
Приорит
ет (П)

Мярка 
(М)

Дейност/проектна идея*
Индикативен 

бюджет 
хил.лв.

Източник на 
финансиране

Срок за 
изпълнение

П 1 

П 1 

П 1 М.1.1.1.

1.1.1.1. Административна подкрепа на млади фермери за 
развитие на биологично земеделие и биологично 
животновъдство реализиране на инвестиции в малки 
предприятия за  преработка на селскостопанска продукция 

2027

П 1 М.1.1.1.
1.1.1.2.Административна подкрепа за  реализиране на 
инвестиции в малки предприятия за  преработка на 
селскостопанска продукция 

2027

П 1 М.1.1.1.

1.1.1.3.Внедряване на високопродуктивни породи животни, 
селектирани в Института по свиневъдство към Земеделски 
институт - Шумен в съществуващи и новосъздавани 
животновъдни ферми

Частни 
инвестиции

2027

П 1 

П 1 М 1.1.2.
1.1.2.1. Внедряване на нови технологии и оборудване за 
подобряване конкурентоспособността на предприятията 

ОПИК / Частни 
инвестиции

2027

М 1.1.2.
1.1.2.2. Административна подкрепа на бизнес инициативи 
насочени към внедряване на иновации с акценти в кръгова 
икономика и цифровата трансформация

2027

П 1 М 1.1.2.
1.1.2.3. Дигитализация и автоматизация на производствени  
процеси в съществуващи предприятия

ОПИК / Частни 
инвестиции

2027

П 1 М 1.1.2.
1.1.2.4. Внедряване на мерки за ефективно използване на  
разполагаемите ресурси от предприятията в общината

ОПИК / Частни 
инвестиции

2027

П 1 

П 1 М 1.1.3.
1.1.3.1. Изграждане на борса за селскостопанска продукция на 
дребни производители

ОП / Частни 
инвестиции

2027

П 1 М 1.1.3.
1.1.3.2. Изграждане на малки предприятия за обработка на 
дървесина, малки предприятия за преработка на 
селскостопанска продукция - с. Белокопитово

Частни 
инвестиции

2027

П 1 М 1.1.3.
1.1.3.3. Откриване на цехове към крупни производствени 
предприятия с цел задържане на младото поколение в селото - 
с. Друмево

Частни 
инвестиции

2027

П 1 М 1.1.3.

1.1.3.4. Предоставяне на имоти - общинска собственост /бивши 
датски градини, училища и други/ и бивши стопански дворове 
чрез продажба или  отдаване под наем за изграждане на 
производствени  предприятия  

Общ. Бюджет 2023

П 1 

П 1 

П 1 М 1.2.1
1.2.1.1. Подкрепа на работещи в системата на 
здравеопазването в условия на заплаха за общественото 
здраве от COVID-19

ОП, Общински 
бюджет

2023

П 1 М 1.2.1
1.2.1.2. Обхващане на част от безработните лица от социална 
услуга „Асистентска подкрепа“

ОПРЧР 2022 - 2027

П 1 М 1.2.1
1.2.1.3. Осигуряване на работа по програмите за заетост чрез  
сключените договори между Агенция по заетостта, Дирекция 
„Бюро по труда“ и община Шумен 

ОПРЧР 2022 - 2027

П 1 

П 1 М 1.2.2.
1.2.2.1. Насърчаване на гъвкавите възможности за повишаване 
на квалификацията и за преквалификация 

Общ. Бюджет 2027

П 1 М 1.2.2.
1.2.2.2. Улесняване на преходите в професионалното развитие 
и насърчаването на професионалната мобилност

Общ. Бюджет, 
Програми на 

МОН и 
ОПНОИР

2027

П 1 

П 1 

• СЦ 1.2. Подкрепа за устойчиви качествени работни места и подобряване достъпа до заетост

М.1.2.1. Насърчаване на заетостта, стажове, обучения и активиране на безработни и неактивни младежи

М.1.2.2. Подкрепа на обучението и преквалификацията съобразно регионалните и местните потребности 

• СЦ 1.3. Устойчиво развитие на туризма

М.1.3.1. Експониране на културното и културно-историческото наследство

М.1.1.3. Насърчаване на предприемачеството

Индикативна таблица за

предвидените мерки и дейности

П.1. Подкрепа за устойчив икономически растеж, развитие на иновации

• СЦ 1.1. Привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството

М.1.1.1. Развитие на модерно земеделие и свързани производства

М.1.1.2. Разнообразяване на икономиката в малките населени места, стимулиране на иновациите и подкрепа на дейности 
за въвеждане на нови технологии



П 1 М 1.3.1

1.3.1.1. Провеждане на засилена рекламна кампания на 
провежданите фестивали, популяризиращи културното 
съвременно изкуство и автентично наследство в малките 
населени места на община  Шумен

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П 1 М 1.3.1

1.3.1.2. 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 /с. Мадара/.

