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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. Настоящият отчет 

представя работата на кмета на Община Шумен и ръководената от него 

общинска администрация, като обхваща периода на втората година от 

управлението през мандат 2015-2019 г. Отчетът цели да представи подробна 

информация за конкретно предприетите последователни и систематични 

действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане 

на устойчиво развитие на Община Шумен. 

Настоящият отчет е структуриран така, че да отразява в 

съдържателен аспект работата по отделните направления. Изложението е 

представено на база основните приоритетни области, залегнали в Програмата 

за управление на кмета за мандат 2015–2019 г. при спазване на основните 

принципи на работа на кмета и общинската администрация: Открито 

управление и прозрачност на процесите; Законосъобразност и 

целесъобразност; Диалогичност и партньорство; Финансова стабилност и 

дисциплина; Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни 

резултати и добавена стойност за постигане на високо качество на стандарта 

на живот – съвременна инфраструктура; привлекателна, чиста и безопасна 

жизнена среда; атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции; 

богат културен календар; туристически атракции и не на последно място - 

висока степен на социална чувствителност и толерантност. 

През 2017-та продължи изпълнението на инвестициите, насочени 

към подобряване на състоянието на градската среда, уличната мрежа, 

безопасността на движението, зелената система, въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност. Насочихме ресурс към дейности и инициативи, които 

ни превръщат в по-добри стопани на нашия град. Осигурявахме подкрепа за 

хората в неравностойно положение чрез развитието на социалните услуги. 

Повишихме ефективността на администрацията в услуга на гражданите и 

бизнеса чрез внедряване на ГИС – система и въвеждане на нови електронни 

услуги. Започнахме да работим по реализиране на новата Инвестиционна 

програма, която предвижда инвестиции за над 26 млн. лв. през следващите 

няколко години. С всичко това се надяваме да постигнем по-добро качество на 

живот в нашия град. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

Постъпленията от собствени приходи по бюджета на община 

Шумен  към 31.12.2017 г. са в размер на 28 715 547 лева или 104 % изпълнение 

над годишните разчети. В сравнение с 2016 г. са събрани с 4 702 000 лева 

повече.  
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В състава на собствените приходи най-висок относителен дял се 

пада на приходите от данъци, такса битови отпадъци и доходите от 

собственост. Техните стойности към 31.12.2017 г. са като следва:  

 Всичко имуществени данъци – 9 581 912 лева или 103%  от 

първоначално планираните средства по бюджета. 

 Общински такси – 9 029 581 лв.  или 109 %  от първоначално 

планираните средства по бюджета. 

 Такса битови отпадъци – 6  986 148 лева или 108 %  от 

първоначално планираните средства по бюджета. 

 Приходи и доходи от собственост – 4 131 408 лева или 105 % от 

първоначално планираните средства по бюджета. 

Ръстът на приходите на Община Шумен се дължи на предприети 

мерки от общинското ръководство относно подобряване на контролната среда 

и внедряване на нови управленски модели :  

1. От  01.04.2016 г.  се започна електронно инкасиране на местните 

данъци във всички села и квартали, което доведе до по-висока събираемост на 

дължимите данъци, а също така и до улеснение и удобство на 

данъчнозадължените лица по селата и кварталите. 

2. От м. януари 2016 г. стартира кампания по издаване на актове за 

установяване на  задължение /АУЗД/, като бяха издадени 3704 бр. АУЗД в 

размер на 4 250 000лв. От тях са платени след влизането им в сила 1 290 000 

лв. През 2017 г. издадените АУЗД са 2372 бр. на стойност 3 512 000 лв., от 

които са платени 760 000лв.  За сравнение за периода 2011 – 2015 г. са 

издадени 2000 бр. АУЗД. 

3. От 01.01.2017 г. Община Шумен продължи както и през 2016 г., 

да работи с всички частни съдебни изпълнители /ЧСИ/, спазвайки Данъчно 

процесуалния кодекс. През 2016 г. на ЧСИ бяха предадени за образуване на 

дела 275 бр. длъжници за сума от 851 000 лв., от които  прекратени поради 

погасяване са 115 бр. на стойност 224 794 лв. През 2017 г. на ЧСИ бяха 

предадени за образуване на дела 337 бр. длъжници за сума от 884 260 лв., от 



които към момента са прекратени поради погасяване 89 бр. на стойност  

333000 лв.  

В разходната част на бюджета на Община Шумен се отчита  

значително понижаване на  разходите в частта на §10 Издръжка с 3 000 000 

спрямо плана. 

Изпълнението на разходите за издръжка на всички дейности по 

бюджета е 19 380 368 лв., което представлява изпълнение на 87 % спрямо 

плана.                       

1.Това снижение на разходите е осъществено чрез  спазване на 

стриктна финансовата дисциплина, като са въведени и се изпълняват следните 

мерки:  

 За първи път във всички общински предприятия се упражнява 

Предварителен финансов контрол на разходите преди предоставяне на 

общинска субсидия; 

 Извършва се постоянен анализ на видове нормативни  разходи с 

цел тяхното оптимизиране; 

 Осъществява се Контрол върху първичните счетоводни 

документи, касаещи разходи за строително – монтажни дейности, вода и 

канал, електрическа енергия, канцеларски материали и консумативи. 

2. Снижение на финансовите разходи се постигна  вследствие на 

предоговориране на лихвите по кредити. Понижаване на лихвените проценти 

на кредитите на общината ,със срок до погасяване на кредитите е с цялостен 

ефект за около 500 хил лв . Промяната е продиктувана от променените пазарни 

условия на лихвените нива.  

Тези обстоятелства при изпълнение на бюджета  - от една страна 

по-доброто изпълнение на приходите и, от друга страна, на значително 

понижаване на  разходите по бюджета, даде възможност за осигуряване на 

средства за погасяване на Пасивите на общината - съществуващите 

задължения на общината, произтичащи от минали събития, какъвто пасив е 

общинският дълг. 

 

                                          Общински дълг        
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1. Управлението на общинския дълг е свързано с осигуряване на 

необходимите средства по погасяване на кредитите. Общината обслужва 

поетия общински дълг и няма забавени плащания по главница и лихва. От 

началото на мандата през 2016-та и 2017-та година са изплатени 14 401 640 

лева за погасяване на кредитите на общината, главници и лихви. Към  

31.12.2017 г. общинският дълг вече е в размер на 12 097 046  лева. За 

сравнение – към 1 ноември 2015 г. дългът е бил 25 141 253 лева 

2. Други такива пасиви са задълженията, които имат характер на 

извънредни, тъй като са с особено големи размери. Със средства от общински 

бюджет от 2016 г.  и 2017 г., към момента са платени 5 659 000 лева 

задължения от предходни години. Това са:  

• разсрочено  извънсъдебно споразумение с фирма „Експрес 

гаранцион“  за 2091 хил. лв.;  

• изплатени са обезщетения и разноски за загубени дела от 

неправилно сключени договори преди м.11.2015 г. претърпени неимуществени 

вреди включително за Комплекс „Фабулис“ в размер на 1128 хил. лв.;  

• наложените финансови корекции за проект „Интегриран воден 

цикъл за гр. Шумен – II етап (първа фаза)” /Воден цикъл/ са 2020 хил. лв. 

