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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 третата 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 висок стандарт на живот, изразяващ се в 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 2018-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. Ресурсите бяха насочени 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. Продължи работата по реализиране на Инвестиционната програма за 

над 26 млн. лв. за периода до 2013г. С всичко това се надяваме да постигнем 

по-добро качество на живот в нашата община. 



 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

Бюджетът на Община Шумен към 31.12.2018 г. е изпълнен в размер 

на 73 072 809 лв. 

Постъпилите приходи за отчетния период са в размер на 26 507 164 

лв., от тях :  

 Данъчни приходи в размер 10 080 951 лв. или 97,11 % от 

бюджетираните средства; 

 Неданъчни приходи в размер на 16 426 213 лв. или 78,08% от 

бюджетираните средства. В това число са и събраните в размер на 6 550 601 лв. 

(100,77%) средства от такса „Битови отпадъци“.  

Получените и предоставените трансфери за отчетния период са в 

размер на 47 409 423 лв. или 96.98 % от планираните средства. Те са усвоени, 

като следва: 

 За държавно делегирани дейности (училища, детски градини, 

детски ясли, социални услуги и други) – 42 484 706 лв. или 89.61 % от плана за 2018г. 

 За местни дейности (обща изравнителна субсидия и субсидия за 

капиталови разходи) – 4 924 717 лв. или 96,03 % от плана за 2018 г. 

Към 31.12.2018 г. са направени разходи в размер на 73 072 806 лв., 

като следва: 

 За държавно делегирани дейности- 42 625 536 лв. 

 За местни дейности – 28 805 493 лв. 

 За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 

1 641 777 лв. 

Всички дейности се изпълняват, като към 31.12.2018 г. Община 

Шумен няма просрочени задължения. 

Предоставени са временни безлихвени заеми между бюджета и 

сметки за средства от ЕС в размер на  3 353 329 лв., с което е обезпечено 

изпълнението на проектите по които общината е бенефициент.  

През месец август 2018 г. Община Шумен погаси дългосрочен 

кредит към фонд „ФЛАГ“, като направената вноска е в размер на 2 856 975,75 

лв. 

Въведения от 01.01.2018 г. делегиран бюджет в детските градини се 

прилага успешно. За отчетния период към 31.12.2018 г. общото изпълнение на 

бюджета на детските градини е 8 940 485 лв. или 96,55 %, спрямо уточнения 

план. 

С цел удобство и улеснение на гражданите през 2018 г. Община 

Шумен предостави нови начини за заплащане на местните данъци и такси чрез 

платежни посредници. Към 31.12.2018 г. 7327 граждани са платили по своите 

партиди местните си данъци и такса „Битови отпадъци“  чрез Изпей, Фаст Пей  

и  ePay. 

 

ИКОНОМИКА 



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 нови 80 млн. лв. за изграждането на два нови цеха. 

„CAPK Бългapия“ получи сертификат за инвестиция клас А за 

инвecтиpaнето на 17 милиoнa лeвa за изграждането на зaвoда си за 

eлeĸтpичecĸи ĸaбeли, ocнoвнo зa aвтoмoбилнaтa пpoмишлeнocт, ĸaĸтo и 

cпeциaлни пpoвoдници, ĸoитo имaт шиpoĸa yпoтpeбa в aвиaциoннaтa и 

oтбpaнитeлнaтa индycтpии. 

През 2018 година продължи дейността по популяризиране на 

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

Бяха положени усилия за приключване на дейностите по прокарване на 

дъждовната каналиция на Подзона А. Към настоящия момент Подзона А 

разполага с разделна канализация, което само по себе си увеличава 

конкурентоспособността на предлаганите терени. Същевременно, през 2018 

година бяха закупени машини и оборудване за поддръжка на общите части и 

уличната мрежа на зоната, като част от оказваните възмездни услуги на 

инвестирорите. Придобиването на тези машини беше належаща инвестиция, 

предвид настоящия зимен сезон и неотложната нужда от обновяване на 

техниката с цел запазване на качеството на предоставяните услуги. 

2018 година беше успешна година по отношение на привлечените инвеститори 

в индустриалния парк. През изминалите 12 месеца бяха сключени 

предварителни и окончателни договори за продажба на нови 10 терена. 

