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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Финалният доклад е разработен в рамките на проект „Изработване на План за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) ШУМЕН за период 2021-2027 г.” Докладът има за задача да 

отговори подробно на всички предложения към съдържанието на проекта направени по време 

на работният процес. Той дава информация относно нанесените корекции по време на работа, 

най-вече по отношение на Индикативният списък и съдържащите се в него бъдещи проекти.  

Финалният доклад съдържа: 

• Предложения постъпили от Община Шумен по време на работата по ПИРО Шумен. 

• Предложения постъпили от проведените срещи с фокус групите в Община Шумен.  

• Предложения постъпили след проведеното обществено обсъждане в Община Шумен. 

 

2. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ  
 

Във връзка с изработване на План за интегрирано развитие на община Шумен за периода 

2021-2027 г., за да разберем мнението на хората по ключови теми, свързани с развитието на 

община Шумен, беше изготвена анкета с подбрани въпроси. Резултатите от анкетното проучване 

са отразени в предлагания  окончателен  вариант на  проекта на документа. Участието на хората 

в изработването на плана гарантира качеството и реалистичността му. Подробното проучване и 

резултатите от него могат да бъдат разгледани в Приложение 4. 

 

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТЪПИЛИ ОТ ОБЩИНА ШУМЕН 
 

Отразяване на мнения и предложения за подобряване на ПИРО, предоставени от 

структури на Общинска администрация, общински съветници и граждани. 

3.1. По становището на г-жа Росица Антонова – зам. Кмет  „Икономическо развитие“ 

• Направени за корекции в аналитичния раздел на ПИРО , като са отразени някои 

неточности  в текста на   страници  47, 93, 117, 126, 129 и 168.  

• В Приложение 1 на ПИРО - „Индикативен списък  са извършени следните корекции и 

допълнения: 

o Към Приоритет 1., Специфична цел 1.1. е  включена нова дейност                        
1.1.1.3. „Създаване на Регионален иновационен център”. Аргументацията за 
включването на тази дейност в Индикативния списък е   решение на ОбС  и 
наличието на договор за участие с представители на индустрията и Варненски 
свободен у-т) 

o В дейност 3.3.1.5 по Приоритет 3, Стратегическа цел 3.3  е направена корекция, 
състояща се в изключване на детските градини, които са газифицирани; 
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o В  Индикативния списък е включена нова дейност - 3.3.1.3. Прилагане на мерки 
за енергийна ефективност на сгради - държавна собственост ползвани от 
държавни структури   

o Заложената  дейност 3.2.2.1  „Изграждане на канализационен колектор от кв. 

"Дивдядово" до ПСОВ - гр. Шумен“ отпада от Индикативния списък поради това, 

че обектът е изпълнен .  Вместо това  е предложена следната дейност  - 3.2.2.1.                      

„ Изграждане на локална пречиствателна станция за инфилтратни води на 

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово“; 

3.2. По становището на Дирекция „Социална политика и здравеопазване“ 

• Направени са корекции в аналитичната част на ПИРО, отнасящи се за наименованието и 

капацитета на някои на социалните заведения; 

• В М.2.4.2. Подобряване качествата на здравната социалната  инфраструктура и 

инфраструктурата на културата и спорта  са  прецизирани някои от формулировките на 

предложените проектни идеи в сферата на социалните дейности и здравеопазването  

3.3. По предложението на ОДМВР – Шумен  

• В Приоритет 3 , Стратегическа цел 3.3.-  в Индикативния списък е предложена нова 

дейност 3.3.1.4. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради  предоставени 

в управление на  ОДМВР -Шумен  (РУ -Шумен и Пътна полиция) общо 3 сгради; 

3.4. По предложението на Районно мюфтийство  

• В Приоритет  3, Стратегическа цел 3.1. – в Индикативния списък е включена нова дейност 

3.1.2.5. Рехабилитация на прилежащите територии на джамия "Шериф Халил паша" 

(Томбул джамия) - прилежащи  улици, зелени пространства, изграждане на детски 

площадки  и др. 

3.5. По предложенията на инж. д-р Иван Йонков 

Предложенията  за допълнения на ПИРО г-н Йонков направи както в една от фокус 

групите с общинските съветници, така и при общественото обсъждане на плана. Същите са 

представени и в писмена форма.   