Спазвайки утвърдените със Закона за публичните финанси 

критерии за финансово състояние, Община Шумен е в стабилно финансово 

състояние и осигурява нормалното функциониране на всички дейности.  

 

ИКОНОМИКА 

Ускорено икономическо развитие е едно от определенията, с които 

се характеризира изминалата 2017г. Създаването на добър инвестиционен 

климат стимулира утвърдените производители в района да продължават да 

правят нови инвестиции, както и привлича нови за района и страната 

инвеститори.  

Водещият български производител на алуминиеви изделия 

"Алкомет" АД  инвестира 69 млн. лв. и увеличи капацитета на предприятието 

с 30%. 

Групата „Фикосота“ инвестира близо 20 млн. лева  в нови 

технологии и разширяване на производството. 

През 2017 година продължи дейността по популяризиране на 

проекта „Индустриален парк – Шумен“ и привличане на нови инвеститори. 

Седем нови инвеститори изграждат свои производствени 

мощности на територията на Индустриалния парк.  

През годината бяха сключени договори за продажба на 

индустриални парцели в Подзона А с нови инвеститори с обща площ 28 137 

кв.м., и подготвени договори за продажба на 15 450 кв.м., които ще бъдат 

финализирани през 2018 година. Към настоящия момент са реализирани 

продажби за 134 896 кв.м индустриални парцели, което представлява 46% от 

общата площ на подзоната.  

През 2017 година „Индустриален Парк Шумен“ АД продължи с 

допълнителните дейностите по изграждане на инфраструктурата в Подзона А 



на Индустриалния парк. Основните усилия бяха насочени към изграждане на 

отделна канализация за отвеждане на дъждовни води, което ще повиши 

качеството на предоставяната услуга и ще намали обема на водите, изливани в 

смесената канализация. Тези дейности са в съответствие с нуждите на град 

Шумен, тъй като в резултат на положените усилия общият обем на битово-

фекални води, насочени към пречиствателната станция на град Шумен също 

ще бъде намален.  

През 2017 година дружеството продължи да извършва 

управлението и поддържането на изградените от него улици в Подзона А 

съгласно договора за концесия, а също така продължи да оказва 

висококачествена услуга по поддръжка на цялата инфраструктура в Подзона А 

в съответствие с нуждите на инвеститорите. 

През 2017 година дружеството продължи да развива създадените 

партньорски отношения с Агенцията за насърчаване на инвестициите и 

търговските представителства на Р България в чужбина. 

Предвид нарастваща запълняемост на Подзона А „Индустриален 

парк – Шумен“ АД започна дейности по развитието на следваща подзона с 

разработване на нов идеен проект, който променя съществуващия ПУП-ПРЗ 

на Подзона С, при отчитане на придобития опит и прилагане на нови идеи за 

по-добро функционално разпределение и нов подход към израждането на 

инфраструктурата. Това ще подобри качеството на предлагания продукт, като 

същевременно ще оптимизира извършваните инвестиции и ще подобри 

рентабилността на проекта.  

Новият идеен проект предвижда и някои ключови елементи като 

изграждане на отделна дъждовна канализация, преместване на съществуващи 

20 Kv електрически линии и изграждане на нова подстанция за увеличаване на 

капацитета на предоставяните електрически мощности. Проектът на нов ПУП-

ПРЗ на Подзона С предстои да бъде внесен за одобрение в Община Шумен. 

Вече са сключени договори с проектантски дружества за изработка на работни 

проекти за изграждане на инфраструктурата в Подзона С. В съответствие с 

проведените предварителни преговори с потенциални инвеститори, 

дружеството планира през 2018 година да започне строителни дейности по 

изграждане на инфраструктурата на следващата подзона. През 2018 година се 

очаква да започне изграждането на нови предприятия и логистични бази на 

закупените през 2017 година терени. „Индустриален Парк Шумен“ АД ще 

продължи да гарантира качественото изпълнение на всички дейности в 

съответствие с одобрените проекти и нормативната уредба на България.  

И през изминалата година усилията на Община Шумен бяха 

насочени към насърчаване на активното партньорство между местната власт, 

бизнеса, браншовите организации и средите на науката и образованието.  

Съвместно с Шуменската търговско-промишлена палата община 

Шумен се включи в провеждането на Националния бизнес форум „Силни 

региони за силна икономика“, на който бяха представени възможностите за 

развитие на местния бизнес, системата на търговските палати в услуга на 

бизнеса, актуалните дейности за малките и средни предприятия, Европейски 



инвестиции в подкрепа на българския бизнес, включително финансови 

инструменти, смесено финансиране.  

С цел създаване на условия за въвеждане на модерни 

информационно-комуникационни технологии и внедряване на иновативни 

технологични системи през 2017г. бяха проведени информационни кампании 

от Областния информационен център за представяне на процедурата 

„Обучения за заети лица“ по ОПРЧР, популяризиране на информация за 

източници на финансиране на проекти за работодатели, читалища и НПО по 

актуални процедури по ОПРЧР, представяне на процедури за развитие на 

социалното предприемачество, подкрепа за предприемачество и специфични 

обучения по ОПРЧР, разработване на продуктови и производствени иновации 

по ОПИК и важни моменти при отчитане на проекти по ОПИК, финансови 

инструменти, електронно подаване и отчитане на проекти по ВОМР, 

електронно отчитане и електронни търгове по проекти. Представителите на 

бизнеса бяха запознати с актуалните процедури по ОП „Околна среда“, 

използването на финансовите инструменти като средство за подпомагане на 

бизнес начинания, финансовия механизъм на ЕИП. В рамките на дейността на 

Областния информационен център бяха проведени семинари на тема онлайн 

търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за 

увеличаване на продажбите и как да се изгради успешен Интернет бизнес. 

По отношение на обслужването на бизнеса общинската 

администрация се стреми към развитие на е-община, подобряване 

ефективността на процесите в общинската администрация, изграждане на 

информационна система за координация, наблюдение и контрол на 

изпълнението на публичните политики, изграждане на електронно управление, 

работа в мрежа с други административни структури. 

С цел оптимизиране на разходите при осъществяването на 

дейността, гъвкавост при промяна на средата и необходимост от изменение и 

допълване на предмета на дейност на предприятието, по-добро 

взаимодействие с другите общински структури, публичност и прозрачност при 

отчитането на разходите за дейността, беше създадено ОП „Чистота“, което 

поетапно да поеме дейностите по сметопочистване, сметосъбиране, 

сметоизвозване и управление на Регионалното депо за неопасни отпадъци. За 

постигане на по-ефективна организация на дейността на общинските 

предприятия, по-оперативно управление и по-ефективен контрол, и по-голяма 

оперативност при възлагането и изпълнението на дейностите предприятията 

бяха преструктурирани така, че да не се дублира предметът им на дейност и да 

не се налага изкуствено да се разделят и разпределят видовете дейности и 

услуги, осъществявани от тях. Така  се създаде възможност и за 

осъществяването на ежедневен контрол, както за извършената работа, така и 

за изразходването на публичните средства. 

