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ПРОТОКОЛ  
 
 

Днес, 05.10.2021 г. от 10,00 часа в зала 304 на Община Шумен се проведе заседание на 
временната  комисия, създадена с Решение №447 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, 
която да обсъди предложенията, да оцени обектите от уличната инфраструктура на град Шумен 
и да направи предложение до кмета на общината и Общинския съвет – Шумен, кои от обектите 
да бъдат финансирани чрез дългосрочния заем. 

На заседанието присъстваха :  
Председател: 
инж. Боян Тодоров – зам. – кмет „Строителство и екология“ 
Членове: 
инж. Анатолий Николов – началник отдел „Инвестиции и екология“ 
Христофор Крумов – общински съветник 
Димитричка Недева – общински съветник  
Иван Йонков – общински съветник 
Сред присъстващите бяха и инж. Валентина Йорданова - директор на дирекция УТ, 

Общинските съветници Красимир Костов, Даниела Русева и Данаил Данчев. 
Заседанието бе открито от инж. Боян Тодоров – зам. - кмет „Строителство и екология“. 

Той припомни въпросите, които комисията трябва да реши, а именно кои междублокови 
пространства трябва да влязат във вече утвърдения основен списък с улици, както и какъв ще е 
източника на тяхното финансиране. 

Иван Йонков предложи като алтернативен финансов източник да бъдат приходите на 
Община Шумен. 

Красимир Костов изказа мнение, че при провеждане на обществена поръчка се очаква 
икономия, която би могла да покрие разхода за изпълнение на междублокови пространства. 

инж. Боян Тодоров обобщи решението на комисията, а именно: избраните междублокови 
пространства да влязат в основния списък без да се променят параметрите на заема и предложи 
да се премине към обсъждане на предложените междублокови пространства. 

 
 
1.…………………….  2. ………………………           3. ……………….......    
(инж. Боян Тодоров)     (инж. Анатолий Николов)     (Георги Николов)      
 
4. ……….……………  5. ………..……………..          6.…………..………...          
 (Гюнай Тефиков)      (Христофор Крумов)         (Димитричка Недева)          
 
7. ……………………    8………………………..  9…………………….. 
(Иван Йонков)      (Явор Якимов)   (Артур Алтунян) 
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След дълго обсъждане комисията единодушно взе следните решения: 
1. Приема в основния списък да се включат следните междублокови пространства: ЖК 

„Херсон“ /локално платно и алеи/, ул. „Христо Генчев“ /около блокове 1 и 3/, ул. „Съединение“  
№ 45, ул. „Хан Кубрат“ №14, ул. „Света гора“, ул. „Ж. Спиридонов“ и ул. „Септемврийско 
въстание“, бул. „Славянски“ № 24 /тунела/, ул. „Владайско въстание“  № 20, ул. „Селиолу“ /до 
бул. „Велики Преслав“/, ул. „Марица“ № 22 /до ул. "Китка"/,  ул. „Ген. Драгомиров“ № 38 №42, 
бул. „Мадара“ №29 /до ул. "Кр. Кючуков"/, ул. „Московска“ № 20 и 24 /между ул. „Св. Св. Кирил 
и Методий“ и ул. „Неофит Бозвели“/, бул. „Велики Преслав“/ зад банките/, ул. „Цар Освободител“ 
№ 64 и 66, ул. „Деде Агач“ №13, 15, 17, 21, 26 и 28. 

2. Приема в резервния списък да се включат следните междублокови пространства: бул. 
„Велики Преслав“ /около блокове 8, 10 и 12/, бул. „Велики Преслав“ № 46, 48, 50 и 52, ул. 
„Добруджа“ № 21, ул. „Съединение“ №18, бул. „Симеон Велики“/ паркинг до читалище "Д. 
Войников"/, ул. „Марица“ № 47 /до ул. "Божур"/, ул. „Цар Освободител“ № 22 и 24, ул. „Бели 
Лом“ бл. 5 / до ул. "Искър"/, ул. „Марица“ № 43 / до ул. "Невен"/, ул. „Жечко Попов“ № 11, 17, 19 
/ срещу ул. "Вит"/. 

3. Предлага на кмета на Община Шумен в тригодишната бюджетна прогноза и в проектите 
на бюджета на Община Шумен за 2022 г. и 2023 г. да предвиди разходи за изпълнение на  
инвестиционни проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в 
града и селата на Община Шумен в размер на 750 000 лв. годишно.   

 
Приложения: Приложение 1 – Списък на улици и междублокови  пространства предвидени  
                        за ремонт през 2021 г 
 Приложение 2 – Допълнителен списък на улици и междублокови 

пространства предвидени за ремонт през 2021 г 
 
 
КОМИСИЯ: 
 
1.…………………….  2. ………………………           3. ……………….......    
(инж. Боян Тодоров)     (инж. Анатолий Николов)     (Георги Николов)      
 
4. ……….……………  5. ………..……………..          6.…………..………...          
 (Гюнай Тефиков)      (Христофор Крумов)         (Димитричка Недева)          
 
7. ……………………    8………………………..  9…………………….. 
(Иван Йонков)      (Явор Якимов)   (Артур Алтунян) 
 
 


