
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към Протокол от 05.10.2021 г.

№ УЛИЦА УЧАСТЪК ВИД ДЕЙНОСТИ

ГР. ШУМЕН 

Обособена позиция 1

1 ул. „Лозенград“ от ул. „Н. Й. Вапцаров“ до  междублоково 
пространство до  бул. „С. Велики“, без 
паркинги

укрепване на конструкция, при нужда 
проектиране, преасфалтиране, без подмяна на 
тротоарни настилки

2 Бул. „Симеон Велики“ от бензиностанция "Петрол" до табела край 
Шумен, двете платна за движение

проектиране, укрепване на конструкция на 
необходимите места, велоалеи,преасфалтиране 
и подмяна на тротоарни настилки

3 Ул. „Дедеагач“ от ул. „Странджа“ до подход за  ПГОХХТ 

“Проф. д-р Асен Златаров“ вкл. паркинг на 
"Странджа"

укрепване на конструкция, при нужда 
проектиране, преасфалтиране, без подмяна на 
тротоарни настилки

4 ул. „Хаджи Димитър“ от ул. „Съединение“ до  ул. „Васил Левски“ пренареждане  на паважна настилка  и подмяна 
на тротоарни настилки 

5 ул. „Георги Бенковски“ от ул. „Съединение“ до  ул. „Васил Левски“ пренареждане  на паважна настилка  и подмяна 
на тротоарни настилки 

6 ул. „Сан Стефано“ от ул. „Добри Войников“ до  ул. „Перущица“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

7 ул. „Петра“ от ул. „Владайско въстание“ до  ул. „Велики 
Преслав“ 

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

8 ул. „Парижка комуна“ проектиране, укрепване на 
конструкция,преасфалтиране изграждане на 
тротоарни настилки

СПИСЪК НА УЛИЦИТЕ, 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)



Обособена позиция 2

1 ул. „Атанас Стойков“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. 
„Панайот Волов", заедно с междублоково 
пространство и паркинг

пренареждане на паважна настилка, подмяна на 
тротоарни настилки 

2 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Боян Пенев“ до ул. „Панайот Волов" пренареждане на паважна настилка, подмяна на 
тротоарни настилки 

3 ул. „Васил Априлов“ от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Македония“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки 

4 ул. „Московска“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до бул. 
„Симеон Велики", тупик

пренареждане на паважна настилка, подмяна на 
тротоарни настилки 

5 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Харалан Ангелов“ до ул. „Тодор 
Икономов“

проектиране, преасфалтиране и подмяна на 
тротоарни настилки

6 Ул. „Бреза“ от ул. „Стара планина“ до табела край Шумен проектиране, укрепване на 
конструкция,преасфалтиране и подмяна на 
тротоарни настилки

7 Ул. „Софийско шосе“ от ул. „Ген. Скобелев“ до табела край Шумен проектиране, укрепване на 
конструкция,велоалеи, преасфалтиране и 

8 ул. „Боян Пенев“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. 
„Любен Каравелов"

пренареждане на паважна настилка,   подмяна 
на тротоарни настилки 

9 ул. „Д-р Петър Берон“ от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Ген. Скобелев“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки / голяма част от тротоарите са с 

10 ул. „Кирил Пейчинович“ от ул. „Харалан Ангелов“ до ул. „Марица“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

11 Ул. „Антим I“ от ул. „Август Попов“ до  ул. „Средец“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

12 ул. „Септемврийци“ от ул. „Правда“ до  ул. „Мир“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

13 ул. „Правда“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Спартак“, 

вкл. паркинг
преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

1.…………………….        2. ………………………      3. ………………..       4. ……….………    5. ………..……………..         

(инж. Боян Тодоров)    (инж. Анатолий Николов)    (Георги Николов)      (Гюнай Тефиков)       (Христофор Крумов)      
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(Димитричка Недева)        (Иван Йонков)                (Явор Якимов)             (Артур Алтунян)



14 ул. „Червени ескадрони“ от ул. „Свобода“ до  ул. „Правда“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

15 ул. „Възрожденец“ от ул. „Петра“ до  ул. „Порек“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

16 ул. „Св. Райко Шуменски“ участък по ИСПА преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

Обособена позиция 3

1 ул. „Митко Палаузов“ от ул. „Ген. Скобелев“ до  ул. „Марица“ , вкл. 
паркинг

укрепване на конструкция на определени 
участъци, преасфалтиране и подмяна на 

2 ул. „Петко Българанов“ от ул. „Еделвайс“ до  ул. „Цвята Кънчева“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

3 ул. „Хараланка Българанова“ от ул. „Ален мак“ до  ул. „Марица“ пренареждане на паважна настилка  и подмяна 
на тротоарни настилки 

4 ул. „Ален мак“ от ул. „Перуника“ до  ул. „Университетска“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

5 Ул. „Университетска“ от ул. „Александър Пушкин“ до база 
АМ“Черно море“

проектиране и изпълнение на СМР, пътно 
платно, с укрепване на конструкция, тротоари, 
изграждане на велоалеи