 

ТУРИЗЪМ 

Основна цел за развитие на туризма в община Шумен през 2017г. 

беше  повишаване на конкурентноспособността на туристическия продукт на 

дестинация Туристически регион Шумен, чрез пълноценно използване на 



наличните културно-исторически ресурси, подобряване на информационната и 

рекламна среда и усъвършенстване на нови събитийни форми на туристическо 

предлагане.  

През изтеклата година в областта на туризма част от ресурсите 

бяха насочени към отстраняване на строителните нередности по състоянието 

на къщите във Възрожденски комплекс – Шумен и мемориален комплекс 

„Създатели на българската държава“ и поетапното им въвеждане в 

експлоатация. 

След оглед и анализ на състоянието на мемориален комплекс 

„Създатели на българската държава бяха предприети действия за започване на 

процедура по присъждане на статут на паметник с национално или световно 

значение. 

В Раздел “Маркетинг и реклама” община Шумен бе представена 

на национални и международни туристически борси и изложения в страната; 

осъществено бе участие в международни  и национални издания  за туризъм и 

популяризиране  на “Туристически регион Шумен”; бяха заснети клипове и 

филми, популяризиращи Шумен. 

Активно се работи върху внедряване на технологични иновативни 

продукти. Бе създадена и промотирана интерактивна иновативна игра за 

паметник „Създатели на българската държава“, както и интерактивно 

приложение за мобилни устройства „Паметник на длан“, пресъздаващо 

Паметника виртуално във формат 3D. 

Организирано бе честване на 36 – годишнината на Мемориален 

комплекс „Създатели на българската държава”. 

За 2017 година размерът на приходите от дейността на ОП 

„Туризъм, публични прояви и атракции“ е 2 пъти по-голям спрямо 2016 

година.  

Културно-историческите забележителности са относително 

непроменлива даденост, която трябва да продължим да рекламираме 

иновативно не само на туристически форуми в България. 

Световна тенденция е съвременните туристи да следват 

мащабните спортни и културни събития в даден регион. В този смисъл 

показателят за посещаемост на община Шумен в определен времеви период, е 

индикатор за качеството на дадено културно или спортно събитие и неговата 

атрактивност за потенциалните туристи и гости на града. Културата и спортът 

в даден регион, качеството и наситеността на събитийния календар са основни 

фактори за развитие на съвременен туризъм. Популяризирането на 

събитийния календар на община Шумен в електронните медии в национален 

план, включително чрез използване на възможностите на социалните мрежи, 

електронни табла на ключови места в града и др. съвременни информационни 

канали, е приоритет с изключителна важност за развитието на туризма в 

региона. 

През 2015 г. започна и дигиталното представяне на културно-

историческото наследство, съхранявано в Регионален исторически музей – 

Шумен. Бяха въведени QR – кодове, реализирана платформа „Добавена 

реалност”, изработен електронен трекинг – маршрут в чертите на НИАР 



„Мадара”, за НИАР „Плиска” създадено приложение „Виртуална реалност”. 

През следващите две години предстои изработването на подобно, но 

надградено и за посетители и туристи в НИАР „Мадара”, а също така и 

показване на отделни колекции, които не присъстват в изложбените зали на 

РИМ – Шумен на киоск. 

През 2016 г. бе възобновена националната конференция „Тракия и 

околният свят”, която вече ще бъде провеждана през 2 години и съответно 

през 2018 г. ще бъде проведена отново през месец октомври, като тенденцията 

е тя да прерасне в международна. През същата година започна провеждането в 

НИАР „Мадара” на Национален средновековен събор „Магическата Мадара”. 

Той е вече традиция, като през 2017 г. се проведе втория. Амбицията е да се 

разрасне с нови участници – реконструктури, а за посетителите поетапно да 

бъдат изработени средновековни дрехи или най малко аксесоари за по-добро 

потапяне в духа на средновековната епоха. Инициирано и реализирано от 

Регионален исторически музей – Шумен беше и събитието „Преглед на 

музейните анимации”, проведено в два модула – теоретичен и практически. 

През 2019 г. ще се проведе и второ издание, като бъде изработен и статут за 

участниците, а идеята е да има състезателен характер. С проектно 

предложение на общински фонд „Култура” са подготвени пътеводители на 

брайлово писмо и тактилни карти. При възможност ще бъдат изработени 

копия на експонати за мануално обследване за нуждите на незрящи. 

Продължава серията значими находки, експонирани в зала „Съкровищница”, 

като гостуващи изложби. Започна провеждането на дарителски акции, които 

завършват с атрактивни временни изложби. Интензивна е работата с учебните 

заведения на територията на община Шумен – открити уроци, „Музей в 

куфар”, ателиета и работилници. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

През 2017г. бяха реализирани инфраструктурни обекти в различни 

области. Община Шумен кандидатства с проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в социални заведения в гр. Шумен“ за финансиране по Мярка 1 

„Мерки за енергийна ефективност”, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за 

повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема 

енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на 

Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-

2014 чрез Министерство на енергетиката по Програма BG04 „Енергийна 

ефективност и възобновяема енергия“, в който бяха включени ЦДГ № 30 

„Космонавт“ /филиал/ и ЦДГ № 32 „Пролетна дъга“. Изпълнението на 

дейностите приключи през м. април 2017г. Общата стойност на този проект и 

на проекта  "Газификация на детска ясла № 11 "Тракийче", детска градина № 

32 "Дружба" и ЦДГ № 25 "Братя Грим", финансиран по същата процедура, е 

804 455,87лв. 

Общинската администрация успя в съответствие с определените 

срокове да подаде навреме първите два проекта по процедура BG16RFOP001-

1.014 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Шумен „Подобряване на образователната инфраструктура 



в град Шумен“ и „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата 

инфраструктура на град Шумен“.  

Беше подписан  Административен договор за предоставяне на 

БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.014-0001-

С01/04.01.2017г. по проектно предложение „Благоустрояване и рехабилитация 

на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен“ на стойност 

7 178 080,96лв. финансиран по ОПРР 2014-2020. Обектите на интервенция по 

проекта, включени в Инвестиционната програма, са: 

• Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни 

алеи и тротоари (вкл. улично осветление)“ в района на кв. Тракия (11 бр. 

улици) на стойност 2 539 032.27 лв. 

• Рехабилитация на ул. „Тича” на стойност 2 031 968.85 лв. 

• Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД на 

стойност 666 718.54 лв.  

• Благоустрояване на района на кръстовището на ул. 

„Станционна”, бул. „Симеон Велики” (в т.ч. тротоари, вътрешно-квартални 

алеи, площадки, осветление) – стойност 1 292 705.00 лв. 

• Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни 

алеи и тротоар в района на ул.”Съединение“ (в т.ч. улично осветление и 

озеленяване) от Пенсионерски клуб № 7 до Съдебната палата на стойност 647 

656.30 лв. 

