. "Г. Димитров"

ул. "П. К. Яворов"

ул. "Ст. Караджа"

ул. "А. Иванов"



8 ДИБИЧ ул. "Юрий Гагарин"

ул. "Райко Даскалов"

кв. "Крайречен"

ул. "Христо Ботев"

ул. "Васил Коларов"

9 ДРУМЕВО ул. "Васил Коларов"

ул. "Цонко Колев"

ул. "Георги Димитров"

ул. "Акация"

10 ИВАНСКИ Ремонт на ул. "Димитър Благоев"



11 ИЛИЯ БЛЪСКОВО Очъкаляване ул. "Ал.Стамболийски"

Очъкаляване ул. "Вихрен" 

Асфалтиране на ул. "Победа", от улл. "Г. 
Димитров" до ул. "Козлодуй" и от  ул. "Козлодуй" 
до ул. "В. Левски"
Частично изкърпване по ул. "Г.Димитров", 
"В.Коларов", "Н. Вапцаров", "Марица" 

12 КЛАДЕНЕЦ Асфалтиране на ул. "Иван Вазов"

Асфалтиране на ул. "Хр.Ботев"

Асфалтиране на ул."Пирин"

13 КОНЬОВЕЦ ул. "Светлина"

ул. "Еделвайс"

ул. Дружба

14 КОСТЕНА РЕКА ул. "Васил Коларов"



15 ЛОЗЕВО ул. "Ангел Кънчев"

ул. "Ален Мак"

16 МАДАРА Изграждане на асфалтов тротоар на ул. "Добруджа"

ул. "Съединение"

ул."Кирил и Методи"

ул."Родопи"

ул. "8 март"

ул. "Хан Крум"

17 МАРАШ ул. "Кирил и Методий"

ул. "Георги Димитров"



18 НОВОСЕЛ ул. "Тича"

ул. "Ален мак"

ул. "Ахелой"

19 ОВЧАРОВО ул. "Васил Левски"

ул. "Г. Димитров"

20 ПАНАЙОТ 
ВОЛОВ

ул. "Победа"

ул. "Девети септември"

ул. "Атанас Димитров"

21 РАДКО 
ДИМИТРИЕВО

ул. "Ген. Радко Димитриев" 

ул. "Рила"

ул. "Хаджи Димитър"

ул. "Христо Ботев"

ул. "Балчик"



22 САЛМАНОВО ул. "Август Попов" и тротоара към нея

ул. "Йордан Братоев и тротоара към нея

ул. "Юрий Гагарин"

ул. "Александър Стамболийски"

ул. "Шипка"

ул. "Ален мак"

23 СРЕДНЯ ул. "Витоша"

ул. "Попска"

24 СТРУЙНО ул."Тича"

ул."Хр.Ботев"

ул."Г.Бенковски"

ул. "Г.Димитров"

ул. "Струма"

ул."Г.С.Раковски" 



25 ЦАРЕВ БРОД ул. "Боян Българанов"

ул. "Ив.Кр.Ивански"

Лятна подръжка /изкърпване дупки/около 600 м2 
-ул."Кирил и Методий", "Васил Коларов", 
"Христо Ботев", "Панайот Волов"

26 ЧЕРЕНЧА ул."Хан Кардам" от №2 до №8

ул. "Димитър Благоев" от №30 до №36

ул. "Средец"

ул. "Васил Левски" от №33 до №45

Тротоарни настилки - център, спирките за 
пристигащи и отпътуващи автобуси

27 кв. Мътница ул. "Българско опълчение"

ул. "Ангел Кънчев"

ул. "Колю Трифонов"

ул. "Горица"

ул. "Кочо Чистеменски"

ул. "Червено знаме"



28 кв. Макак ул. "Крайречна"
ул. "Крайна"
ул. "Кресна"
ул. "Хъшове"
ул "Албена"
ул. "Липите"
ул. "Дружба"
ул. "Янко Христов"
ул. "Вела Пеева
ул. "Мир"
ул. "Елин Пелин"

29 кв. Дивдядово ул. "Баба Тонка"

ул. "Тодор Ченгелиев" от ул. "Генчо Панайотов" до ул. "Отец Захари 
Димов"

ул. "Хан Пресиан" от ул. "Илчо Войвода"

ул. "Първи май" от ул. "Илчо Войвода"

ул. "Сергей Румянцев" от ул. "Вела Благоева" до ул. "Илчо войвода"

ул. "Генчо Панайотов" от ул. "Трети март" до ул. "Отец Захари Димов" 

Площад "Хорището"



ДЕЙНОСТ 3: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Съгласно разпоредбите на националното законодателство за изпълнението

на строителните дейности се предвижда осъществяването на

строителен надзор през цялото време на строително-монтажните

работи.

Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на всички нормативни

изисквания съгласно ЗУТ, свързани с надзора на предвидените

строителните дейности.



ДЕЙНОСТ 4: УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Осъществяването на авторски надзор ще протича 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.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

С рехабилитирането на тротоари и улици ще се допринесе за:

�Подобряване качеството на архитектурната среда в целевия регион чрез

възстановяване на пътната настилка, бордюри и тротоари

�Подобряване на транспортния достъп и мобилността в целевия регион.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

С осигуряването на достъп на хора с неравностойно положение до

рехабилитираните елементи на целевия регион и техническата

инфраструктура ще се допринесе за:

�Създаване на условия за интегриране на групите с неравностойно

положение чрез изграждане на достъпна среда.

�Активизиране и улесняване на социалните контакти чрез

благоустрояване на места за отдих, срещи, детски площадки и други.



Благодарим за 
вниманието!
Благодарим за 
вниманието!


