
ПРОЕКТ! 
 
 
 
 

Приложение №1 
 
 

 
 
 

ПЛОЩАДКИ 
 

за свободно разхождане на кучета за гр.Шумен  
и кварталите Дивдядово, Макак и Мътница 

 
 

№ по 
ред 

Квартал (улица) Площ (дка) 

1.  Старото училище над църквата , ул.”АнтимІ”  5.00 
   2. кв. ”Б.Българанов”, срещу КЕЧ 2.80 

3. Пешеходно мостче срещу „5-ти полк” 0.70 
4. кв.”Еверест”, начало на ул.”Северна” 2.00 
5. ул.”Люботрън” – поляната 3.00 
6. Паметник „1300 години България”- източно от 

информационния център 
10.00 

7. Стария град – западно от старините 5.00 
8. кв.”Тракия”, ул.”К.Фичето” 1.50 
9. кв.”Тракия”, ул.”Одрин/ул.”Н.Вапцаров” 2.00 
10. кв.”Добруджа”, ул.”Силистра” 1.00 
11. Общежитието до градския басейн 1.00 
12. Студентски общежития 1.00 
13. на ул.”Ивайло” срещу №29 1.50 
14. преди входа на Градска градина на бул.”Плиска” 2.00 
15. на ул.”Г.С.Раковски” срещу автобусния обръщач  

преди входа на парк „Кьошкове” 
3.50 

16. кв.Дивдядово, парка 2.00 
17. кв.Мътница, ул.”Проф.Иван Иванов” /поляната източно 

от бившето училище/ 
1.30 

18. кв.Макак, ул.”Мир”, /бивше училище/ 1.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



МОТИВИ! 
 
 

Приложение №2 
 

Сега действащото Приложение №1 към Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване 
на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Шумен и за 
организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за 

безстопанствени кучета. 
№ по 
ред 

Квартал (улица) Площ (дка) 

1. Старото училище над църквата , ул.”АнтимІ”  5.00 
2.  Да отпадне - ул.”Плиска” /срещу старата мототехника/. 

Мотиви: От източната страна граничи с релсов път от 
ЖП инфраструктура, а от западната с натоварено 
кръстовище, които обстоятелства обуславят площадката 
като опасна за ползвателите.  

2.00 

3.  Да отпадне - кв.”Б.Българанов”, срещу ул.”Рила”. 
Мотиви: От всички страни площадката граничи с частни 
терени, което я прави неудобна за ползване.  

5.00 

   4. кв. ”Б.Българанов”, срещу КЕЧ 2.80 
4. Пешеходно мостче срещу „5-ти полк” 0.70 
5. Да отпадне - Между ул.”София” и ул.”Г.Кирков”. 

Мотиви: Върху терена е учредено право на строеж на 
многоетажна жилищна сграда. 

2.00 

6. кв.”Еверест”, начало на ул.”Северна” 2.00 
7. Да отпадне - бул.”С.Велики”, източно от подлеза до 

Томбул джамия. Мотиви: Върху терена на площадката е 
възстановена зелена площ и са монтирани детски 
съоръжения.  

1.00 

8. ул.”Люботрън” – поляната 3.00 
      9. Да отпадне- Парк „Кьошковете”- до автобусния 

обръщач. Мотиви: Паркинга на автобусния обръщач е 
отдаден на концесия за ползване от „Карлсберг 
България” АД 

2.00 

    10. Паметник „1300 години България”- източно от 
информационния център 

10.00 

    11. Стария град – западно от старините 5.00 
    12. кв.”Тракия”, ул.”К.Фичето” 1.50 
    13. кв.”Тракия”, ул.”Одрин/ул.”Н.Вапцаров” 2.00 
    14. Да отпадне - кв.”Херсон”, зад бившето ОСО. Мотиви: в 

непосредствена близост има монтирани детски 
съоръжения.  

0.50 

    15. кв.”Добруджа”, ул.”Силистра” 1.00 
    16. Общежитието до градския басейн 1.00 

    17. Студентски общежития 1.00 

    18. кв.Дивдядово, парка 2.00 
    19. кв.Мътница, ул.”Проф.Иван Иванов” /поляната източно 

от бившето училище/ 
1.30 

    20. кв.Макак, ул.”Мир”, /бивше училище/ 1.00 
 


