
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

за проекти и проектни идеи за включване в  

Програма за развитието на малките населени места на територията  

на община Шумен 2022-2027 г. 

 

Населено място  

 

Проектна идея или  проект 

Проектна готовност 

(идеен проект, работен 

проект), липса на 

проектна готовност 

 

Ориентировъчна 

стойност в  лв. 

1.Направление „Икономическо развитие“ (идеи за развитие на стопански обекти, производствени 

предприятия и др.) 

Белокопитово 

Изграждане на малки предприятия за обработка на дървесина, малки предприятия за преработка на 

селскостопанска продукция. 

Друмево 

Откриване на цехове към крупни производствени предприятия с цел задържане на младото 

поколение в селото, откриване на работни места, участие в европейски проекти, програми към БТ. 

Илия Блъсково 

Бивша ЦДГ да се развие като производствено предприятие, чрез продажба или превърне в социален 

дом. Проектиране на инфраструктурни проекти и изграждане на пътни връзки които да изведат 

тежкотоварния поток от главен път минаващ пред селото с цел да се подобрят развитието на 

сега действащите субекти и създаване условия за нови производства. 

Салманово 

На територията на с. Салманово има интернат и училище, които са общинска собственост и 

могат да бъдат преобразени в защитено жилище и социална кухня или подобни социални 

предприятия. 

Струино 

Отдаване под наем на общинска сграда за производствен цех, складова или търговска дейност. 

Идеен проект. 

Царев брод 

Газифициране на с. Царев брод – това ще повиши интереса на инвеститори и частни инициативи за 

закупуване на свободни терени за предприятия. Провеждане на процедури по продажба на имоти 

държавна собственост в бившите стопански дворове на ТКЗС кв.23 и кв.5 – има интерес от 

инвеститори. 

Черенча 

Продажба на общински имоти /баня, НУ, крило ДГ/. Идеен проект. 

2. Направление „Устройствено  планиране“ – предложения за изработване на нови или 

актуализация на действащи устройствени планове (ПУП, застроителни, регулационни и др.) 

Белокопитово 

Изграждане на шумозаглушителна преграда, ограничаваща шума от МПС, вдижещи се по 

магистрала „Хемус“. 

Ветрище 

Разделяне парцела на Училището на два самостоятелни, като сградата и прилежащата земя около 

3 дка може да се обособи като един, а останалите близо 7 дка да се отдадат под дългосрочен наем 

срещу инвестиция или да се парцелират на 1 дка и да се продадат. В момента върви процедура за 

разделяне на два парцела, но не е завършена. 

Дибич 

Изработване на нов регулационен план за обособяване на  дванадесет парцела за застрояване. Идеен 



проект. 

Илия Блъсково 

Своевременна актуализация на сега действащия регулационен план. 

Мадара 

Газифициране на селото, което ще доведе до намаление на вредните емисии и на разходите на 

домакинствата. Като най-близък източник за входна точка на газопровода предлагаме фабриката 

на „Рока България“ в гр.Каспичан. 

Радко Димитриево 

Пускане за продажба на поземлен имот 61443.501.445, област Шумен, община Шумен, с. Радко 

Димитриево, п.к. 9808, ул. „Иван Вазов, вид собственост Общинска публична, вид територия 

Урбанизирана, НТП За обект за детско заведение, площ 2639 кв. м., стар номер 18-19, квартал 41, 

парцел ІІ – „Детско заведение“. 

Салманово 

Да бъде изработен ПУП на ромската махала. Жителите са съгласни да си платят местата на вече 

застроените къщи и да ги узаконят. 

Струино 

Изработване на нов регулационен план, включване на допълнителни крайни парцели в регулация. 

Царев брод 

Включване в регулационния и застроителен план на селото на поземлени имоти 78104.10.270, 

78104.10.237 и 78104.10.232. Смяна НТП на имот 78104.501.564 за ниско застрояване. 

3. Направление „Селищна среда“ - благоустрояване на населеното място – ремонт на улична мрежа, 

площадни пространства, тротоари, паркове и зелени площи, улично осветление и др. 