След извършване на продажбите, към 01.01.2019 са реализирани 85 

% от полезната територия на подзона А на индустриалния парк, като 

оставащите свободни терени са с обща площ 100 декара, от които 29 декара са 

резервирани от потенциални клиенти, предстоят преговори за продажба през 

2019 година. Към свободните нереализирани терени се отнася и най-големият 

терен от Подзона А с обща площ 27 дка, който е със сериозна денивелация и 

неправилна форма. За повишаване на атрактивността на терена е изготвен нов 

ПУП, като размерът му е намален с обособени инфраструктурни полоси. През 

2018 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 2018 година дружеството продължи да развива създадените 

партньорски отношения с Агенцията за насърчаване на инвестициите и 

търговските представителства на Р България в чужбина. 

Независимо от непрестанните дейности по подобряване на 

инфраструктурата в Подзона А и водените търговските преговори за продажба 

на терени, основните усилия на компанията бяха съсредоточени в подготовката 

на новата Подзона С. През 2018 година беше одобрен новият ПУП на 

подзоната, който обуславя новото развитие на индустриалната зона. С новия 



ПУП са образувани 32 индустриални терена с обща площ 400 559 кв.м. През 

годината са възложени и изработени работни проекти за полагане на 

инфраструктурните елементи в Подзона С, които са одобрени от Община 

Шумен и е получено разрешение за строеж, избрани са изпълнителите, които 

започнаха фактическото изграждане на инфраструктурата, като съгласно 

утвърдените графици през 2019 година строителството ще приключи и новата 

подзона ще бъде напълно функционираща. „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 прие 

Програма за насърчаване и подкрепа на малкия бизнес, чиято цел е отключване 

на потенциала за икономически растеж и разкриване на нови работни места в 

общината чрез стартиране и развитие на малък собствен бизнес. 

През 2018г. продължи дейността на Областния информационен 

център. Бяха проведени публични информационни събития с бенефициенти по 

оперативните програми, на които центърът представи успешни иновативни 

проекти в сферата на земеделието, науката и образованието, реализирани в 

област Шумен с финансовата подкрепа на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове(ЕСИФ)през програмен период 2014 - 2020 година. 

Продължиха информационните кампании за открити процедури за 

кандидатстване по оперативните програми. Бяха представени "Европа за 

гражданите", "Творческа Европа", Предприемачество в сферата на културата, 

културното наследство и културното сътрудничество". Пред представители на 

фирми и предприемачи бяха представени възможностите за кандидатстване по 

оперативните и други програми, стартирали и предстоящи процедури по 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" и "Програмата за развитие на 

селските райони", възможностите по "Хоризонт 2020" и "Еразъм +", както и 

други финансови инструменти за финансиране на бизнес идеи. В 

конферентната зала на „Арена – Шумен“ беше проведено информационно 

събитие на тема „Бъдещето на Кохезионната политика“, на което бяха 

представени многогодишната финансова рамка на Европейската комисия (2021 

- 2027) и рамковите позиции на България по нея.  

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. 

 

ТУРИЗЪМ 



Основна цел за развитие на туризма в община Шумен през 2018г. 

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. 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 изтеклата година в областта на туризма част от ресурсите бяха 

насочени към подобряване на състоянието на къщите във Възрожденски 

комплекс – Шумен и мемориален комплекс „Създатели на българската 

държава“, както и към подобряване на дейността на трите туристически 

информационни центрове – на територията на МК „Създатели на българската 

държава“, на бул. „Славянски” 17 и на ул. „Цар Освободител” 136 в гр. Шумен. 

Във възрожденските къщи и в дворовете се провеждат събития и се снимат 

клипове на местни фолклорни и ученически групи , а ученици правят 

възстановки на местни традиции и обичаи. 

След оглед и анализ на състоянието на мемориален комплекс 

„Създатели на българската държава“ стартира процедура по присъждане на 

статут на паметник с национално или световно значение. Активно се работи 

върху внедряване на технологични иновативни продукти. Продължи 

предлагането на 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, както и на атракциите  Интерактивна картичка, рекламираща МК 

„Създатели на българската държава”; Интерактивна игра „Изследователи” за 

МК „Създатели на българската държава”; Прабългарска юрта; Стрелба с лък;  

Интерактивна игра за деца „Кубове” -  за подреждане и визуализация на местни 

туристически обекти. Бяха разработени пешеходните маршрути 

„Архитектурният Шумен”, „Араста нашепва”, „Духовните храмове на Шумен”, 

“Панорамна обиколка на Шумен”, “Уловени мигове на Шуменско плато”, 

“Шуменските будители”. Съвместно с Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” и Дирекция на природен парк „Шуменско плато” ОП 

„Туризъм, публични прояви и атракции“  постави началото на съвместна 

дейност по атракции, научна и изследователска работа и кръжочна дейност с 

Астрономическата обсерватория.  