Част от направените предложения се съдържат в  Програмата за реализация на ПИРО  и 

по-конкретно в Индикативния списък на предвидените мерки и дейности . Такива са 

предложенията за бъдещи скоростни пътища, които ще преминават през община Шумен. Те 

са заложени в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния район 

и са ангажимент на държавата. Независимо от това те фигурират и в Индикативния списък 

на ПИРО – Шумен като дейности  4.2.1.1 и 4.2.1.2. – по Приоритет 4 и Стратегическа цел 4.2.; 

Предложението за  създаване на „Високо-технологичен парк за квалификации, наука, 

иновации и бизнес услуги“  се покрива с решението на ОС за изграждане на „Регионален 

иновационен център“ и е включено като дейност  1.1.1.3 по Приоритет 1 на ПИРО; 

       Приети са предложенията за нови дейности, включени в Индикативния списък на 

Програмата за реализация на ПИРО, както следва: 

• 2.4.2.22. Изграждане на спортен комплекс за масови плувни спортове - открит и 

покрит плувен басейн; 
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• 1.4.2.4.“Изграждане на довеждаща, водовземаща и водочерпателна 

инфраструктура до находище на минерална вода с. Мараш и извършване на 

хидрогеоложко проучване с цел уточняване на границите, обема и мощността на 

водното тяло; 

• 1.4.4.3.Проучвания за изграждане на лифт от ВиК до Паметник 1300 г. България" 

(вариант - ФУНИКУЛЯР - лифт на релси); 

• 1.4.4.3.Изграждане на велоалея “1300 години България”; 

• 4.2.1.4.Изграждане на нов пътен надлез над ж.п.възела при товарна гара Шумен; 

• 2.4.2.2.Доставка на високотехнологично медицинско оборудване за МБАЛ "Шумен" 

и КОЦ - "Шумен"; 

• 2.4.2.19. Подмяна на обзавеждането в театралнаата зала на ДКТ "Васил Друмев" - гр. 

Шумен 

Приети са и предложенията за нереализирани проектни идеи, заложени в ОПР на 

община Шумен – 2014 -2020 г., които са заложени и в ПИРО – 2021-2027 г.., а именно: 

• 3.1.2.1.Реконструкция на пешеходната зона в централната градска част от площад 

“Кристал” до площад “Освобождение”; 

• 3.2.2.1. Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до напорен 

водоизточник 13000- гр. Шумен 

Приема се и предложението на инж. Йонков за по-висок размер на индикативния 

финансов ресурс за някои от предлаганите мерки в сферата на ВиК сектора, по подобряване 

на селищната среда и др. Тези корекции са отразени както в Приложение 1, така и в 

Приложение 2 (Индикативна финансова таблица). 

3.6. Предложения направени от  ландшафтен архитект В. Василев и арх. В. Колев   

Част от направените предложения се покриват с предложенията на Общинската 

администрация и на инж. Иван Йонков. Друга  част се съдържат в предложения вариант на 

Индикативния списък (Приложение 1 на ПИРО). Такива са: 

• 4.2.1.1.Изграждане на скоростен път  I-2  Русе – Шумен (Съдържа се в Интегрираната 
териториална стратегия за развитие на Североизточния район) ; 

• 4.2.1.2.Изграждане на скоростен път  “Силистра – Шумен – Карнобат – Ямбол – ГКПП 
Лесово (Съдържа се в Интегрираната териториална стратегия за развитие на 
Североизточния район). 
 

Част от предложенията на В. Василев и В. Колев са приети и са включени като конкретни 
дейности в Индикативния списък (Приложение 1 на ПИРО) а именно: 

• 3.1.2..4. Изготвяне и реализация на проекти за рехабилитация на ул. "Цар 
Освободител" (пътно платно, тротоари, улично осветление, градско обзавеждане и 
др.); 

• 1.4.4.3.Проучвания за изграждане на лифт от ВиК до Паметник 1300 г. България" 
(вариант - ФУНИКУЛЯР - лифт на релси) – Покрива се с предложението на инж. Янков; 

• 1.4.4.5.Проучвания, проектиране и рехабилитация на Шуменската крепост и 
превръщането ѝ в посетителски център; 
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• 3.2.3.2. Рехабилитация на съществуващи шахтови кладенци и помпени станции 
(предложението е в обхвата на М.3.2.3. Осигуряване на алтернативни водоизточници 
от дълбоки сондажи  за водоснабдяване на гр. Шумен и населените места); 

• 3.1.3.8. Разширяване на дървесната растителност в паркова среда и по уличната 
мрежа; 

• 3.1.3.11. Картотекиране на дълготрайната декоративна дървесна растителност в 
зелените площи. 
 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТЪПИЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ СРЕЩИ С ФОКУС ГРУПИТЕ В 
ОБЩИНА ШУМЕН И СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ОБЩИНА 
ШУМЕН 

 
Като резултат от проведената среща с фокус групите във връзка с изготвянето на ПИРО на 

община Шумен, в предлагания  окончателен  вариант на  проекта на документа са направени 

следните корекции и допълнения: 

1.Създаване на визуализации и съвременни атракции. 

П 1  
М 

1.4.3. 

1.4.3.3. 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 на гр. Шумен, Шуменско плато, с. Мадара ; 

П 1  
М. 

1.4.4. 
1.4.4.1.Изграждане на виртуален туристически информационен център 

2.Изграждане на спортна зала. 

П.2. 
М.2.
4.2. 