Белокопитово 

Цялостен ремонт на уличната мрежа в селото, доизграждане на съществуващите улици – 

очакаляване и асфалтиране на същите, изграждане на тротоари. Монтаж на  улично осветление на 

ул. „Юрий Гагарин“. Рехабилитация на детската площадка и съоръженията в зоната за отдих. 

Благово 

Асфалтиране на пл. „Ю. Гагарин“, очакъляване на улици. Работен проект на Община Шумен.  

Велино 

Цялостно изграждане с тротоарни плочки, пред административната сграда на кметството и 

магазина. Преасфалтиране на четири улици.  

Ветрище 

Подмяна на плочките или асфалтиране на площада. Подмяна на уличното осветление с LED. 

Благоустрояване и подмяна на съоръженията на две детски площадки (в двора на Читалището и ул. 

Кокиче). Озеленяване на градинките на площада. Обособяване на зона за отдих в парка на ул. Тракия 

(поставяне на ограда и пейки). Изграждане на нова или отремонтиране на съществуваща външна 

тоалетна. 

Вехтово 

Цялостен ремонт на съществуващи улици. Подмяна на тротоарната настилка и площада пред 

Читалище. Изграждане на отводнителни канали на улиците Дружба, Рила, Ленин, В. Левски и 

Батак. Цялостна подмяна на уличното осветление с LED осветление. Ремонт на 3 /три / моста 

/водостоци/. Почистване, озеленяване,  зацветяване и облагородяване на парковете и зелените 

площи. 

Градище 

Ремонт на уличната мрежа, тротоари, паркове и зелени площи. Идеен проект. 

Дибич 

Ремонт улична мрежа – от начало и край на главен път ; Цялостен ремонт на ул. Юрий Гагарин  и 

ул. Мадара. Идеен проект. Изграждане на нови и ремонт на съществуващи тротоари. Идеен 

проект. Изграждане на Ел табло в парк с. Дибич. Идеен проект. 

Друмево 

Асфалтиране и преасфалтиране на улична мрежа и площади, тротоарна настилка нова, ремонт на 

съществуващи отводнителни канали, изграждане на отводнителни улеи. 



Илия Блъсково 

Ремонт на две мостови съоръжения. Отводняване и частично асфалтиране на ул. „В. Левски“. 

Изграждане тротоари по ул. „Ив. Вазов“, ул. „Явор“, ул. „П. Хитов“, ул. „Ал. Стамболийски“, 

ремонт на съществуващ тротоар ул. „Г. Димитров“. Очакъляване на ул. „Вихрен“, част от ул. 

„Ален Мак“, ул. „Ал. Стамболийски“, част от ул. „Цар Калоян“, ул. „Янтра“, ул. „Чапаев“, ул. 

„Ивайло“. Изграждане електропреносна мрежа по ул. „Ал. Стамболийски“ и част от ул. „Ален 

Мак“. Преасфалтиране на пл. „9-ти септември“, ул. „Г. Димитров“, част от ул. „В. Коларов“. 

Асфалтиране на ул. „Свобода“, ул. „Охрид“, ул. „Л. Каравелов“, ул. „Камчия“, ул. „Дружба“, ул. 

„Ив. Вазов“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Росица“, ул. „Козлодуй“, ул. „Явор“. Събаряне на бивша 

фурна и изграждане на кът за отдих. Разделяне двора на бивша ЦДГ и половината да се дари на 

Църковно настоятелство за построяване на църква. 

Кладенец 

Ремонт на пътеката пред Кметството 100 м3 бетонирана. Частичен ремонт на уличната мрежа. 

Коньовец  

Ремонт на съществуващата пътна мрежа на главен път към село Коньовец. 

Костена река 

Ремонт на уличната мрежа. Ремонт на детска площадка в центъра. 

Лозево 

Запълване на дупки на уличната мрежа в с. Лозево. 

Мадара 

Подравняване и озеленяване на терена в парка на селото, както и поставяне на осветление, пейки и 

кошчета за боклук. Изграждане на нова обезопасена площадка за деца в парка. Обновяване и 

възстановяване на фонтана в центъра на селото, находящ се непосредствено пред Кметството. 