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 разработени 

тематично обособени рекламни материали: обширни публикации в 

специализирани туристически издания, рекламиращи туристическа дестинация 

Шумен в: списание „Черга”, туристически гид на „Топ кар” за индивидуални 



туристи; в. „Движение”; Уеб бранд; списание „Еврорегион”; списание 

„Туризъм и отдих”; Национален конкурс на АБТТА. 

През годината на общината бяха присъдени Годишната награда 

“SMARTTOURISM.BG” за принос към развитието на интелигентния туризъм в 

България – 2018г. – Категория „Интелигентна туристическа дестинация” и 

Община с най-добра маркетингова политика в туризма – 2018г. /категория 

малка община/, присъдена от Асоциация на българските туроператори и 

туристически агенти. 

Културно-историческите забележителности са относително 

непроменлива даденост, която трябва да продължи да се рекламира иновативно. 

През годината РИМ организира интерактивни изложби в централната 

експозиция на музея, с интердисциплинарна насоченост и възможност за 

участие на посетителите – виртуална реалност, тач скрийн маса, модули за 

работа с деца. Беше пуснат в експлоатация киоск с колекции, неприсъстващи в 

изложбените зали на Централна експозиция, в НИАР „Мадара“ беше 

реализиран мултимедиен център, а в НИАР „Плиска“ бяха разработени 

виртуална беседа, виртуален каталог и информационен киоск във вече 

функциониращия мултимедиен център. Регионален исторически музей – 

Шумен е включен в проект на Представителството на Европейската комисия в 

България във връзка с Европейската година на културното наследство, чиято 

реализация включва свободно разпространението на картички, представящи 

всички страни членки. 

През 2018г. беше проведена традиционната Европейска нощ на 

музеите. Към широка публика бе насочен и проведен в чертите на НИАР 

„Плиска“ Първи етнофолклорен събор „Черга“, както и вече станалите 

традиционни събори „Дни на предците“ и „Магическата Мадара“ в чертите на 

НИАР „Плиска“ и „Мадара“. Продължава серията значими находки, 

експонирани в зала „Съкровищница” и Балкон, като гостуващи изложби. В 

специализираните списания за туризъм „Туризъм и отдих“ и „Черга“ са 

предавани статии за печат по различни събития, организирани от РИМ – 

Шумен.  

Бяха изнесени открити уроци в училища на града, организирани 

детски работилници, дадени справки на медии и частни лица по различни 

поводи, теми и събития. 

За своята разностранна дейност през 2018 г. РИМ – Шумен получи 

отличие в категория „Съхранение и популяризиране на културното наследство” 

в тринадесетите награди на списание „Туризъм и отдих”; Награда Музей на 

годината за 2017 г. от Сдружение „Български музеи“ за организирането на 

временната експозиция „Градски бит“, разположена в комплекс „Авшарян“; 

Почетен знак – печат на цар Симеон Велики – златен и грамота за принос в 

развитието и утвърждаването на българската култура и национална 

идентичност; Международно отличие за най-добър славянски музей; Грамота за 

принос в популяризиране на нематериалното културно наследство за изложбата 

„Светлописците на Шумен”. 

 



ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ 

През 2018г. бяха реализирани инфраструктурни обекти в различни 

области. Приключи строителството на многофункционалната спортна зала 

„Арена Шумен“. Върху площ от 21 декара беше изграден парк с места за отдих, 

детска площадка и автоматизирана поливна система за поддържане на зелените 

площи, а в района на парка бяха засадени близо 200 нови дръвчета. 

През годината бяха реализирани две нови кръгови кръстовища в 

Шумен – на ул. „Марица“ и “Софийско шосе”, “Марица” и “Васил Друмев”. 

Беше разширено уличното платно, бяха изградени нови тротоари, бяха 

направени пешеходни пътеки, беше монтирано ново осветление и модерни 

спирки със соларни панели, по улица “Перуника” беше изградена нова 

канализационна мрежа.  

Започна подмяната на уличното осветление в града. 

Реконструкцията е част от проекта за рехабилитация на уличното осветление на 

стойност близо 2434800 лева, заделени от общинския бюджет. По трасето от 

Пети километър към града започна полагането на новите кабели, а веднага след 

това ще се поставят и новите енергийно ефективни осветителни тела. 