Проведени бяха обществените поръчки за възлагане на СМР по 

проекта и бяха сключени договорите за възлагане на изпълнението на 

дейностите. На 19.01.2018г. беше направена първата копка в кв. Тракия и 

стартира изпълнението на дейностите по проекта.  

Беше подписан Административен договор за предоставяне на БФП 

по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.014-0002-

С01/03.10.2017г по проектно предложение „Подобряване на образователната 

инфраструктура на град Шумен“ на стойност 13 041 080,00 лв. финансиран по 

ОПРР 2014-2020. Проектът включва извършване на мерки за енергийна 

ефективност на следните училища, включени в Инвестиционната програма: 

• СОУ „Васил Левски” – стойност 3 488 990.00 лв. 

• СОУ „Трайко Симеонов” – стойност 4 823 750.00 лв. 

• НУ „Илия Рашков Блъсков” – стойност 1 089 600.00 лв. 

• СОУ „Панайот Волов” – стойност 3 318 740.00 лв. 

Проведени са обществените поръчки за възлагане на СМР по 

проекта, към настоящия момент се сключват договорите за възлагане на 

изпълнението на дейностите, предстои стартиране на изпълнението.  

През 2017г. започна преработването на проектите за останалите 

три обекта, включени в Инвестиционната програма:  

• Изграждане на нови социални жилища – кв. Тракия (два броя 

жилищни блокове с общо 50 апартамента) - стойност 2 929 500,00 лв., 

включени в р-л „Социална инфраструктура“; 



• Общински младежки дом (цялостно саниране за енергийна 

ефективност и достъпна среда) – стойност 1 910 781.90 лв., обектът е включен 

в р-л „Културна инфраструктура на Инвестиционната програма; 

• Летен театър (цялостна реконструкция) – стойност 

1 596 596.77лв., включен в р-л „Културна инфраструктура. 

27 жилищни сгради ще бъдат реновирани по Национална програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Приключи 

санирането на 11 блока. Други 9 са с изпълнени строителни дейности. 

Предстои обявяване на изпълнителите на СМР на още седем многофамилни 

жилищни сгради. Очаква се строителните дейности за да започнат 

през настоящата година. Общата сума на изпълнените СМР до момента е 

близо 26 милиона лева.  

През месец февруари 2017 г. започна строителството на 

Многофункционална спортна зала “Арена Шумен”. Завършва монтирането на 

покривната конструкция на. Едновременно с това се извършват 

довършителните работи в помещенията на закрито. В момента се нарежда 

паважът за паркоместата. Предстои асфалтиране и озеленяване. 

Строителството ще приключи до средата на м. май. 

Беше извършена газификация на Спортна зала „Юнак“. 

Беше въведена еднопосочност на ул. „Цар Иван Александър“ със 

съответната разработена цялостна организация на движението на успоредните 

улици „Цар Иван Александър“ и „Цар Освободител“ и свързващите ги по-

малки улици. 

Разработен беше проект за реализиране на зона за платено 

кратковременно паркиране в централната част на гр. Шумен с цел 

оптимизиране на организацията на движение и паркиране, като към настоящия 

момент се организират съответните процедури по реализацията му. 

През 2017г. бяха изработени и монтирани 5 нови автобусни 

спирки, предстои тази дейност да продължи до подновяването на всички 

автобусни спирки на територията на града. 

Бяха доставени и монтирани ЗУМЕРИ /звукови сигнали/ за 

сигнализиране на 3 бр. светофарни  кръстовища за улесняване на хората със 

зрителни увреждания. 

Бяха проведени търгове за предоставяне под наем на терени за 

разполагане на павилиони – 75 броя, тъй като почти всички такива обекти бяха 

с договори от 1996 и 1997г. Така значителен брой места в града бяха 

разчистени и предстои да бъдат благоустроени. Разрешенията за поставяне на 

обектите се издават след представяне на проекти за нова визия, което ще 

подобри значително градската среда. 

Бяха извършени ремонт на уличната мрежа в града и изграждане 

на паркоместа. Беше изпълнен и авариен ремонт на улични и пътни настилки 

на територията на община Шумен на стойност 720 000 лева. 

Извършен е частичен ремонт на бул. „Симеон Велики“ от 

кръстовището на ул. „Станционна“ до кръстовището на ул. „Люлебургас“ за 

180 000 лева.  



Извършен е основен ремонт на част от източния тротоар на 

ул.“Преслав“ и е изграден паркинг на стойност  240 000 лева 

Ремонт на уличната мрежа в кварталите “Дивдядово”, “Макак”, и 

“Мътница” 

В населените места на общината са извършени строително-

ремонтни дейности в читалища, детски градини, училища, социални домове и 

текущи ремонти на пътните настилки на обща стойност 348 629.00 лева.  

Изградени бяха нови детска площадки на ул. „Шуменска комуна“ 

и на ул. „Панайот Волов“. 

Приключи първият етап от внедряването на интегрираната 

географска информационна система, като вече са обхванати квартал „Тракия“ 

и Индустриалният парк. С реализирането на мащабния проект по 

дигитализация на дейността на общината ще се предоставят по-качествени 

електронни услуги на гражданите и на бизнеса.   

Изработен е Общ устройствен план, който ще даде възможност за 

определяне на териториалните приоритети за развитие на община Шумен. 

 

ЕКОЛОГИЯ  
През 2016 г. започна реализацията на Интегриран воден цикъл за 

град Шумен - II етап - втора фаза по ОПОС 2014-2020 г. Проектното 

предложение представлява II фаза на проект „Интегриран воден цикъл за град 

Шумен – II етап“ и включва два подобекта, чиято реализация е започнала в 

рамките на ОПОС 2007-2013, но поради обективни обстоятелства, не е могла 

да приключи през програмния период 2007-2013 г. Подобектите, които са 

финансирани в рамките на II фаза на проекта са следните: 

Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и 

фосфор за ПСОВ; 

Изграждане на КПС Дивдядово с напорен колектор. 

През II фаза на проекта, в рамките на ЛОТ 1 се завършиха всички 

дейности по обекта и беше издадено разрешение за ползване от РДНСК. 

През II фаза на проекта, в рамките на ЛОТ 3 бяха извършени 

дейностите по обектаи беше издадено разрешение за ползване. 

Във II фаза като допустими дейности са предвидени 

осъществяване на строителен надзор и авторски надзор. В допълнение се 

изпълняват дейности по информация и публичност, обособи се ЗИП, 

изпълняват се дейности във връзка с подкрепа за управление на проекта и 

одит. Горепосочените дейности ще бъдат за сметка на бенефициента. 

В резултат на II фаза ще бъде постигнато подобряване на 

качеството на живот на населението на територията на гр. Шумен, 

преодоляване на здравно-екологичните рискове и предоставянето на 

качествени екологични услуги на гражданите, като основна целева група. 

След успешно фазиране на проекта строителството на ПСОВ беше 

завършено и през 2017 година обектът е предаден за управление на ВиК-

Шумен оператора. 