ОП, Общински 
бюджет

2027

П 1 М 1.3.1
1.3.1.3. Изработване и разполагане на дребна туристическа 
инфраструктура - указателни табели, схеми на туристически 
обекти, билбордове и др. 

публично-
частно 

партньорство
2027

П 1 М 1.3.1
1.3.1.4. Развитие на експозициите и дейностите на местните 
читалища в малките населени места

ОП, общ. 
Бюджет

2027

П 1 М 1.3.1
1.3.1.5. Дигитализация на експозициите и създаване на 
виртуални представяния и услуги с възможност за онлайн 
представяне и посещения

ОП, общ. 
Бюджет

2027

П 1 М 1.3.1
1.3.1.6. Утвърждаване на събитийния културен календар като 
туристическа атракция

Общ. Бюджет 2024

П 1 

П 1 М 1.3.2.
1.3.2.1. Социализиране на туристически  ресурси с природен и 
антропогенен характер и включването им в туристически 
маршрути

Общ. Бюджет 2027

П 1 М 1.3.2.

1.3.2.2.Предлагане на регионален туристически пакет "От тука 
започва България“, включващ с. Мадара (Плиска, Велики 
Преслав, Мадара, Паметник „1300 години България“, „Шуменска 
крепост“)

Общ. Бюджет 2024

П 1 М 1.3.2.

1.3.2.3. Организиране и предлагане на интегрирани 
туристически пакети  (балнео, СПА и уелнес, културно-
познавателен, еко), включващи използване на  разнообразни 
туристически ресурси в малките населени места на общината

Общ. Бюджет 2025

П.2.

П.2.

П.2. М.2.1.1. 2.1.1.1. Изграждане на СТЕМ среда в училища
ОПНОИР, общ. 

бюджет
2022 -2024 

П.2. М.2.1.1. 2.1.1.2. Изграждане на виртуални класни стаи в училищата
ОПНОИР, общ. 

Бюджет
2022 - 2024

П.2. М.2.1.1.
2.1.1.3. Развитие на образование от разстояние в електронна 
среда

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2023

П.2. М.2.1.1. 2.1.1.4. Дигитална трансформация на училищното образование
ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2023

П.2.

П.2. М.2.1.2.
2.1.2.1. Ремонт и модернизация на кухненски помещения и 
обзавеждане в детски градини

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.2. М.2.1.2.
2.1.2.2. Модернизация на площадки за игра и спорт в детски 
градини

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.1.2.
2.1.2.3. Рехабилитация на детските градини и училищата (вкл. и 
спортните площадки в училищните дворове) в селата на община 
Шумен и извършване на ремонти съгласно приложен опис

800,00 Общ. Бюджет и 
ОП

2022 - 2025

П.2. М.2.1.2.
2.1.2.4.Обхващане и задържане в образователната система на 
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст

Програми на 
МОН

2022 - 2027

П.2. М.2.1.2.
2.1.2.5. Образователна интеграция на рискови групи от от 
ромската етническа група и други групи в неравностойно 
положение

ОП 2022 - 2027

П.2.

П.2.

П.2. М.2.2.1.
2.2.1.1. Извършване на ремонт на сградите и изпълнение на 
мерки за подобряване на енергийната ефективност на 
здравните служби в населените места

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.2.1. 2.2.1.2. Закупуване на съвременно медицинско оборудване
Публично-

частно 
финансиране

2022 - 2027

• СЦ 2.2. Качествени социални услуги и здравеопазване

М.2.2.1. Здравна инфраструктура

М.1.3.2. Туристически маршрути за създаване на оптимална симбиоза между мрежите на НАТУРА 2000 и тези на културно-
историческото наследсто

П 2: Повишаване качеството на образование, социални и здравни дейности и инфраструктурата им 

• СЦ 2.1. Подобряване на достъпа до качествено образование

М.2.1.1. Подобряване на материално – техническата база за обучение и създаване на условия за разширяване използването 
на ИКТ инфраструктура в учебния процес

М. 2.1.2. Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование



П.2. М.2.2.1.
2.2.1.3. Развитие на мрежа за прилагане на телемедицина за 
консултиране и проследяване на състоянието на пациенти в 
отдалечени от общинския център населени места

НЗОК 2022 - 2025

П.2. М.2.2.1. 2.2.1.4. Осигуряване на аптечно обслужване в населените места
Публично-

частно 
финансиране

2022 - 2025

П.2.

