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Относно: Кандидатстване с проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от 

техническата инфраструктура на град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 

 
 Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-
1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020“, всички проекти по Инвестиционен приоритет „Градска среда“ следва да бъдат 
придружени от Решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че за предложения проект 
е осигурена неговата устойчивост и че видът и предназначението на съответния/те/ обект/и/ 
няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане към 
бенефициента.  
 Съгласно одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма Община Шумен ще 
кандидатства с проект „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата 
инфраструктура на град Шумен“. В проекта са заложени дейности по реконструкция, 
рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на пътеки и алеи, пешеходни зони, 
обособяване на детски площадки; монтиране на паркова мебел – пейки, възстановяване на 
фонтанки, създаване условия за достъп на хора с увреждания, въвеждане на енергоефективно 
улично осветление, осветяване на междублокови пространства с енергоефективни 
осветителни тела, и са включени следните обекти: 

- Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходните алеи и тротоари в 
района на кв. „Тракия“ /ул. „Гоце Делчев“, ул. „Странджа“, ул. Люлебургас“, ул. „Сакар“, ул. 
„Родопи“, ул. „Тракия“, ул. „Одрин“ и ул. „С. Велики“/частично/: 

• Цялостна рехабилитация на тротоарни настилки; 
• Подмяна на осветителни тела на улично и алейно осветление на съществуващи 

стълбове; 
• Подмяна бордюри; 
• Градско обзавеждане и озеленяване; 

- Рехабилитация на ул. „Тича“: 
• Цялостно преасфалтиране; 
• Нови тротоарни настилки и улични бордюри; 
• Ново улично осветление;  
• Градско обзавеждане; 

- Благоустрояване на зелена площ до „Диагностично-консултативен център I - 
Шумен“ ЕООД; 

• Благоустрояване, алеи, места за отдих и озеленяване; 
• Нови тротоарни настилки; 
• Ново алейно осветление; 
• Пресафалтиране на паркинга източно от Поликлиниката; 

- Благоустрояване на района на кръстовището на ул. „Станционна“ и бул. „Симеон 
Велики“; 

• Изграждане на обслужващи автомобилни алеи и паркинги; 
• Озеленяване и благоустрояване; 
• Ново улично и алейно осветление; 
• Нови тротоарно настилки; 



- Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоари в 
района на ул. Съединение“ от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебната палата; 

• Нови тротоарни настилки; 
• Благоустрояване и озеленяване детска площадка; 
• Подмяна на улични осветителни тела; 
• Подмяна и изграждане на бордюри; 

 Общата стойност на проекта е 7 178 080.97 лв. 
 Съгласно Насоките за кандидатстване всички проекти следва да бъдат придружени от 
Решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че за предложения проект е осигурена 
неговата устойчивост и че видът и предназначението на съответния обект(и) няма да бъде 
променян за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента. 

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Общински съвет Шумен гарантира, че за проект „Благоустрояване и рехабилитация 
на части от техническата инфраструктура на град Шумен“ е осигурена неговата устойчивост и 
че видът и предназначението на съответните обекти: Благоустрояване, изграждане и 
рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоари 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. „Станционна“ и бул. „Симеон 
Велики“; Благоустрояване, изграждане и рехабилитиране на пешеходни алеи и тротоар в 
района на ул. Съединение“ от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебна палата, няма да бъдат 
променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента. 
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