 Готов е работният проект за изграждане на ПСПВ. Средствата за 

него в размер на 400 хил.лв. бяха отпуснати от държавния бюджет.  



Избрана е нова площадка за пречиствателна станция, извършени 

са всички съгласувателни и отчуждителни процедури, издадено е строително 

разрешение. 

Реализира се проект за съхранение на опасни отпадъци по 

Българо-Швейцарска програма на ПУДООС. 

Беше подписан административен договор за предоставяне на БФП 

по процедура за директно предоставяне BG16М1ОР002-5.002-0007-

С01/07.06.2017г. по проектно предложение „Разработване/Актуализация на 

общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ на стойност 

97 456,40лв финансиран по ОПОС 2014-2020.  

Беше разработено и подадено проектно предложение 

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО – 

Шумен“ с обща прогнозна стойност на БФП 12 126 891.76 лв.  

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Основни дейности в здравната сфера: 

  

Предоставяне на здравни услуги чрез общинските лечебни  

заведения – 4 бр.: 

 „Комплексен онкологичен център – Шумен”  

 „Диагностично –консултативен център І- Шумен” ЕООД 

 Дентален център „ДЕНТ- Шумен” ЕООД 

 Медико-техническа лаборатория І- Шумен” ЕООД 

Детски ясли  на територията на Община Шумен – 7 бр. 

 Детски кухни – 1 основна с 3 спомагателни пункта. 

 Детско и училищно здравеопазване – 40 здравни кабинета в 

детските градини и училища на територията на Община Шумен. 

 Функуциониране на Социален стоматологичен кабинет. 

 Изработване на ортодонски апарати за деца. 

Направен бе ремонт в здравната служба в с. Друмево. 

В момента по проект ЗОВ се ремонтира здравната служба в с. 

Ивански. 

Социалната политика на община Шумен е насочена към 

социалното включване на уязвимите общности и групи от населението. Целта 

й е да отговори на реалните нужди от подкрепа, преодоляване на създадени 

проблеми, превенция на риска за уязвимите групи от населението. 

Развиваните социални услуги са насочени както към децата и 

техните родители, така и към възрастните и хората с увреждания от общината. 

В община Шумен е създадена ефективна система от социални услуги, които са 

достъпни, качествени и адекватни на потребностите на общността. 

Функциониращите социални услуги в общността и програмите за 

заетост, които се реализират са свързани с дейности по превенция на риска от 

социално изключване.  

Основни дейности в социалната сфера: 



- Предоставяне на социални услуги чрез специализирани 

институции – 2 бр.: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Лозево; 

Дом за стари хора “Д-р Стефан Смядовски”. 

- Предоставяне на социални услуги в общността и социални 

услуги от резидентен тип – 17 бр.: Дневен център за деца и възрастни хора с 

увреждания “Слънчев лъч”; Дневен център за деца с увреждания със седмична 

грижа “Калинка”, с. Васил Друмев; Център за социална рехабилитация и 

интеграция за лица с увреждания; Център за социална рехабилитация и 

интеграция за лица със зрителни увреждания; Център за социална 

рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания; Център за 

социална рехабилитация и интеграция за деца в риск; Център за обществена 

подкрепа; Звено “Майка и бебе”, Център за работа с деца на улицата; 

Кризисен център за деца; Защитено жилище за лица с психични разстройства; 

Наблюдавано жилище; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи 

без увреждания (5 бр.). 

- Предоставяне на социални услуги в общността, общинска 

отговорност – 3 бр.: Домашен социален патронаж; Обществена трапезария; 

Клубове на пенсионера и инвалида (36 бр. в община Шумен). 

- Социална помощ при извършване на погребения на социално 

слаби граждани. 

- Настаняване в общински жилища и кризисен център през 

зимния период на лица в рискови ситуации. 

- Издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания за 

периода 2016-2017 г. са издадени 173 карти . 

В социалната сфера са реализирани следните програми и проекти: 

- Проект “Подкрепа за независим живот в община Шумен ” по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на стойност 874 

830.00 лв. До настоящия момент са обслужени 487 лица като потребители на 

услугите, които са обгрижвани от 45 лични асистенти и  40 домашни 

помощници. 

- Проект „Център за ранно детско развитие в община Шумен“, 

стартира на  

- Целеви групи по проекта са деца от 0 до 7 години в риск и 

техните семейства; семейства с деца от 0 до 7 години, включително с 

увреждания, както и деца от 0 до 7 години, включително с увреждания, 

настанени в институции. Предоставят се професионални услуги за ранна 

интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните 

родители, включително рехабилитация и дейности за консултиране, обучение, 

мобилна работа с детето в неговия дом. Броят на децата обслужвани в момента 

е 63, лицата ползващи услуги по проекта са 50. 

- Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен“, 

финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

като са включени 120 потребители.  

- Проект „Приеми ме 2015“-II етап, финансиран по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския 



съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на 

Агенция социално подпомагане в реализирането на проект „Приеми ме 2015“ 

със сключено Споразумение за партньорство. Общият сбор на 

верифицираните разходи до момента е 890 271, 44 лв, няма неверифицирани. 

В област Шумен броят на професионалните приемни семейства е 134, а 

настанените деца в приемни семейства са 154. На територията на община 

Шумен са сключени договори с общо 44 приемни семейства за отглеждането 

на общо 57 деца. 

- Община Шумен участва в проект „Обучение и заетост за 

младите хора“по ОП „Развитие на човешките ресурси”на Агенция по 

заетостта, като в периода 2016 г. - 2017 г. са работили 55 лица на различни 

длъжности. Програмата е с продължителност на заетост 6 месеца. Очаква се да 

бъдат одобрени още 20 места. 

- Община Шумен участва в Регионална програма за заетост и 

обучение през 2016-2017 г. Програмата има за цел намаляване на 

безработицата сред най-засегнатите социални групи чрез осигуряване на 

заетост и социална интеграция на безработни лица, наети са 15 лица. 

- Програма „Старт в кариерата“- осигурява възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили 

професионално или висше образование, и улеснява прехода между 

образование и заетост.  

- Дирекцията работи и по Националните програми „Активиране 

на неактивните лица“ и „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, 

чиято цел е включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, 

безработни лица с трайни увреждания и лица преминали успешно курс на 

лечение за зависимост към наркотични вещества в трудоспособна възраст. 

- В началота на 2016 г. бе създаден Детски център за 

застъпничество и подкрепа, Зона ЗаКрила в гр. Шумен в партньорство с 

Уницеф, чиято цел е да повиши разпознаваемостта на формите на насилие и 

чувствителността на обществото за сигнализиране при случай на насилие, а 

жертвите да получат нужната им подкрепа. Центърът обслужва всички 

общини в област Шумен, като към момента е подкрепил над 120 деца и 

родители и е обхванал в превенция над 300 деца в детски градини и училища. 

- За отчетения период Комисията за отпускане финансова помощ 

за лечение е подпомогнала 225 лица. 