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.1.Деинституционализация на грижата за възрастни - ЦНСТ 
за пълнолетни лица с деменция

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.2.Разкриване на Центрове за грижа за лица с умствена 
изостаналост -2 бр. - с. Лозево ОПРР 2022

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.3. Изграждане на защитени жилища или социална кухня в 
с. Салманово в неизползваеми общински сгради 

ОП 2022 - 2027

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.4. Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в малките населени места на Община Шумен ОПРЧР 2022 - 2027

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.5. Подобряване и поддръжка на материално-техническата 
база на изградените обекти за социални услуги, разширяване 
обхвата на социалните услуги

ОП, Общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.6. Инфраструктура и оборудване на лична мобилност и 
достъпност за хората с трайни увреждания ОП, НЗОК 2022 - 2027

П.2. М.2.2.2.
2.2.2.7. Подобряване на достъпа до заетост на хората с 
увреждания и на други уязвими групи чрез предоставяне на 
комплексни услуги, вкл. към техните семейства

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2.

П.2.

П.2. М.2.3.1.
2.3.1.1. Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и развитие на материално-техническото състояние 
на сградния фонд на културните институции

ОП 2022 - 2027

П.2. М.2.3.1.
2.3.1.2. Ремонтни дейности и оборудване на читалища в 
малките населени места на общината съгласно приложен опис

230,00
ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2024

П.2. М.2.3.1.
2.3.1.3. Съхраняване, опазване и частично експониране на 
недвижимо културно наследство

ОП, Общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.3.1. 2.3.1.4. Дигитализация на музейни и библиотечни фондове
ОП, Общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.3.1. 2.3.1.5. Повишаване качеството на културния продукт
ОП, Общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2.

П.2. М.2.3.2.

2.3.2.1. Реконструкция на съществуващи спортни и детски 
площадки, физкултурни салони в училищата и детските 
заведения и изграждане на нови площадки в малките населени 
места на общината

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.2. М.2.3.2.
2.3.2.2. Подобряване на оборудването на съществуващите 
спортни обекти със съвременни, безопасни съоръжения за 
спортни дейности

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3.

П.3. М.3.1.1.
3.1.1.1. Обследване за енергийна ефективност  на сградите 
общинска собственост (кметства, здравни служби, читалища и 
др.) в малките населени места на община Шумен 

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.1.1.
3.1.1.2. Етапна подмяна на осветителните тела в уличното 
осветление на населените места в общината

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.1.1.

3.1.1.3. Инсталиране на слънчеви колектори и фотоволтаици 
върху покривни конструкции на общински образователни и 
социални обекти за осигуряване на битово горещо 
водоснабдяване

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.1.1.
3.1.1.4. Цялостно саниране на сградите общинска собственост 
на територията на населените места - кметство, читалище, 
детска градина, клуб на пенсионера, здравна служба и др.

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. Устойчиво териториално развитие и свързаност

• СЦ 3.1. Развитие и укрепване на селищната мрежа

М.3.1.1. Прилагане на енергоспестяващи мерки в областта на сградния фонд

М.3.1.2. Селищно развитие

М.2.2.2. Социална инфраструктура и социални дейности

• СЦ 2.3. Подкрепа за развитие на културата и спорта

М 2.3.1. Културна инфраструктура и подкрепа за културната индустрия и културноисторическото наследство

М.2.3.2. Спортна инфраструктура



П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.1. Актуализация или изработване на нови регулационни 
планове и кадастрални карти - с. Дибич, с. Илия Блъсково, с. 
Салманово, с. Струино, с. Царев брод

Общ. Бюджет 2022 - 2023

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.2. Подобряване качествата на площадни пространства и 
паркове  в населените места на общината

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.3. Оптимизиране на уличното осветление в малките 
населени места - поставяне на ново и ремонт на 
съществуващото

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М. 3.1.2.