Подмяна на счупените тротоарни плочки на площада в селото, както и озеленяване на централната 

част. 

Мараш 

Смяна на улично осветление с лед крушки, озеленяване на паркове, ремонт на тротоари. (20 000 лв.). 

Новосел 

Ремонт на улична мрежа, тротоари, улично осветление, паркове и зелени площи. Идеен проект. 

Овчарово 

Ремонт на уличната мрежа. Ремонт на алеи в парка пред Общината. 

Панайот Волово 

Поставяне на детски съоръжения  в Детската градина. Изграждане на осветление в парка. 

Подмяна на уличното осветление с Лед осветление. 

Радко Димитриево 

Цялостна рехабилитация на улиците в селото /преасфалтиране и кърпеж/. Цялостен ремонт на 

всички тротоари. Изграждане на детска площадка. Озеленяване на градинката в парка. 

Салманово 

Уличното осветление е старо има нови икономични осветителни тела. Пътната мрежа е за 

цялостен ремонт, както и тротоарите. 

Средня 

Асфалтиране на улици: „Рила", „Витоша“, „Попска“, „Кюстендил“ и др. Ремонт на „Детска 

площадка“ и парк център. 

Струино 

Ремонт улична мрежа, недовършени тротоарни плочи на централна улица, почистване чрез 

машинно изкореняване издънки на дървета, храсти, саморасла растителност в парк входа на 

селото, гробищни паркове – християнски, мюсюлмански. Изграждане на детска площадка – наличен 

подходящ застроен терен. Поставяне ДОПЪЛНИТЕЛНИ осветителни тела на входа на селото, в 

крайни НАСЕЛЕНИ улици. Подмяна на старо парково осветление на център пред читалището. 

Подмяна с лед улично осветление. Идеен проект. 

Царев брод 



Основен ремонт и направа на ул. „Захари Стоянов“. Има работен проект от 1985г.  

Основен ремонт на улици: „Бузлуджа“, „Хан Крум“, „Здравец“, „Проф. Асен Киселинчев“, „Ген. 

Заимов“, „Тодор Кикиндонов“, „София“, „Вела Пеева“, „Тодор Каблешков“, „Янко Василев“.  

Основен ремонт и асфалтиране на улици: „Панайот Волов“, „Васил Левски“, „Девети май“, 

„Червено Знаме“, „Червеноармейска“.  

Асфалтиране на улици: „Първи май“, „Синчец“, „Стара планина“.  

Очакъляване на ул. „Трети март“ и ул.  „Побити камъни“. 

Ремонт на прилежащите тротоари по ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Проф. Ив. Иванов“. 

Основен ремонт на площада пред Кметството и Училището. 

Подмяна на уличното осветление с по-ефективно и енергоспестяващо такова. 

Черенча 

Кърпежи и асфалтиране на улици. Смяна на улично осветление /LED/. 

4. Направление „В и К сектор“ – изграждане на нови водохващания, изграждане на нови довеждащи 

външни водопроводи, разширяване и ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, канализационна 

мрежа – изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща 

Белокопитово 

Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа и други водни съоръжения за задоволяване 

нуждите на населението. Изграждане на помпена станция до съществуващите сондажни кладенци.  

Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води в селото. 

Благово 

Ремонт на водопроводна мрежа. 

Велино 

Измазване и свързване на воден резервоар с водната мрежа на селото. 

Ветрище 

Подмяна на водопроводната мрежа. Изграждане на канализационна мрежа – нова. Нова 

водонапорна кула, тъй като налягането е изключително ниско.  

Вехтово 

Рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа. 

Градище 

Подмяна на ВиК мрежата, изграждане на канализационна мрежа, изграждане на нови довеждащи 

водопроводи, ремонт на селските чешми. 

Дибич 

Ремонт на съществуваща ВиК мрежа. Идеен проект. Изграждане на нова и рехабилитация на 

съществуваща канализационна мрежа. Идеен проект. 

Друмево 

Изграждане на собствен водоизточник, изграждане на нов довеждащ водопровод, ремонт на 

водопроводна мрежа, изграждане на канализационна мрежа, възстановяване на селска чешма. 