2.4.2.22. Изграждане на спортен комплекс за масови плувни спортове - открит и 
покрит плувен басейн 

3. Модернизиране и реорганизиране на зоните за отдих, игри и учене в детски градини и 

училища.  

П.2. 
М.2.
4.1. 

2.4.1.7.Модернизация на площадки за игра и спорт в детски градини 

П.2. 
М.2.
4.1. 

2.4.1.8.Рехабилитация на ДГ и на училищата (вкл. и спортните площадки в 
училищните дворове) в селата на община Шумен 

П.2. 
М.2.
4.1. 

2.4.1.9.Модернизация на площадки за игра и спорт в детски ясли 

4.Подобряване на енергийната ефективност на сградите и производствата. 

П.2. 
М.2.
4.2. 

2.4.2.15.Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. 
Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда 

П.2. 
М.2.
4.2. 

2.4.2.1.Рехабилитация на общинската и държавна здравна инфраструктура в 
общинския център, вкл. и мерки за енергийна ефективност; 

П.3. 
М.3.
3.1. 

3.3.1.1.Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Регионална 
библиотека "Ст. Чилингиров" - гр. Шумен 

П.3. 
М.3.
3.1. 

3.3.1.2.Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Регионален 
исторически музей - гр. Шумен 
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П.3. М.3.3.1. 
3.3.1.3. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради - държавна 
собственост ползвани от държавни структури 

П.3. М.3.3.1. 
3.3.1.4. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради  
предоставени в управление на  ОДМВР -Шумен  (РУ -Шумен и Пътна полиция) 

П.3. М.3.3.1. 
3.3.1.5. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на детските ясли в гр. 
Шумен 

П.3. М.3.3.1. 
3.3.1.6. Изграждане на локални соларни инсталации за топла вода  на 
покривите на детски ясли  

П.3. М.3.3.1. 
3.3.1.7 .Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради - общинска 
собственост (кметства, здравни служби, читалища и др.) в община Шумен 

П.3. М.3.3.2. 
3.3.2.1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни 
жилищни сгради в гр. Шумен 

П.3. М.3.3.2. 3.3.2.2. Подобряване енергийната ефективност на производствени сгради 

П.3. М.3.3.4. 
3.3.4.2.Внедряване на мерки за енергийна ефективност в производствени 
сгради 

5.По- добра свързаност на селищата. 

П.4. М.4.2.1. 4.2.1.5.Рехабилитация на общински пътища 

П.4. М.4.2.2. 
4.2.2.1.Развитие на Устойчива градска мобилност (интегриран  градски 
транспорт) - гр. Шумен 

П.4. М.4.2.2. 
4.2.2.4.Разширяване на общинската транспортна схема с обхващане на нови 
части от територията на общината, обслужвани от автобусните линии 

6.Създаване на места за отдих и спорт за децата. 

П.2. М.2.4.1. 2.4.1.2.Изграждане на физкултурен салон в  НУ „Княз Борис I“ 

П.2. М.2.4.1. 
2.4.1.4.Изграждане на училищна сграда на Спортно училище в гр. Шумен (след  
приемане на решение за откриване на такова) 

П.2. М.2.4.1. 
2.4.1.8.Рехабилитация на ДГ и на училищата (вкл. и спортните площадки в 
училищните дворове) в селата на община Шумен 

7.Създаване на условия Еко туризъм. 

П 1  
М 

1.4.3. 

1.4.3.2. Организиране и предлагане на интегрирани туристически пакети  
(балнео, СПА и уелнес, културно-познавателен, еко, включващи използване на  
разнообразни туристически ресурси в община Шумен 

П 1  
М 

1.4.3. 

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

П 1  
М 

1.4.3. 

1.4.3.3. 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 на гр. Шумен, Шуменско плато, с. Мадара ; 

8. Подобряване на инфраструктурата в общината. 

П.2. М. 2.4.1. Подобряване качествата на образователната инфраструктура 

П.2. 
М.2.4.2. Подобряване качествата на здравната социалната  инфраструктура и 

инфраструктурата на културата и спорта; 

П.3. 
М. 

3.1.2. 
3.1.2.1.Реконструкция на пешеходната зона в централната градска част от 
площад “Кристал” до площад “Освобождение”  

 

 

П.3. 3.1.3. Подобряване качествата на  уличната мрежа, парковата и зелената система 
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П.3. 
М.3.2.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нови участъци на 

водопроводната мрежа в населените места 

П.3. 
М.3.3.1. Подобряване на енергийната ефективност и ефективността на сгради  – 

публична собственост 

 

В Програмата за реализация на ПИРО, като допълнителни източници за осигуряване на 
финансов ресурс  са посочени два плана, финансирани от  фондовете на ЕС, които ще действат в  
програмния период  2021-2027 г.а именно: 

- Национален план за възстановяване и развитие. 

- План за справедлив преход (финансиране на дейности свързани с прехода към 
неутралност по отношение на климата). 

Направени са и допълнения във Финансовата индикативна таблица (Приложение 2). 
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