3.1.2.4. Подобряване състоянието на уличната мрежа - улици и 
тротоари в малките населени места на територията на Община 
Шумен съгласно основния и допълнителен списък към 
решението на ОбС за  дългосрочния кредит

4 000,00 Общ. бюджет 2022 - 2024

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.5. Газоснабдяване - с цел повишаване интереса на 
инвеститори и частни инициативи за закупуване на свободни 
терени за предприятия - с.Царев брод и с.Мадара.

Частни 
инвестиции

2022 - 2027

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.6. Осигуряване на цифрова свързаност на малките 
населени места и изграждане на точки за достъп до интернет в 
читалищата

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.7. Създаване на достъпна  среда за хора с увреждания  до 
обекти с публичен характер

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.8. Реновиране и ремонт на сградите на кметствата в 
малките населени места съгласно приложен опис

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2024

П.3. М. 3.1.2.
3.1.2.9. Обновяване на спирките на обществения транспорт в гр. 
Шумен и населените места

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2024

П.3.

П.3. М.3.1.3. 3.1.3.1. Благоустройство на гробищни паркове
ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.1.3.
3.1.3.2.  Разширяване на дървесната растителност в паркова 
среда и по уличната мрежа

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.1.3.
3.1.3.3. Изграждане на  автоматизирани поливни системи в 
паркова и друга зелена среда

ОП, общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.1.4.
3.1.4.1. Анализ и приоритизиране на различните типове 
общинска собственост с цел ефективното им управление

Общ. Бюджет 2022 - 2024

П.3. М.3.1.4.

3.1.4.2. Ремонт и преустройство на общински сгради в 
съвременни социални и др. обекти като инструмент за 
реализация на социална и подкрепяща демографията и 
икономическото развитие политика

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.1.4.
3.1.2.3. Оптимизиране на парцели, общинска собственост, с цел 
предоставянето им за частни инвестиции, вкл. продажба /с. 
Ветрище/

Общ. Бюджет 2022 - 2024

П.3.

П.3.

П.3. М.3.2.1.
3.2.1.1. Ремонт и рехабилитация на пътища, които осигуряват 
транспортен достъп до малките населени места в рамките на 
общината

ОП, Общ. 
Бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.1. 3.2.1.2. Рехабилитация на общински път Ил. Блъсково – Благово
ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.1.
3.2.1.3. Цялостно асфалтиране на четвъртокласен път с. Царев 
брод – с. Велино. 

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.1.
3.2.1.4. Преасфалтиране на общинска пътна мрежа в участъка с. 
Овчарово – с. Друмево.

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.1.
3.2.1.5. Асфалтиране на общинска пътна мрежа в участъка 
гр.Шумен – с. Лозево.

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.1.
3.2.1.6. Цялостно асфалтиране на общинска пътна мрежа в 
участъка кв.Дивдядово – с. Мараш - с. Салманово - с. Радко 
Димитриево.

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.2.2.
3.2.2.1. Изграждане на шумозаглушителна преграда, 
ограничаваща шума от МПС, вдижещи се по магистрала „Хемус“ 
- с. Белокопитово

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.2.
3.2.2.2. Поставяне на „легнали полицаи“ в центъра на 
населените места, пред училища, детски градини, паркове и 
магазини

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.2.2.
3.2.2.3. Възстановяване на изтрита и поставяне на нова улична 
маркировка в малките населени места на общината

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.1. Реконструкция на довеждащи водопроводи и съоръжения за допълнително водоснабдяване

М.3.2.1. Общински пътища - икономическо и социално значение, териториална достъпност

М.3.2.2. Реализация на мерки за пътна безопасност, вкл. интелигентни транспортни системи и превенция и повишаване на 
осведомеността

• СЦ 3.3. Опазване на околната среда и изграждане на екологосъобразна инфраструктура

М 3.1.3. Зелена система

• СЦ 3.2. Подобряване на транспортната инфраструктура

М 3.1.4. Ефективно използване на общинска собственост



П.3. М.3.3.1.
3.3.1.1. Ремонт и рехабилитация на довеждащите водопроводи 
до населените места на територията на община Шумен

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.3.1.
3.3.1.2. Изграждане на помпени станции до съществуващите 
сондажни кладенци 