Илия Блъсково 

Проектиране и изграждане на водопроводно трасе по ул. „Ал. Стамболийски“. Проектиране и 

изграждане ново водопроводно трасе по ул. „П. Хитов“. Поетапна рехабилитация на 

водопроводната мрежа на селото. Проектиране и изграждане на канализационна мрежа. 

Кладенец 

Изграждане на нови довеждащи водопроводи и канализационна мрежа. 

Костена река 

Подмяна на водопроводна мрежа. 

Лозево 

Изграждане на ново водохващане към черпател помпена станция с. Лозево. 

Мадара 

Доизграждане на започнатата канализация в селото, като І и ІІ етап от ПУДООС са започнати. 

Подмяна на целия стар тръбопровод, поради множество аварии и безводие във високите части на 

селото. /тръбопровода в селото е изграден през 1956 г./ 



Мараш 

Изграждане на канализационна мрежа, поради липса на такава . (60 000 лв.). 

Новосел 

Подмяна на ВиК мрежата, изграждане на канализационна мрежа, нови довеждащи водопроводи, 

ремонт на чешми (самотек). 

Овчарово 

Водопроводната е стара и има нужда от подмяна на тръбите. 

Радко Димитриево 

Изграждане на нов довеждащ водопровод. Подмяна на цялата водопроводна мрежа на селото. 

Изграждане на канализационна мрежа – нова. 

Салманово 

Крайна необходимост от подмяна на водопроводната мрежа и изработване на канализационна 

система. 

Средня 

Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по улиците: „Люляк“, „Шипка“, „Балканска“, 

„Попска“ и др. 

Струино 

Налични 2 бр. каптажи в края на селото – оборудвани с помпи за довеждане на водата във ВиК 

мрежата на селото, крайно необходим ремонт и подмяна на тръби на съществуваща водопроводна 

мрежа с много аварии. Идеен проект. Липсва канализация. 

Царев брод 

На първо време подмяна на водопроводна мрежа по улиците „Захари Стоянов“ , ул. „Хан Крум“, ул. 

„Ген. Заимов“, ул. „Б. Българанов“, а след това и цялата. Изграждане на нова канализационна 

мрежа. 

Черенча 

Смяна на ВиК мрежата в селото. Идеен проект. Канализация. Смяна на довеждащия водопровод. 

5. Направление „Екология“ – система за управление на ТБО – депа, закриване на депа и др., 

проектни идеи за опазване на природната среда 

Белокопитово 

Изграждане на площадка за разделно събиране на растителни и битови отпадъци. 

Благово 

Поставяне на контейнери за строителни и растителни отпадъци. Работен проект на Община 

Шумен. 

Ветрище 

Обособяване на площадка за разделно събиране на растителни, строителни и едрогабаритни 

отпадъци с ежемесечно извозване на отпадъците. 

Вехтово 

Опазване на водните ресурси – ремонт на селските чешми. Почистване на речните корита и 

поддръжката им. 

Градище 

Откриване на депа за разделно събиране. 

Дибич 

Необходимост от мобилни контейнери с голям обем за строителни отпадъци. Идеен проект. 

Друмево 

Периодично почистване на терени за временно събиране на отпадъци. 

Илия Блъсково 

Продължаване и подобряване системата за извозване на ТБО и въвеждане на сметопочистване. 

Възможност за проектиране и въвеждане на временни сезонни площадки за растителни и 

строителни отпадъци. Възможност за по-добро залесяване на селото. 

Коньовец 



Необходимо разполагане на контейнери с по-голям обем – 3 броя. 

Мадара 

Изграждане на пречиствателна станция за отпадните води в селото, предвид необходимостта от 

изграждане на канализационна мрежа, заложена в т.4. 

Мараш 

Подмяна на кошчетата за смет, увеличаване броя на контейнери за строителни и тревни отпадъци. 

Почистване на дерета. (20 000 лв.). 

Новосел 

Откриване на депа за разделно събиране. 

Панайот Волово 

Поддържане и почистване на депото за ТБО и растителни отпадъци. 

