
към протокол  от 04.10.2021 г.

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО заявени от кметовете ремонти на техническа 
инфраструктура 

1 БЕЛОКОПИТОВО

2 БЛАГОВО

3 ВАСИЛ ДРУМЕВ  ул."Тича"
ул. "Бузлуджа"
ул. "Цар Симеон Велики"
ул. "Божур"
Ремонт на тротоар в централната част на селото

4 ВЕЛИНО ул. "Шипка"
ул. "Ясен"
ул. "Братя Миладинови"
ул. "Ален мак"
Ремонт на моста на ул. Пирин

5 ВЕТРИЩЕ  ул. "Тича" от ул. "Плиска" до "Цар Калоян"

 ул. "Рила"
 ул. "Ален мак" от ул. Тракия до ул. "Хан Аспарух"

 ул. "Симеон Велики" от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Рила"

 ул. Дружба от ул. "Тича" до ул. "Васил Левски"

 ул. "Охрид" от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Рила"

 ул. "Хан Аспарух"
Довършване отводнителния канал на ул."Тракия"

6 ВЕХТОВО Проектиране и изграждане отв. канал на ул. "Дружба"
ул. "Ленин"
ул. "Балкан"
ул. "Васил Левски"
ул. "Христо Ботев"

7 ГРАДИЩЕ ул. "Георги Димитров"
ул. "Юрий Гагарин"

8 ДИБИЧ ул. "Христо Ботев"
ул. "Васил Коларов"
ул. "Девети септември"
ул. "Милан Борисов"
ул. "Димитър Благоев"
Централна част

9 ДРУМЕВО ул. "Херсон"
част от ул. "Димитър Благоев"

Приложение № 2

РЕЗЕРВЕН СПИСЪК - СЕЛА 2021
на Община Шумен за общински бюджет 2021 г., свързано с ремонт на  техническа инфраструктура от 

КРЕДИТ в размер на 4 000 000 лв.



част от ул. "9-ти септември"
ул. "Поройна"

10 ИВАНСКИ

11 ИЛИЯ БЛЪСКОВО ул. "Пирин"
ул. "Христо Ботев"
ул. "Камчия"

12 КЛАДЕНЕЦ  ул. "Иван Вазов"

13 КОНЬОВЕЦ ул."Дунав"

14 КОСТЕНА РЕКА ул. "Васил Коларов"

15 ЛОЗЕВО част от ул. "Земеделец", от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Цар 
Симеон"
част от ул. "Филип Тотю"

16 МАДАРА

17 МАРАШ ул. "Георги Димитров"

18 НОВОСЕЛ ул. "Ахелой"
ул. "Тича"

19 ОВЧАРОВО

20 ПАНАЙОТ ВОЛОВО ул. "Атанас Димитров"
ул. "Девети септември"

21 РАДКО ДИМИТРИЕВО ул. "Хаджи Димитър"
ул. "Рила"
ул. "Христо Ботев"
ул. "Балчик"

22 САЛМАНОВО ул. "Ален мак"
ул. "Милан Борисов"
ул. "Шипка"
ул. "Александър Стамболийски"

23 СРЕДНЯ ул. Рила" до края
ул. "Кокиче"
ул. "Кюстендил"

24 СТРУЙНО ул. "Тича"

ул. "Струма"
ул. "Г.С.Раковски"
 ул. "Христо Ботев"

25 ЦАРЕВ БРОД ул. "Кирил и Методий"
ул. "Бузлуджа"

26 ЧЕРЕНЧА