6 Ул. „Червена роза“ от ул. „Цвята Кънчева“ до  ул. 
„Университетска“

проектиране и изпълнение на СМР

7 ул. „Хан Кубрат“ от бул. „Плиска“ до ул. „Цар Иван 
Александър“

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки /плочки/

8 ул. „Хан Тервел“ от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар 
Освободител“

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки на необходимите места

9 ул. „Хан Сабин“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Алеко 
Константинов“

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки /плочки/ на необходимите места

10 ул. „Хан Омуртаг“ от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар 
Освободител"

пренареждане на паважна настилка  и подмяна 
на тротоарни настилки  /плочки/
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11 ул. „Цар Петър“ от бул. „Славянски“ до ул. „Цар Иван 
Александър“, тупик

пренареждане на паважна настилка  и подмяна 
на тротоарни настилки  /плочки/

12  ул. „Д-р Петър Кърджиев“ от бул. „Славянски“ до ул. „Цар Иван 
Александър“, тупик

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

13  ул. „Лайош Кошут“ от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар 
Освободител"

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

15  ул. „Димитър Благоев“ от пл. „Освобождение“ до ул. „Цар 
Освободител"

пренареждане на паважна настилка  и подмяна 
на тротоарни настилки  /плочки/

16 ул. „Цар Калоян“ от пл. „Освобождение“ до ул. „Цар 
Освободител", заедно с прилежащ паркинг

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

17 ул. „Козлодуй“ от ул. „Съединение“ до  ул. „Осми март“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

18 ул. „Победа“ от ул. „Съединение“ до  бул. „Велики 
Преслав“ 

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

19 ул. „Брезник“ от ул. „Козлодуй“ до  ул. „Петра“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

20 ул. „Милин камък“ от ул. „Козлодуй“ до  ул. „Селиолу“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

21 ул. „Порек“ участък по ИСПА, от ул. "Поп Андрей" проектиране и изпълнение на СМР

22 ул. „Гиньо Писков“ от № 26 до ул. " Ален мак" преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

Обособена позиция 4

1 ул. „Константин Преславски“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Преслав“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

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)



2 ул. „Патлейна“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Преслав“, 

тупик
преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

3 ул. „Черноризец Храбър“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Преслав“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

4 ул. „Йоан Екзарх“ от вътрешна улица до  ул. „Преслав“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

5 ул. „Презвитер Григорий“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Преслав“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки  /плочки/

6 ул. „Владайско въстание“ от бул. „Велики Преслав“ до  ул. „Ивайло“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

7 ул. „Христо Генчев“ от ул. „Ст. Изворски“ до  ул. „Владайско 
въстание“ 

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

8 ул. „Николай Коперник“ от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до  
училища, тупик и площадки

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки на единия тротоар, без площадки

9 ул. „Добрич“ от ул. „Шуменска комуна“ до  ул. „Владайско 
въстание“, тупик

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

10 ул. „Иван Петров“ от ул. „Шуменска комуна“ до  ул. „Владайско 
въстание“

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

11 Бул. „Ришки проход“ от ул. „Владайско въстание“ до  табела край 
Шумен

проектиране и изпълнение на СМР, пътно 
платно, с укрепване на конструкция, тротоари, 
изграждане на велоалеи

12 Ул. „Цветан Зангов“ от бул. „Ришки проход“ до  бул. „Мадара“ проектиране и изпълнение на СМР с укрепване 
на конструкция на необходимите места

13 Ул. „Владайско въстание“ от ул. „ Поп Андрей“ до табела край Шумен проектиране и изпълнение на СМР, пътно 
платно, с укрепване на конструкция, тротоари, 
изграждане на велоалеи

14 ул. "Проф. Тотю Тотев" по изготвен проект по изготвен проект

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)



15 ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Райна княгиня“ до ПП "Кьошкове" проектиране и изпълнение на СМР с укрепване 
на конструкция на необходимите места, 

16 ул. „Шуменска комуна“ от бул. „Велики Преслав“ до бул. „Ришки 
проход“

преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

17 ул. „Неофит Рилски“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

18 ул. „Иван Рилски“ преасфалтиране и подмяна на тротоарни 
настилки

Обособена позиция 5 - междублокови 

пространства

1 ЖК "Херсон локално платно и алеи подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

2 ул. „Христо Генчев“ около блокове 1 и 3 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

3 ул. „Съединение“  № 45 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

4 ул. "Цар Освободител" №64 и №66 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

5 бул. „Славянски“ № 24 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

6 Пространство между ул. "Жеко 
Спиридонов", ул. "Света гора" и ул. 
"Септемврийско въстание"

подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

7 бул. „Велики Преслав“  зад банките подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

8 ул. „Владайско въстание“  № 20 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

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)



9 ул. „Московска“ № 20 и 24 между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. 
„Неофит Бозвели“ 

подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

10  ул. "Селиолу" до бул. "Велики Преслав" подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

11 ул. „Марица“ № 22       до ул. "Китка" подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

12 ул. „Ген. Драгомиров“ № 38 №42 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

13 бул. „Мадара“ №29 до ул. "Кр. Кючуков" подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

14 ул. „Хан Кубрат“ №14 подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

15 ул. „Дедеагач“ №13, № 15, №17, №21, 

№26 и №28

подобряване на инфраструктурата, осигуряване 
на паркоместа

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)