Радко Димитриево 

Обособяване на площадка за разделно събиране на растителни, строителни и едрогабаритни 

отпадъци с ежеседмично извозване на отпадъците. 

Салманово 

Селата трябва да имат определени места за растителни и строителни отпадъци. 

Средня 

Назначаване на работници по поддръжка и опазване на природната среда. 

Струино 

Увеличаване броя на съдовете за битови отпадъци, поставяне съдове за разделно събиране на 

строителни, растителни и ЕДРОГАБАРИТНИ отпадъци. Идеен проект. 

Царев брод 

Изграждане на депо за растителни и ЖТО отпадъци. Преминаване на индивидуални контейнери за 

ТБО пред всеки имот с вместимост 240 л. 

Черенча 

Ремонт по 4 бр. селски чешми. 

6. Направление „Енергийна ефективност“ – обекти за  саниране /публични сгради/ 

Белокопитово 

Цялостно саниране на сградите на читалището и кметството. Смяна дограмата на кметството с 

енергоспестяваща. 

Ветрище 

Обследване и паспортизация или цялостно саниране сградата на Кметството и цялостна подмяна 

на дограмата в сградата, вкл. входна врата и вратите на канцелариите. Обследване и 

паспортизация или цялостно саниране сградата на Читалището. Саниране (външно) на Клуба на 

пенсионера. 

Вехтово 

Саниране на сградите на Кметството и Читалището. 

Градище 

Сградата на Кметството, ДГ „Осми март“ и Читалището. Идеен проект. 

Друмево 

Саниране на сградата на Кметството, сградата на Училището, сградата на  Детската градина и 

сградата на Читалището. 

Илия Блъсково 

Смяна дограма и саниране на Кметство с. Илия Блъсково. Смяна дограма и саниране на читалище 

„Просвета-1925“ с. Илия Блъсково. 

Мадара 

Саниране на сградите на ОУ „Панайот Волов“, детска градина „Мадарски конник“, Кметство 

Мадара и НЧ „Просвета“. 

Мараш 

Външно саниране на сградата на НЧ „Христо Ботев“. (3 000 лв.). 



Новосел 

Кметство, Читалище, ЦДГ, Клуб на пенсионера, Здравна служба. Идеен проект. 

Панайот Волово 

Закупуване на климатик. Саниране на кметството. 

Радко Димитриево 

Саниране сградата на Кметството и цялостна подмяна на дограмата в сградата, вкл. входна 

врата и вратите на канцелариите. Саниране сградата на Читалището. 

Салманово 

Кметството и Читалището в селото имат нужда от смяна на дограмата и саниране. 

Средня 

Саниране на Кметството. 

Струино 

Саниране Кметство и Здравна служба – стара сграда, неотопляема, външни стени и мази. 

Частично саниране Читалище и Детска градина. Идеен проект. 

Царев брод 

Физкултурен салон със съблекални, ЦДГ „Щастливо детство“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

Кметството, СЗУ. 

Черенча 

Саниране на Кметството, Клуб на пенсионера, Читалище. Идеен проект. 

7. Направление „Общинска пътна мрежа“ – рехабилитация на общински пътища и улици, 

изграждане на нови местни пътища и др.  

Белокопитово 

Преасфалтиране на съществуващи улици в селото. 

Благово 

Рехабилитация на общински път Ил. Блъсково – Благово. 

Велино 

Асфалтиране на четвъртокласен път с. Царев брод – с. Велино. Асфалтиране на главна улица „Вела 

Пискова“, поставяне на ограничения „легнал полицай“ за намаляване на скоростта. 

Ветрище 

Цялостна рехабилитация на улиците в селото (преасфалтиране и кърпеж). 

Вехтово 

Рехабилитация на уличната мрежа. 

Градище 

Асфалтиране на улици. 

Дибич 

Очакъляване и асфалтиране  на улична мрежа. Идеен проект. 
Друмево 

Преасфалтиране на общинска пътна мрежа в участъка с. Овчарово – с. Друмево. 

Илия Блъсково 

Рехабилитация на общински път с. Илия Блъсково посока с. Дибич. 