- Дейност на комисията по чл. 9, ал. 1 от НУРУЖНННПОЖ 

Издадени са 548 решения. Изготвени и връчени са 132 заповеди за 

настаняване и пренастаняване на лица и семейства в общински жилища и 51 

настанителни заповеди за общинско общежитие на ул.”Шуменска комуна” 

№22.  

Изготвени 101 заповеди за прекратяване на наемните 

правоотношения поради натрупани задължения за наем и консумативи, 

неподадени документи в срок, необитаване на общинските жилища.  

Издадени 16 заповеди за изземване на неосвободени в определения 

срок общински жилища. 



Дейност на местна комисия по чл.8, ал.2 от Закон за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове. 

Разгледани и одобрени са 47 титуляра, включени в поредни 

Искания за компенсация  към НКЖФ при МС.  

- Вече две години в партньорство със сдружение „Вега“ се 

провежда детски спектакъл „Като звездите“ за децата с увреждания, настанени 

в социалните центрове на община Шумен. 

- За втора година в партньорство с Национален алианс на хора с 

редки болести се провежда семинар по редки болести „Знаем, за да можем“. 

- В процеса на развитие на иновативна и качествена система от 

социални услуги, насочена към подобряване качеството на живот, към 

пълноценната реализация и грижа за хората от рисковите групи през мес. 

декември 2016 г. Дневния център за лица с увреждания беше пребазиран в 

нова сграда на ул. „Гоце Делчев“ № 24. 

- Извършени са ремонтни дейности по Клубовете на пенсионера, 

като изцяло основен ремонт е направен на Пенсионерски клуб № 5 в кв. 

Тракия. В момента тече ремонт в клуб №7. 

- С дарителската подкрепа на „АЛКОМЕТ“ АД са изградени нови 

детски площадки в 3 Детски ясли./ Детска ясла „Калинки“, Щастие“ и 

„Слънчево детство“/. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В областта на образованието през изминалата година дейностите 

бяха насочени към изпълнение на приоритетните цели и задачи, осигуряващи 

нормалното функциониране и оптимизиране на системата в съответствие с 

актуалната нормативна уредба. 

В съответствие с новите изисквания на Закона за предучилищно и 

училищно образование беше оптимизирана мрежата от детски градини. 

Беше приета Наредба за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски 

градини и общинските училища на територията на община Шумен. Беше 

приет Статут на консултативен съвет на директорите в предучилищното 

образование в община Шумен. 

Утвърдени са Указания за прилагане на Вътрешните правила за 

реда за получаване и управление на даренията от детските заведения към 

Община Шумен. 

Беше приета Наредба за условията и реда за вписване на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в 

регистър в община Шумен. 

В областта на модернизацията на организацията на образователно-

възпитателната дейност, управлението на персонала, оценката и 

структурирането на активна образователна среда в детската градина бяха 

извършени следните дейности: 

Учредяване на Консултативен съвет на директорите в системата на 

предучилищното образование. 



Разработена е Инструкция за изчисляване, събиране, отчитане и 

внасяне на такси в Детските градини и Детските ясли в Община Шумен.  

Внедрена е Електронна система в детските градини – „Щастливо 

детство”  и модул „Храноден”. 

Реализирани са дейности по осигуряване на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителни групи, в 

съответствие с разпорежданията на МОН.  

Бяха организирани и проведени фестивали и конкурси -  

Международен детски фестивал по приказки на европейските класици „Братя 

Грим”, детски фестивал „Коломбина”, състезание „Малкият математик”, „Да 

съхраним традициите” – фолклорен конкурс, спортен празник „Весел старт” и 

други. 

Реализирани бяха Програмите „Училищен плод” и „Училищно 

мляко” към Министерството на земеделието и храните. 

В направление „Училищно образование“ дейностите се 

осъществяваха в съответствие с основните приоритети, заложени в плана за 

реализиране на дейностите. 

Във връзка с новия момент в ЗПУО – изграждане и функциониране 

на Обществени съвети в училищата активно е участието на експерти от отдел 

„Образование, наука и развитие”. 

По отношение на осъществяване на задължителното обучение на 

учениците до 16 г. възраст: обхват на учениците в първи клас; посещаемост на 

учебни занятия и превенция на ранното отпадане на учениците от училище; 

координиране на дейности по съгласуване на държавния план-прием в 

профилирани и професионални гимназии, осигуреност с учебници и учебни 

помагала и др., разработен е и се реализира план-график за дейностите по 

прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхват и 

задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. 

Във връзка с дейностите по разработване, представяне за 

одобрение и реализиране на проект на Община Шумен по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество, през 2016 и 2017 г. бяха 

реализирани редица дейности по програма ROMACT, в която община Шумен 

и тази година е участник, свързани с интеграция на ромската етническа 

общност. Проектът на Община Шумен по Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество на тема „Интеракцията с общността – фактор за по-добро 

бъдеще и успешна интеграция” на стойност 750000 лв., с участието на ДГ 

„Пролетна дъга” и ОУ „Хр. Ботев”, с. Ивански, към момента успешно се 

реализира.  

През 2017 г. е реализирана процедура, свързана с оптимизация на 

училищната мрежа като с Решение на Общински съвет 6 ОУ „Еньо 

Марковски“, гр. Шумен е предложено за средищно училище след като приема 

учениците от с. Дибич, с. Ил. Блъсков, с. В. Друмево, с. Благова, с. Овчарово. 

Обновена и променена е и образователната среда. 

Одобрена е общинска програма за оптимизация на училищната 

мрежа по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ на МОН за 2017 г. за 



осъществяване на вътрешен ремонт на сградата на VI ОУ „Е. Марковски“, гр. 

Шумен на обща стойност 135 000 лв. 

Реализира се Общинска програма за изпълнение на стратегията за 

превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците 

в община Шумен 2016-2017 г., по 3 одобрени проекта до момента са усвоени 

4 033,50 лв., и Общинска програма за деца с изявени дарби. 

Оптимизирани са мрежата от ДГ и числеността на персонала 

съобразно броя на децата в ДГ и осигурените средства от държавата по 

стандарти във връзка с подготовката на системата за преминаване на 

делегирани бюджети, като: 

- ДГ в с. Средня, с. Ил. Блъсков, с. Коньовец са закрити, а децата 

са пренасочени към най-близката ДГ. 

- Намаляване на броя на групите в ДГ в град Шумен и 

увеличаване на средно списъчния състав в групите общо с 4 групи. 

- Редуциране на числеността на персонала общо с 46 щатни 

бройки, като 13,5 щата са прехвърлени към ЦПЛР-ОДК-Шумен за 

длъжностите логопеди и психолози обслужващи детските градини в общината 

с цел обхващане на по-голям брой институции според нуждите за подкрепа. 

- Преструктуриране на общински структури осигуряващи 

дейности по обща подкрепа – вливане на ОШИ в ЦПЛР-ОДК-Шумен и 

обединяване на дейностите осъществявани в двете структури. 