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.2.
3.3.2.1. Разширяване и подобряване, ремонт на 
съществуващата водопроводна мрежа в малките населени 
места на общината

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.3.2.
3.3.2.2. Рехабилитация на съществуващи шахтови кладенци и 
помпени станции

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.3.
3.3.3.1. Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова 
канализационна мрежа в селата на общината

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.3.3.
3.3.3.2.  Изграждане на малки ПСОВ  за групи населени места в 
общината

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.4.
3.3.4.1. Почистване на незаконни сметища  на територията на 
общината и ограничаване на достъпа до тях

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.3. М.3.3.4.
3.3.4.2. Корекция и почистване от наноси на речни корита на 
територията на малките населени места в община Шумен

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.5.
3.3.5.1. Обособяване на площадки за разделно събиране на 
растителни, строителни и едрогабаритни отпадъци на 
територията на населените места в общината

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.6.
3.3.6.1. Подкрепа за адаптиране на селскостопанското 
производство към протичащите изменения  в климата

Публично - 
частни 

инвестиции
2022 - 2027

П.3. М.3.3.6.
3.3.6.2. Подкрепа за развитие на екологични селски стопанства, 
биологично земеделие и био продукция (производство на 
плодове, зеленчуци, пчеларството и др., животновъдство)

Публично - 
частни 

инвестиции
2022 - 2027

П.3. М.3.3.6.
3.3.6.3.Повишаване информираността на населението за 
действие при бедствия и аварии

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.3.6.
3.3.6.4. Повишаване информираността и разпространение на 
знания за влиянието на климатичните промени и адаптацията 
сред администрацията и населението

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.3.6.
3.3.6.5. Ежегодна актуализация на плановете за преодоляване 
на рисковете от бедствия и аварии

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3.

П.3. М.3.3.7.

3.3.7.1. Изграждане на еко пътеки до основнити обекти но ЗТ, 
ЗМ и ПЗ. Осигуряване на буферни паркинги за посетители, 
надежна маркировка на пешеходни пътеки, изграждане на 
заслони, вело-трасета.

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.3. М.3.3.7.
3.3.7.2. Създаване на оптимална симбиоза между мрежите на 
НАТУРА и тези на КИН

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.4.

П.4.

П.4. М.4.1.1.
4.1.1.1. Изграждане на портал за достъп до електронни услуги в 
малките населени места на община Шумен

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.4. М.4.1.1.
4.1.1.2.Изграждане на информационна система за координация, 
управление и контрол на изпълнението на публичните политики

ОП, Общ. 
бюджет

2022 - 2027

П.4.

П.4. М.4.1.2.
4.1.2.1.Разширяване на общинската транспортна схема с цел 
обхващане на нови части от територията на общината, 
обслужвани от автобусните линии

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.4. М.4.1.2.
4.1.2.2. Изграждане на портал за достъп до електронни услуги в 
община Шумен

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.4.

М.3.3.2. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в населените места

М.3.3.3. Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения в населените места

М.3.3.4. Почистване, сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване чрез ефективна организация по събиране и извозване 
на битовите отпадъци

П.4. Добро управление за всеки гражданин

• СЦ 4.1. Управление в подкрепа на развитието

М. 4.1.1. Дигитализация на общинската администрация и разширено предоставяне на електронни административни услуги

• СЦ 4.2. Разширяване на междуобщинското сътрудничество

М.3.3.5. Разделно събиране на битови и биоразградими отпадъци

М.3.3.6. Превенция на риска и изменения на климата

М.3.3.7. Съхраняване, опазване и експониране на природното наследство извън зоните на НАТУРА 2000 и защитените 
територии

М. 4.1.2. Подобряване на свързаността 



П.4.

П.4. М.4.2.1.
4.2.1.1. Подобряване на транспортната свързаност на малките 
населени места в рамките на община Шумен

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.4. М.4.2.1.
4.2.1.2. Подобряване на качеството на предлаганите публични 
услуги в малките населени места

Общ. Бюджет 2022 - 2027

П.4.

П.4. М.4.2.2.
Проучване на опита на подобни общини по отношение 
развитието на малките населени места

Общ. бюджет 2022 - 2027 

М.4.2.2. Обмяна на добри практики с общини за разширяване на междуобщинското сътрудничеството

М. 4.2.1. Подобряване комуникацията с всички жители на малките населени места 