Кладенец 

Асфалтиране на общински път Овчарово – Друмево. 

Коньовец 

Рехабилитация на ул. „Светлина“. Ул. „Дружба“ – цялостен ремонт (очакъляване и асфалтиране). 

Костена река 

Ремонт на общински път Овчарово - Друмево. 

Лозево 

Имаме спешна нужда от рехабилитация на общински път от гр. Шумен през гората до с. Лозево и 

пътя от7-ми км.  до табелата на с. Лозево. Пътят е целия в дупки. 

Мадара 



Преасфалтиране на ул. „Мадарски конник“, поставяне на „легнали полицаи“ в центъра на селото, 

пред училището и пред детската градина. Полагане на нов асфалт на част от улиците. 

Мараш 

Рехабилитация улици – „Детелина“, „Владайско Въстание“, „Бузлуджа“, „Чапаев“, цялостно 

асфалтиране на път кв. Дивдядово – с. Мараш и др. (60 000 лв.). 

Новосел 

Асфалтиране на общинския път, асфалтиране на улици, изграждане на крайпътни канавки, осева 

линия по общинския път. 

Овчарово 

Общински път Овчарово – Друмево се нуждае от ремонт и преасфалтиране. 

Панайот Волово 

Изграждане на  три нови улици/ Бузлуджа, Рила и Тополите/. 

Радко Димитриево 

Цялостна рехабилитация на улиците в селото /преасфалтиране и кърпеж/ 

Салманово 

Междуселищния път Дивдядово-Мараш-Салманово-Радко Димитриево, както и вътрешната пътна 

мрежа на с. Салманово – цялостно асфалтиране. 

Средня 

Рехабилитация на ул. „Иван Христов“ и между селата Черенча и Новосел. Изграждане ул. 

„Гранит“, ул. „Ст. дъб“, ул. „Ст. Чешма“ и ул.. „Иван Вазав“. 

Струино 

Рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка – преасфалтиране, улици само с трошено – 

каменна настилка, крайни и НАСЕЛЕНИ улици без никаква настилка, откриване на съществуващи 

улици. 

Царев брод 

Основен ремонт на четвъртокласен път кв. Мътница – с. Царев брод – с. Велино. 

Черенча 

Асфалтиране на улици, кърпежи. Асфалтиране на пътя – разкл. Черенча до селото. Идеен проект. 

8. Проекти в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта. 

/вкл. ремонт на сградите на кметства, читалища, училища, детски градини, и осигуряване на достъпна 

среда/ 

Белокопитово 

Ремонт на здравната служба в сградата на кметството, изграждане на външен асансьор на 

кметството и рампа на стълбището на читалището за предвижване на хора в неравностойно 

положение. 

Рехабилитация на съществуващи малко и голямо футболни игрища. 

Благово 

Ремонт сградата на читалището. Изграждане ограда на кметството. 

Велино 

Ремонт на тоалетната на НЧ „Земеделец-1990“. Ремонт на инвалидна естакада пред лекарския 

кабинет, поща и гл.специалист. 

Ветрище 

Ремонт на Пенсионерски клуб (смяна на дограма, смяна на покрив, боядисване вътрешно и външно). 

Ремонт на Читалище (ламиниран паркет на сцената, смяна на завесите на сцената, щори на 

прозорците, частична смяна на дограмата – врати и прозорци, обособяване на вътрешна тоалетна, 

отремонтиране на стъпалата и обособяване на рампа). Ремонт на Кметството (вътрешно и 

външно пребоядисване). Преустройство на стадиона (възстановяване на съблекалните, външно и 

вътрешно боядисване, смяна на дограма прозорци и врати, ел. и ВиК инсталация, зрителски пейки, 

футболни врати – нови, обособяване на баскетболно и волейболно игрище). 

Вехтово 

Ремонт на сградата на Кметство и Здравна служба– смяна на дограма, саниране и ремонт на 

покрив. Ремонт на сградата на Читалището – изграждане на санитарен възел и саниране на 



сградата. Осигуряване на достъпна среда на публичните сгради. 