Едновременно се подменят и мантинелите в този участък. Обновяването на 

уличното осветление ще продължи по ул. „Марица“ след зала „Арена Шумен“ и 

от Томбул джамия по бул. „Симеон Велики“ към изхода за Варна.  

През 2018 година приключи санирането на още 8 жилищни блока и 

към момента по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради са обновени общо 20 сгради.  

През годината стартира реконструкцията на Дома за стари хора „Д-р 

Стефан Смядовски“. Средствата в размер на 1 500 000 лева са осигурени от 

държавния бюджет, а срокът за изпълнение е шест месеца. Ще бъде направен 

ремонт на покривна конструкция, ще се изградят достъпна среда, 

топлоизолация, асансьор, стаи за домуващите и за персонала, санитарни възли, 

топла връзка между блоковете, помещения за медицинско обслужване и др. 

Предвижда се още през следващата година обитателите на Дома за стари хора 

да бъдат преместени в новата сграда, която се намира на територията на 

бившето поделение на КЕЧ в кв.“Боян Българанов”. 

За изграждането на пречиствателна станция за питейна вода беше 

изготвена обществена поръчка.  

Приключиха строителните дейности по проект „Благоустрояване и 

рехабилитация на части от техническата инфраструктура на град Шумен“ на 

обща стойност 7 178 080,96 лв. които бяха вложени в подобряване на условията 

за живот и в обновяване на градската среда в Шумен. Направени бяха цялостна 

рехабилитация на ул. “Тича”, благоустрояване на зелените площи до 

Диагностично-консултативния център I ЕООД, благоустрояване, изграждане и 

рехабилитация на пешеходни алеи и подмяна на тротоара в района на улица 

"Съединение" от Пенсионерски клуб №7 до Съдебната палата, благоустрояване, 

изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, вкл. улично 

осветление, на квартал "Тракия" и благоустрояване на кръстовището на бул. 

„Симеон Велики" и улица "Станционна". В района на „Станционна“ и „Цар 



Освободител“ бяха засадени 160 нови дървета. Общо над 40 000 кв.м. паркове, 

тротоари, улици, междублокови пространства и детски площадки са 

рехабилитирани със средства от Оперативна програма “Региони в растеж”. 

В края на годината приключи изпълнението на дейностите по 

проект “Подобряване на образователната инфраструктура на гр.Шумен”. Беше 

извършено цялостно реновиране на четири училища в града на обща стойност 

13 041 080,00 лв. -  СУ „Васил Левски”, НУ „Илия Р. Блъсков”, СУ „Трайко 

Симеонов” и СУ „Панайот Волов”.  

След преработване на техническите проекти беше изготвен и 

подаден проект за  строителството на нови социални жилища в кв. „Тракия“. 

Там ще бъдат изградени два жилищни блока с общо 50 апартамента в тях. 

Проектът е на стойност 2 929 500 лв. 

Бяха извършени ремонт на уличната мрежа в града и изграждане на 

паркоместа. 11 улици в Шумен бяха изцяло асфалтирани през тази година, 14 

улици бяха ремонтирани и изкърпени машинно. 1 110 000 лева бяха заделени от 

бюджета на Община Шумен за ремонтите на уличната мрежа през 2018 г. в 

града, още над 185 000 лева от бюджета на общинското предприятие 

„Строителство и благоустройство“ бяха вложени в ремонти по уличната мрежа 

и ръчно запълване на дупки. Беше извършен основен ремонт на пътя Мътница – 

Царев брод, Царев брод – Велино за 250 000 лева, заложени в общинския 

бюджет за тази година. Други 176 500 лева бяха вложени в ремонтите на 

уличната мрежа по селата на общината. 

Беше направен основен ремонт на ул. „Преслав“.  Беше поставено 

енергоспестяващо осветление край училищата, бяха оформени зелени площи и 

места за отдих.  Бяха изградени нови тротоари и места за паркиране в участъка 

от бул. “Мадара” до ул. “Съединение”. Нови тротоари и паркоместа бяха 

направени през тази година и на ул. „Стефан Изворски“ до ОУ „Д-р Петър 

Берон“, ул. „Съединение“ срещу РУМ-а, на ул. „Марица“ над Общински пазар, 

на ул.“Цар Освободител“ близо до ДКЦ1.  

Бяха подновени повече от 5 000 квадратни метра тротоарни 

настилки в различни райони на града. На места бяха ремонтирани само части от 

разрушените тротоари, а на други беше извършена цялостна подмяна на 

плочките или ремонт с асфалтобетон за повече от 651 000 лева.  