 

КУЛТУРА 

През 2017 г. в дейностите, осъществени в областта на културата, 

ясно се откроява стремеж към нов подход и изграждане на нови концепции 

при реализиране на публичните прояви и структуриране на календара на 

културните дейности в общината. Търсено е балансирано съотношение между 

елитарни, масови и субкултурни прояви, като се съхранят и умножат 

значимите културни събития от международно и национално значение. Във 

връзка с това в Културния календар се запазиха и финансово бяха подкрепени 

събития като Международния конкурс „Панчо Владигеров“, Международния 

фестивал „Друмеви театрални празници Нова българска драма“, Ученически 

хорови празници „Добри Войников“, Карнавал на плодородието. Отбелязвани 

бяха и национални и официални празници и празниците на етносите. С богата 

програма отбелязахме 100 години от рождението на поета Иван Пейчев. В 

същото време се появиха събития като Хаус парти /в рамките на Майските 

празници/, Рок фест Шумен, 2017, Исторически фестивал „Доблест и слава“ 

със заявка да бъдат реализирани перманентно като се доразвиват 

съдържателно при всяко издание и през следващите години. 

След прекъсване от 10 години беше заделен финансов ресурс за 

подпомагане на развитието на културната инфраструктура и в частност 

читалищните сгради в общината. През 2017 г. беше направен частичен ремонт 

на сградата на РБ „Ст. Чилингиров“. Извършиха се редица спешни ремонти – 

НЧ „Тодор Петков“, както и на читалища в селата Струйно, Белокопитово, 

Средня, а намерението е това да продължи и до края на мандата. Търсят се 



възможности за финансиране чрез европейски програми. Читалищната 

дейност продължава успешно да се дофинансира от Община Шумен. 

Възстановено беше културното сътрудничество с градове в 

чужбина и се реализираха общи проекти за творчески продукции и размяна на 

гостувания, създадени бяха и  нови контакти със значими за Шумен 

европейски градове в културната и стопанската област. Дейността в тази 

посока ще се запази и през следващите две години. Община Шумен успя да 

запази финансирането на културния обмен както в страната, така и в чужбина 

на представителните състави.  

С финансовата помощ на Общински фонд „Култура“ бяха 

реализирани много творчески проекти, които разнообразиха културния живот 

в града – появиха се 4 книги на млади автори, организирани бяха редица 

изложби и музикална лектори. Тези събития имат разнообразна и широка по 

възраст аудитория, което прави дейността на фонда значима за живота на 

града и потребностите на хората. Фондът ще продължи да финансира проекти 

и през следващите две години. 

В общината работят 34 читалища. Проблемът с кадрите в тях не е 

решен и изисква съвместни усилия в рамките на Закона за народните 

читалища и правомощията на администрацията. В тази посока през 2016 г. 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ подготви своя програма в 

партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“. Осъществени са 

до април 2017 г. 3 квалификационни дни с библиотекари от региона. През тази 

година библиотеката предложи на читалищните библиотекари курс от 960 

часа, който ще завърши през пролетта на 2018 г. за придобиване на 

професионална квалификация „Библиотекар“ със средно образование съгласно 

изискванията на Закона за обществените библиотеки. Що се отнася до 

културната дейност развивана от читалищата тя остава активна в посока 

съхраняване на традициите с инициативи като Фестивал на динята, Фестивал 

на терлика, Празник на цветята, Фестивал на гюзлемето и др. Подкрепяни 

финансово от община Шумен читалищни състави като хор „Родни звуци“, 

Градски духов оркестър, АНПТ „Мадара“ и „Звънче“  и АНПТ „Шумен“ всяка 

година осъществяват турнета в чужбина и се завръщат като носители на 

престижни награди. 

През 2017 г. в сравнение с предходните две години намаляват 

читателите в РБ Стилиян Чилингиров“ респективно и заетите книги и 

посещенията. Но за сметка на това другата част от дейността на културния 

институт расте. Увеличава се разнообразието на културните събития, а това 

води и до увеличаване на броя на посетителите. Проведени бяха 

международни конференции / с финансовата подкрепа на Община Шумен/: 

1. „Библиотеката на 21 век – практики, комуникации, 

ефективност“, посветена на 135 годишнината от рождението на Стилиян 

Чилингиров / 2016/; 

2. „Библиотеката – проекции във времето”по повод 95-годишен 

юбилей на библиотеката /2017/ 

Приоритети в работата на РБ „Ст.Чилингиров” за периода 2018-

2020 год. са работа с деца и тийнейджъри, свързана с насърчаване на четенето. 



Организират се детски ателиета, лятна работилница за деца, срещи с детски 

писатели, илюстратори, издатели на детска литература, провеждат се 

занимателни курсове за деца по програмиране с роботи Finch. Библиотеката 

присъства в web пространството чрез текущо актуализиране на сайта на 

библиотеката и презентиране на дейността й в социалните мрежи. Ускорява се 

процеса по дигитализация на книжовното наследство. Продължава 

дигитализирането на документи от шуменски периодичен печат, попълването 

на информацията  в краеведския сайт „Шуменски край”. Поддържа се youtube 

канал на сайта на библиотеката. Продължава запълването на „Дигитална 

библиотека” и цифровизацията на музикалния фонд. 

Подпомага се формалното, неформалното и информалното 

образование на всички нива: обучения за компютърна и информационна 

грамотност(възрастни, безработни и др.). 

Художествената галерия представя на шуменската публика 

множество културни прояви. Визията на Художествения съвет и екипа 

включва разнообразие от красиви моменти за посетителите на изложбените 

зали.  

За двете предходни години шуменските художници показаха 

своите творби в общо 27 самостоятелни, групови и общи изложби. Младите 

художници участваха в 17 изложби самостоятелно или заедно с 

преподавателите си. В Шумен гостуваха  Италианският културен институт с 

фотоизложба и изложба от международен конкурс в Македония. Представиха 

се 8 научни и литературни издания. Организирани бяха честванията на 

известни художници – А. Мутафов /135 години от рождението му/, Е. 

Карамихайлова /140 г. от рождението й/, Любен Петков, Асен Терзиев /100 

години от рождението им/. Тържествено беше отбелязана през 2015 г. 60-

годишнината от основаването на Галерия в Шумен. Ежегодно се издава 

вестник на галерията в тираж 500 броя, който представлява висок интерес за 

посетителите.  

През 2017 г. беше изготвен технически проект за вътрешно 

интериорно доизграждане на комплекс „Елеонори“. 

В проект е издаване на монография за Елена Карамихайлова с 

участието на Д-р доцент Ружа Маринска , което би било сериозен принос в 

българското изкуствознание и от голямо значение за популяризирането на 

творчеството на известната българска художничка родена в Шумен. 

През 2017 се акцентира и върху съвместната работа на общинска 

администрация с Дружеството на художниците. Възобновен беше пленера с 

участието на творци от цялата страна. Издаден беше Каталог на шуменските 

художници – представително издание, което беше посрещнато от творци и 

ценителите на изкуството с радост след 20-годишно чакане. 