Градище 

Ремонт на сградата на Кметството и Читалището. Идеен проект. 

Дибич 

Ремонт на сградата на кметството. Идеен проект. 

Друмево 

Ремонт на сградата на старото начално училище – разширяване на базата на обединеното 

училище, ремонт на пенсионерски клуб, ремонт на сградата на Кметството, ремонт на 

помещението, където се провеждат ритуали. 

Илия Блъсково 

Изграждане санитарен възел и септична яма на кметство с. Илия Блъсково. Изграждане санитарен 

възел, водопровод и септична яма на читалище „Просвета-1925“ с. Илия Блъсково. Вътрешен 

ремонт здравна служба. Осигуряване на достъпна среда до кметство с. Илия Блъсково. Осигуряване 

на достъпна среда до читалище „Просвета-1925“ с. Илия Блъсково. Възможност за включване в 

проекти от социалната сфера на Община Шумен. Осигуряване на още една щатна бройка към 

читалище „Просвета-1925“ с. Илия Блъсково. Изграждане на спортна площадка. 

Кладенец 

Ремонт на сградата на Кметството, освежаване и боядисване. Има напукани стени. 

Костена река 

Кметството се нуждае от ремонт на покрива и освежаване на стаите. 

Лозево 

Ремонт на фасадата на сградата на Кметството на с. Лозево. Подмяна на дограмата на салона за 

гласувания и събрания. 

Мадара 

Изграждане на игрища и фитнес на открито в двора на ОУ „Панайот Волов“. Обезопасяване на 

оградата на детска градина „Мадарски конник“. Рехабилитиране на покривите на сградите на ОУ 

„Панайот Волов“, детска градина „Мадарски конник“, Кметство Мадара и НЧ „Просвета“. 

Изграждане на отоплителна система и подмяна на сцената в салона на НЧ „Просвета“. Ремонт на 

сградата, находяща се на стадиона в селото, което ще допринесе за развитие на спорта. 

Мараш 

Ремонт на козерките на НЧ „Христо Ботев“. (2 000 лв.).  

Новосел 

Ремонт на сградата на Кметството, Читалище, ЦДГ, Здравна служба, Пенсионерски клуб. Идеен 

проект. Изграждане на стадион с изкуствена трева. 

Овчарово 

Кметството се нуждае от освежаване. Има напукани стени. 

Панайот Волово 

Изграждане на подход за инвалиди към кметството. Подмяна на дървената дограма с алуминиева. 

Радко Димитриево 

Ремонт на Читалище /ламиниран паркет на сцената, смяна на завесите на сцената, щори на 

прозорците, частична смяна на дограмата – врати и прозорци, отремонтиране на стъпалата с 

обособяване на рампа. Ремонт на Кметството – вътрешно и външно пребоядисване. 

Салманово 

Тъй като сме зависими за проектите от Общината, сме благодарни на проекти от всяка една 

сфера. 

Средня 

Ремонт на НЧ „Извор-1922“ – смяна на част от подовата настилка в кинозалата. Ламиниране на 

пода в стаите в Кметството. Ремонт на ритуална зала. 

Струино 

Ремонт покрив, сграда, Кметство и Здравна служба. Частичен ремонт приземен етаж, липсва 

склад за твърдо гориво. Частичен ремонт покрив Читалище, частичен вътрешен ремонт зала, 

читалня, подмяна дограма, избени помещения. Липса на ВиК и тоалетна в сградата. Частичен 



ремонт покрив Детска градина. Гробищни паркове – християнски, мюсюлмански – без ел. и ВиК. 

Царев брод 

Наличието на спортен имот 78104.501.306 с площ от 36003 кв.м. с физкултурен салон, близостта 

му с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и гр. Шумен дава възможност за разработване на проект за 

разкриване на училище със спорна насока. Газифициране на всички обществени обекти както и 

Държавната психиатрична болница ще доведе до намаляване на вредните емисии и ще допринесе за 

доближаване до  „Зелената сделка“. 

Черенча 

Ремонт на Кметството, Читалището, ДГ, Здравната служба. Идеен проект. Ремонт на Клуб на 

пенсионера. 

 

    