Беше извършен ремонт и укрепване на покривната конструкция на 

корпус 1 от Спортен комплекс „Плиска“ и бяха подменени водосточните тръби 

и улуци, на обща стойност 300 000 лв. и беше изготвен проект за цялостен 

ремонт на корпуса. 

12 детски площадки бяха изградени през изминалата година в 

Шумен. Направени бяха две спортни игрища за футбол и баскетбол, построени 

бяха и три нови площадки за стрийт фитнес. Изграждането на нови детски и 

спортни площадки е част от общинската програма за благоустрояване.  

През годината бяха газифицирани детските градини “Чучулига” и 

“Златна рибка” и детската ясла “Буратино” на стойност 75 833 лева. След 

приключване на строителните работи всички детски градини и ясли в Шумен 

вече се отопляват на газ. 



Започна изпълнението на строително-ремонтните работи по 

реализацията на обект „Реновация на площадното пространство пред Съдебната 

палата“ на стойност 475 989,70 лв. с ДДС. Средствата бяха предоставени на 

Шумен от държавния бюджет. Предвидено е реновиране на цялото площадно 

пространство пред палатата, саниране на зелената система в парка и изграждане 

на два водни елемента – шадраван и каскада.  

Беше въведена еднопосочност на ул. „Преслав“, като предстои 

въвеждане на съответната цялостна организация на движението на успоредната 

улица „Добруджа“. След въвеждането на еднопосочност по ул. „Цар Иван 

Александър“ предстои  разработването на цялостен проект за организация на 

движението по улиците, свързващи бул. „Славянски“ и ул. „Цар Иван 

Александър“ и тези в района на Младежкия дом.  

Продължи подновяването и подобряването на визията на 

разположените на общински терени павилиони. Така значителен брой места в 

града бяха разчистени и благоустроени.  

През 2018г. продължи подмяната и обновяването на автобусните 

спирки на територията на град Шумен и населените места в общината. Седем 

нови спирки бяха изградени през тази година. Две от тях са със соларни панели 

и с USB изход за зареждане на мобилни устройства. Модерните съоръжения се 

намират в района на „Арена Шумен“ и са част от договора за изграждане на 

кръговите кръстовища до залата. Още една такава спирка ще бъде изградена 

веднага след  моста по улица „Марица“ непосредствено до кръстовището с 

улица „Васил Друмев“. Други четири нови спирки бяха поставени в района на 

Общинския пазар и РУМ. Приключи изграждането на новата спирка до 

Градската градина на площад „България“.  
Беше изготвен план за организация на движението на територията 

на Шумен и започна подновяването на пътната маркировка на уличната мрежа 
в града на стойност малко над 130 000 лв. 

Бяха засадени общо над 800 нови дръвчета в Шумен през тази 
година. Близо 1000 тополови фиданки бяха засадени в землищата на различни 
села от общината. 

По Българо-Швейцарската програма на ПУДООС се реализира 
проект за съхранение на опасни отпадъци. Работата на депото за опасни 
отпадъци ще стартира през 2019г. 

По договор за предоставяне на БФП, финансиран по ОПОС, беше 
разработена Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на 
установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух 
на територията на Община Шумен за периода 2018 – 2022 г." 

През 2018 г. Община Шумен въведе нова географска информационна 

система (ГИС), която дигитализира процесите на регулация и дейностите по 

управление на устройството на територията на общината. За създаването на база 

данни към нея са оцифрени всички регулационни планове на гр. Шумен, както и 

всички преписки към тях за последните 50 год. През 2018 г. беше оцифрен обхват 

от 800 хектара, в които се включват 650 квартала, 60 местности и над 3500 

заповеди с документация към тях. 

 



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. 

През годината бяха извършени ремонтни дейности по сградния 

фонд на детските ясли: Детска ясла „Буратино“– изграждане на външни тераси 

и частичен ремонт на покривна конструкция; Детска ясла „Слънчево детство“ – 

ремонт на покрива, стълбища и фоайета, вътрешно освежаване на групите; 

Детска ясла „Тракийче“- вътрешно боядисване и ремонт на покрива. Средствата 

са изцяло от общинския бюджет. В детска ясла „Звездици“ с дарение от „ 

АЛКОМЕТ“АД е подменена дограма на преградните стени в групите на 

стойност 12 000, 00 лв. 

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 редица програми и проекти. 

Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в 

реализирането на проект „Приеми ме 2015“. В качеството си на партньор, 

община Шумен има управленска отговорност да реализира проекта на 

общинско ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред 

Агенция за социално подпомагане. Общият брой утвърдени приемни семейства 

по проекта към 31.12.2018 г. на територията на област Шумен е 139, от тях 

приемните семейства, в които има настанени деца, са 119 семейства 

По Проект „Център за ранно детско развитие в община Шумен“ се 

предоставят 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. От стартирането на проекта броят на преминалите деца е 170, а 

на родителите - 118.  

По Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен”  

ежедневно 120 лица в нужда получават топла супа, основно ястие и хляб. 

11лица са наети на работа в администрацията и кметствата по 

селата по Проект„Обучение и заетост за младите хора“- втори етап по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” на Агенция по заетостта. 

По Проект „Обучение и заетост за хора с увреждания“ с цел 

интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания е осигурена 

устойчива заетост. за период от 24 месеца на 17 лица в кметствата, общински 

структури и в администрацията. 

По програма „Старт в кариерата“ е осигурена възможност за работа 

на трима безработни младежи. Едно лице е наето по Националната програма 

„Активиране на неактивни лица”. По регионалната програма за заетост и 

обучение бяха наети 8 общи работници. По Националната програма за заетост и 

обучение на хора с увреждания беше осигурена заетост на 1 лице. 

След приключване дейностите по проект “Подкрепа за независим 

живот в община Шумен ” по Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси”, съгласно подписано споразумение с Агенция за социално 



подпомагане, община Шумен продължи да предоставя социалните услугите. 

Потребителите ползващи услугата Личен асистент са 162 лица, а Домашен 

помощник – 273лица, обгрижвани са съответно от 144 лични асистенти и 48 

домашни помощници. 

През годината са извършени ремонтни дейности по Клубовете на 

пенсионера, като изцяло основен ремонт е направен на Пенсионерски клуб № 7 на ул. 

„Съединение“ № 138. С дарителската подкрепа на „АЛКОМЕТ“ АД e оигурено 

изцяло ново кухненско оборудване за Обществената трапезария. Общата стойност на 

дарението е 13 500, 00 лв. Направени са вътрешни ремонти в Центровете за 

настаняване от семеен тип „Слънчево детство 1 и 2. Закупен е нов автомобил за 

Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания. 

Ежегодно се заделят средства в размер на 100 000 хил.лв. от бюджета на община 

Шумен за медицинска апаратура на „МБАЛ –Шумен”АД. 

 

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. 

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 

С приемането на наредбата се гарантира равен достъп до качествено 

образование и приобщаване на всяко дете; прозрачност на управлението и 

предвидимост на развитието на предучилищното образование; автономия за 

провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация и 

ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование. 

 От учебната 2019/2020 година приемът в детските градини на 

територията на град Шумен ще се осъществява чрез централизирана електронна 

система, което ще наложи изцяло нова организация на приема в детските 

градини и в подготвителните групи на общинските училища. 

Ръстът на финансираните дейности в образованието от местни 

приходи на Община Шумен е с 13% в резултат на разширяване на дейностите 

на ЦПЛР-ОДК-Шумен. 

Ръстът на средствата в държавно делегирана дейност е средно със 

17,82% в резултат на политиката на държавата за увеличение на работните 

заплати на педагогическите специалисти, допълнително финансиране за 

поддръжка на училищни автобуси, включване в общинските училища на екипи 

за работа с деца на ресурсно подпомагане. 

Въведена беше системата на делегирани бюджети в общинските 

детски градини на територията на община Шумен, считано от 01.01.2018 г. 

Реализирани бяха поредица от обучения на директори свързани със ЗОП, 

СФУК и др. Въвеждането на системата на делегирани бюджети доведе до 

повишаване правата и отговорностите на директорите при разпределяне на 

бюджетните средства.  



Община Шумен участва в координиране на дейности по 

организация на кампанията „С колан на задната седалка” за ученици от втори 

до четвърти клас в училищата от гр. Шумен и участие на експерти от отдел 

ОНР в представяне на обучителните материали. Кампанията е инициатива по 

безопасност на децата при пътуване в автомобил, с цел насочване на 

вниманието на учениците и техните родители към задължително спазване на 

правилата за безопасно пътуване на деца в автомобила. 