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

   Основни спортни мероприятия, подпомагани от спортния 

календар- фестивал на мажоретния танц, „Весел старт“ – спортен празник на 

ДГ, Стрийт баскетбол, Планинско рали „Валери Великов“, 1-ви юни – ден на 

детето, международен турнир по конен спорт „Кабиюк“, общински 



ученически игри, рали „Стари столици“, лекоатлетически крос „Златна есен“, 

Спортист на годината. 

През 2016 г. бяха приети две наредби от Общинския съвет - 

Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения 

общинска собственост, приета с Решение №234 по протокол 11 от 28.07.2016 

г. и Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове в община Шумен, приета с Решение №149 от 28.04.2016 г. 

С тези две наредби се създадоха правила за финансово подпомагане на 

спортните клубове и такива за реда и начина за ползване на общинската база. 

Осъществен е ремонт на зала „Младост“ и частично е подменено 

осветлението на спортна база „Плиска“. През 2018г. година ще се търсят 

ресурси за цялостни ремонти на сградите в Спортен комплекс „Плиска“. 

Всички усилия сега са насочени към завършване на строителството на зала 

Арена – Шумен и прилежащите и терени. Наличието на такава 

многофункционална зала се надяваме да повиши качеството на спорта в града. 

След дългогодишен престойВ зала „Юнак“ беше изграден център  за тенис на 

маса. На клуба по борба е предоставено помещение, където се изгради Център 

по борба в сградата на бившия спортен диспансер. 

Общината финансира дейността на спортните клубове и детско-

юношеския спорт, както и издръжката на спортната база в размер на 600 000 

лв.  

В следващия двугодишен период ще продължи практиката да 

бъдат включвани събития, свързани с идеи на различни гилдии. През 2016 г. и 

2017г. община Шумен работи по нов Общински план за младежта, който e 

стратегически планов документ и съдържа обобщена информация за анализа, 

приоритетите и оценката на текущото състояние на политиката за младежта, 

както  и обхваща дейностите, които трябва да бъдат предприети във връзка с 

развитието и подобряването на качеството на живот на младите хора в община 

Шумен. В този план бяха заложени и осъществени съвместно с Националния 

младежки форум обучения и семинари, с които се повиши интереса на 

младите хора в общината. Същата година се създаде  и Правилник за 

финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на 

младите хора в община Шумен. По него за 2016 г. има финансирани общо 7 

проекта, но един от тях не беше реализиран. През 2017 г. имаше две сесии – на 

първата има финансирани 8 проекта, а на втората – 9 проекта. На този етап все 

още тече реализацията им. Интересът на младите към тази дейност подчертано 

расте. 

През 2017 г. се създаде и Общински младежки съвет към община 

Шумен по изискването на Закона за младежта и беше подписано споразумение 

за партньорство с Национален младежки форум за синхронизиране на 

младежките политики, младежкото включване и младежкото овластяване на 

територията на Община Шумен. Дейност по това споразумение е и Локалната 

младежка академия с участието на 25 младежи, представящи 9 младежки 

организации и две неформални групи. Резултат от тази академия е избор на 

членове на Общински младежки съвет – Шумен. Ефект от работата на съвета 

ще наблюдаваме през следващите две години. 



Организирани и проведени са  национални и общински прояви с 

домакинството на Омд като Национален танцов фестивал „ Магията на танца 

2017 „  / традиционен / за класически , характерни , съвременни и улични 

танци в четири възрастови групи, Еко конкурс и Еко фиеста по случай 

Световния ден на Земята и Великден, Второ национално ученическо 

състезание по дебати, 17-ти републикански турнир по спортни танци за Купа 

„Шумен” под патронажа на Кмета на Община Шумен. Ежегодно Общински 

младежки дом е домакин и организатор на конкурса за млади изпълнители на 

популярна песен                                        „ Съзвездие -2017” .  Тази година за 

девети път на сцената ще излязат едни от най-добрите подрастващи поп 

изпълнители. Конкурсът се провежда винаги на много високо национално 

ниво. ОМД активно работи с Градски ученически парламент по различни 

проекти свързани с потребностите на подрастващите, както и с Общински 

младежки съвет. В следващите две години се очаква разработката на проекти, 

които са в посока осмисляне на свободното време на младите хора. 

Предстои приемане от Общински съвет – Шумен на нова 

Стратегия за развитие на младите хора на територията на община Шумен за 

периода 2018-2023 г. Това е документ с основна цел създаване на устойчиви 

механизми за развитие на младите хора и е гарант за настоящото развитие на 

местната общност. Специфични цели са: работа с Общински младежки съвет; 

създаване на мобилни групи, които да обобщават сведения за актуалното 

състояние на младежката общност на територията на града ни; подготвяне на 

концепция за радио или телевизионно предаване; доброволчески инициативи; 

създаване на младежки център. 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

И през изминалата година стремежът в работата на общинската 

администрация беше отстояване на принципите на добро и прозрачно 

управление и  насърчаване на гражданското участие в процеса на вземане на 

решения и формиране на политики.  

Институтът за икономическа политика реализира проекта „Твоята 

община те очаква онл@йн“, в чийто фокус попада използването на 

дигиталните технологии от местните власти в България за подобряване на 

функционалността и съдържанието на предлаганите от тях услуги, за 

структуриране на процесите в администрацията спрямо нуждите на бизнеса и 

гражданите и, не на последно място, за изграждане на цялостна концепция за 

публичност и по-ефективно включване на гражданското общество в процесите 

на формулиране, реализиране и мониторинг на политики.  

Изследване, изготвено по проекта показва, че по отношение на 

развитието на електронното управление индексът за дигитално управление на 

Община Шумен за 2017г. се е покачил от 23-то на 4-то място, т.е трендът е 

+19, което е на-висок ръст от изследваните 27 най-големи общини в България. 

В категория „Сигурност и защита на личните данни“ Община Шумен се 

класира на 3-то място за 2017г. при 14-17-то място през 2016г., т.е. 

покачването е с 11 места.  



Оценката на функционалността и използваемостта на интернет 

страниците на общините се извършва в три основни направления - външен вид 

и достъпът до търсената информация, оценка на наличните форми за обратна 

връзка, тяхната функционалност и как се използват от потребителите и 

инструментите за търсене на информация в рамките на сайта. В тази категория 

община Шумен се е придвижила нагоре с 13 места и от 21-23 място за 2016г. е 

класирана на 8-11-то място за 2017г.  

В категория „Съдържание“, която отчита достъп до контактна 

информация, наличие на публични документи, достъп за хора с увреждания, 

мултимедийна информация, информация за дейността на Общинския съвет и 

директен контакт с него, Община Шумен е на 17-то място за 2017г. при 24-то 

за 2016г., а в категорията предлагани услуги, която отразява възможностите на 

гражданите да правят справки по електронен път, да извършват регистрации и 

заплащане на такси, Община Шумен от13-17-то място за 2016г. се е 

придвижила до 6-8-мо за 2017г. 

През следващата година целта на общинската администрация ще 

бъде да запази постигнатия сериозен напредък и да постигне устойчивост в 

развитието на дигиталното управление.  


