
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към Протокол от 05.10.2021 г.

№ УЛИЦА УЧАСТЪК ВИД ДЕЙНОСТИ

ГР. ШУМЕН 
1 ул. „Странджа“ от ул. „Дедеагач“ до  ул. „Люлебургас“, без паркинги преасфалтиране, без подмяна на тротоарни настилки

2 ул. „Тракия“ от бул. „Симеон Велики“ до  ул. „Одрин“, включително два паркинга преасфалтиране, без подмяна на тротоарни настилки

3 ул. „Драгоман“ от ул. „Герила“ до  ул. „8ми март“, заедно с паркинга на "Фабулис" преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

4 ул. „Ген. Гурко“ от ул. „Ген. Столетов“ до  ул. „Средец“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

5 ул. „Софроний Врачански“ от ул. „Нанчо Попович“ до ул. „Петър Парчевич“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

6 ул. „Братя Миладинови“ от ул. „Македония“ до ул. „Петър Парчевич“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

7 ул. „Константин Величков“ от ул. „Македония“ до ул. „Нанчо Попович“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

8 ул. „Сава Доброплодни“ между ул. „Македония“ и ул. „Нанчо Попович“ междублоково пространство преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

9 ул. „Георги Кирков“ от ул. „Септемврийско въстание“ до ул. „Ген. Скобелев“ и от ул. „Македония“ 
до ул. „Петър Парчевич“

преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

10 ул. „София“ от ул. „Септемврийско въстание“ до  ул. „Македония“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

11 ул. „Никола Й. Вапцаров“ от ул. „Дедеагач“ до  ул. „Одрин“, включително три паркинга преасфалтиране, без подмяна на тротоарни настилки

12 ул. „Сакар“ от ул. „Родопи“ до  междублоково пространство до  ул. „Люлебургас“ преасфалтиране, без подмяна на тротоарни настилки

13 ул. „Струга“ от ул. „Съединение“ до  ул. „Охрид“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

14 ул. „Скопие“ от ул. „Съединение“ до  пл. „Войн“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки /частично 
са подновени тротоарните настилки/

15 ул. „Шести септември“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Милин камък“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

16 ул. „Априлско въстание“ от ул. „Боримечка“ до  ул. „Петра“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

17 ул. „Свобода“ от ул. „Искра“ до  ул. „Възрожденец“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЛИЦИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕМОНТ ПРЕЗ 2021 Г.      

1.…………………….                                   2. ………………………                            3. ………………..                         4. ……….………                       5. ………..……………..         
(инж. Боян Тодоров)                                  (инж. Анатолий Николов)                           (Георги Николов)                       (Гюнай Тефиков)                       (Христофор Крумов)      
6.…………..………...                                  7. ……………………                                8…………………….                    9…………………….                                                                                                                                           
(Димитричка Недева)                                 (Иван Йонков)                                           (Явор Якимов)                             (Артур Алтунян)



18 ул. „Пролет“ от ул. „Харалан Ангелов“ до ул. „Марица“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

19 ул. „Царевец“ от ул. „Пролет“ до  ул. „Софийско шосе“ , има и паркинг преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

20 ул. „Божур“ от ул. „Ален мак“ до  ул. „Марица“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

21 ул. „Боримечка“ от ул. „Владайско въстание“ до  ул. „Априлско въстание“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

22 ул. „Селиолу“ от ул. "Ст. Изворски" до  ул. „Брезник“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

23 ул. „Република“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Добрич“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

24 ул. „Лиляна Димитрова” от ул. „Пролет“ до  ул. „Софийско шосе“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

25 ул. „Добро поле“ от ул. „Битоля“ до  ул.„Д. Войников“ пренареждане  на паважна настилка ,  преасфалтиране и 
подмяна на тротоарни настилки 

26 ул. „Шипка“ от пл. „Оборище“ до  ул. „Васил Левски“ , тупик подмяна на паважна настилка с асфалтобетон,  
преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки 

27 ул. „Иван Вазов“ от ул. „Васил Левски“ до  ул. „Сан Стефано“ пренареждане  на паважна настилка ,  преасфалтиране и 
подмяна на тротоарни настилки 

28 ул. „Атанас Вълчев“ от ул. „Драгоман“ до  ул. „Владайско въстание“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

29 ул. „Милан Борисов“ от ул. „Иван Моллов“ до  ул. „Владайско въстание“, вкл. паркинг преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

30 ул. „Константин Иречек“ от ул. „Антим I“ до  ул. „Белмекен“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

31 ул. „Илия Р. Блъсков“ от бул. „ Симеон Велики“ до ул. „Цар Освободител“ подмяна на паважна настилка с асфалтобетон и подмяна на 
тротоарни настилки

32 ул. „Калиакра“ участък по ИСПА преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

33 ул. „Кръстю Кючуков“ участък по ИСПА преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки

34 ул. „Жечко Попов“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Неофит Бозвели" преасфалтиране и подмяна на тротоарни настилки 

35 бул. „Симеон Велики“ паркинг до читалище "Д. Войников" преасфалтиране 

36 ул. „Марица“ № 47 междублоково пространство до ул. "Божур" преасфалтиране

37 ул. „Марица“ № 43 междублоково пространство до ул. "Невен" преасфалтиране

38 ул. „Съединение“  № 18 междублоково пространство преасфалтиране 

1.…………………….                                   2. ………………………                            3. ………………..                         4. ……….………                       5. ………..……………..         
(инж. Боян Тодоров)                                  (инж. Анатолий Николов)                           (Георги Николов)                       (Гюнай Тефиков)                       (Христофор Крумов)      
6.…………..………...                                  7. ……………………                                8…………………….                    9…………………….                                                                                                                                           
(Димитричка Недева)                                 (Иван Йонков)                                           (Явор Якимов)                             (Артур Алтунян)



39 ул. „Добруджа“ № 21 междублоково пространство преасфалтиране 

40 бул. „Велики Преслав“ около блокове 8, 10 и12 преасфалтиране 

41 ул. „Бели Лом“ бл.5 междублоково пространство до ул. "Искър" преасфалтиране

42 бул. „Велики Преслав“ № 46, 48, 50 и 
52

междублоково пространство преасфалтиране 

43 ул. „Жечко Попов“ № 11, 17, 19 междублоково пространствосрещу ул. "Вит"  подготовка и полагане на асфалтобетонова настилка

44 ул. „Цар Освободител“ № 22, 24, междублоково пространство  подготовка и полагане на асфалтобетонова настилка

1.…………………….                                   2. ………………………                            3. ………………..                         4. ……….………                       5. ………..……………..         
(инж. Боян Тодоров)                                  (инж. Анатолий Николов)                           (Георги Николов)                       (Гюнай Тефиков)                       (Христофор Крумов)      
6.…………..………...                                  7. ……………………                                8…………………….                    9…………………….                                                                                                                                           
(Димитричка Недева)                                 (Иван Йонков)                                           (Явор Якимов)                             (Артур Алтунян)