Приета беше Наредба за електронен прием на ученици в първи клас 

в училищата от гр. Шумен, чрез която се въвеждат ясни общи правила за прием 

в първи клас за всички училища на територията на община Шумен; Улесняват 

се родителите при реализиране на процедурата по прием на децата в първи клас 

чрез въвеждане на централизиран електронен прием за училищата на 

територията на град Шумен; Оптимизира се работата на училищните 

администрации, свързана с приема на ученици в първи клас; Повишава се 

ефективността на работа на общинска администрация, по смисъла на чл. 256, 

ал. 1, т. 2 от ЗПУО, отнасящ се до обхвата на подлежащите на задължително 

предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

Приета беше Стратегия за развитие на образованието в община 

Шумен за периода 2018-2023 г. с фиксирани приоритети, мерки и дейности в 

посока осигуряване на равен достъп и постигане на максимален обхват за 

обучение на деца и ученици; реализиране на устойчиви организационни и 

финансови практики; изграждане на образователна среда за ефективно 

профилирано и професионално образование; създаване на условия за 

разнообразна извънкласна и извънучилищна дейност за личностна подкрепа на 

деца и ученици; приобщаване на родителите като партньори на детската 

градина и училището. 

Приета беше Програма за учебната 2018/2019 г. в изпълнение на 

Стратегията за развитие на образованието в община Шумен и реализирани 

дейности, в съответствие с планираните. 

Беше изготвена програма за преминаване към едносменен режим на 

обучение за училищата на територията на община Шумен, съобразно 

изискванията на МОН. 

Беше извършен контрол на обхвата в първи клас на деца, родени 

през 2011 г., изготвени бяха уведомителни писма до родителите на деца, за 

които няма информация, че са  постъпили в първи клас през учебната 2018/2019 

г., участие в дейността на Екипите за обхват, свързана с прилагане на ПМС 

№100 от 08.06.2018 г. 

Беше осигурена допълнителна финансова подкрепа за 

функциониране на маломерни паралелки в общински училища - ОУ «П. 

Волов», с. Мадара и ОУ «В. Левски», с. Градище. 

Беше разработен и обсъден идеен проект за организиране и 

структуриране  на Център за кариерно развитие и иновативни педагогически 

практики в ЦПЛР-ОДК, Шумен. 

Беше проведена процедура по преобразуване на две основни 

училища в обединени – ОбУ „Хр. Ботев“, с. Ивански и ОбУ „Хр. Ботев“, с. 



Друмево с цел осигуряване на условия за обучение по професия на учениците 

до X клас в населените места по местоживеене, както и повишаване на обхвата 

и задържането на ученици в образователната система след завършено основно 

образование.  

С консултативните съвети на директорите в сферата на 

предучилищното и училищното образование беше осъществено ефективно 

взаимодействие при обсъждане на въпроси, свързани с училищна мрежа, 

преминаване към едносменен режим на обучение, изготвяне на наредби, 

стратегии, програми и др.  

От 01.01.2018 година към ЦПЛР-ОДК-Шумен беше разкрито ново 

направление „Кариерно ориентиране и консултиране“ във връзка с 

продължаване на дейността на Центровете за кариерно ориентиране ЦКО по 

проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на 

МОН. Държавното финансиране на дейността е на 80%. В структурата работят 

двама кариерни консултанти. 

Към ЦПЛР-ОДК-Шумен беше разкрито направление по 

предоставяне на обща подкрепа за деца и ученици – логопедична работа и 

психологическа подкрепа. На този етап услугите обхващат детските градини в 

община Шумен. 

В Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавни и общински училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в община Шумен през 2018 г. беше разширен 

обхватът на мерките и възрастовите групи. За цялата 2017 г.  еднократно 

финансово са подпомогнати 56 деца и ученици с 3850 лв., а към м. октомври 

2018 техният брой е 40, а сумата - 3130 лв. За покриване на транспортните 

разходи на ученици и отбори за участие в международни олимпиади и 

състезания през 2017 г. са изплатени 1688,12 лв., а към м. октомври 2018 г. – 

5000 лв. 

В направление „Образование“ бяха изпълнени следните дейности, 

свързани с Плана за действие на Община Шумен в изпълнение на Областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация (2015-2020), които са реализирани чрез проекта на Община Шумен по 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество: 

– Реализирани инфраструктурни дейности по обновяване и 

модернизация на образователната среда в ДГ „Пролетна дъга“ и ОбУ „Хр. 

Ботев“, с. Ивански. Оборудване на специализирани кабинети за прилагане на 

иновативни подходи в работата с децата и учениците; 

– Организирани допълнителни извънкласни занимания за 

повишаване на образователните резултати по основни учебни предмети; 

усвояване на български език; развитие на творческите способности и общата 

култура на деца и ученици; 

– Целенасочено и ефективно взаимодействие с родителите; 

–  Обучение на учители и директори от ДГ „Пролетна дъга” и ОбУ 

с. Ивански от преподаватели от ШУ „Еп. К. Преславски”; 



– Прилагане на ефективна образователна медиация чрез трима 

образователни медиатори. Осъществяване на ефективна работа на терен с 

родителите на децата и учениците, нуждаещи се от подкрепа. 

Извършени са 22 броя проверки от експерти в отдел ОНР в детски 

градини на територията на община Шумен (14 в град Шумен и 8 в селата), 

отразени в констативни протоколи. Извършени са 3 броя проверки в детски 

градини във връзка с постъпили жалби до кмета на община Шумен. 

Организирано беше състезание „Малкият математик” и Спортен 

празник „Весел старт” - ХХ издание, с участието на деца от детските градини в 

град Шумен. И двете изяви са свързани с участието на преподаватели от ШУ 

„Еп. К. Преславски.” 

Беше организиран и проведен детски театрален фестивал 

„Коломбина”; „Да съхраним традициите” – фолклорен конкурс и 

Международен детски фестивал по приказки на европейските класици „Братя 

Грим” с участието на деца от всички детски градини в град Шумен. 

Беше организирана юбилейна седмица - „35 години от 

организираната работа по безопасно движение с деца от предучилищна 

възраст” (26 - 30 ноември 2018 година). 

Извършени са 43 броя проверки (25 в град Шумен и 18 в селата) от 

специалист „Детско хранене“ в кухненски блокове на детски градини, във 

връзка с документацията на ЗАС/домакин, отразяване на информацията в 

системата „Храноден“, спазване на централно меню и др. 

 

КУЛТУРА 

Утвърдената културна програма на Община Шумен за 2018 г. се 

изпълни успешно и съгласно планираните приоритети във всички свои раздели. 

Доминиращ беше стремежът да се преодолява рутинността при планирането и 

осъществяването на традиционните регионални, национални и международни 

културни прояви, като те се актуализираха, търсеха се нови акценти и подход. 

Почти всички регионални и национални празници, годишнини, както и 

регионалните, националните и международни фестивали, конкурси и др. се 

осъществяваха успоредно с една широка гама от съпътстващи културни прояви, 

които не само обогатяват основната проява, но  допълват и обогатяват 

акцентите в културния живот на общината. В този смисъл основен принцип при 

осъществяване на дейностите продължава да бъде работата в направлението да 

е с акцент възстановяване и опазване на културното наследство и насърчаване 

на развитието на културните дейности. 

Усилията през изминалата година бяха основно насочени към 

приключване на проекти, свързани с развитието на културната инфраструктура 

и опазването на културно-историческото наследство. Завърши работата по 

изготвянето на  архитектурен проект за адаптация на сградите „Елеонора” І и 

„Елеонора” ІІ от екип на Студио „Рачеви” гр. Варна с помощта на ОбФ 

„Култура“. Проектът е одобрен и от Министерството на културата. През 2019 г. 

предстои изпълнението. 



По силата на споразумение между Община Шумен и Външно 

министерство на Унгария беше извършен ремонт на къща музей „Лайош 

Кошут“. 

Традиционна подкрепа при осъществяването на индивидуални и 

колективни продукти и дейности на творчески съюзи и организации 

продължават да са Фонд „Култура“ на Община Шумен и финансиране чрез 

календара на културните събития. През 2018 година бе проведена една сесия на 

фонда с бюджет от 55 000 лв. Направленията, по които се кандидатства бяха 

следните:  „Карнавално дефиле“, „Детски и младежки културни дейности“ и 

„Творчески Шумен – 2018“. 

Постъпилите проекти предложения за разглеждане от трите 

направления са 64. Одобрените от тях са 57 на обща стойност 53 770 лв. 

По Календара на културните изяви се организираха и изпълниха 

заложените за този период събития с цел както съхраняване, развитие и 

осъществяване на традиционните културни форми и инициативи, така и 

разнообразяване на подхода при организация на събитията и използване на 

нови форми на работа. 

Събитията с международен характер  „Друмеви театрални празници 

Нова българска драма”, Фестивал на мобилното кино „Кино в длан“, Фестивал 

на любителските исторически филми, Х Карнавал на плодородието, Конкурс за 

камерно пеене „Панчо Владигеров“, програма за отбелязване на 185 години от 

рождението на Добри Войников включваха нови моменти в съпътстващата си 

програма. Забелязва се повишаване на дела на национални и международни 

културни продукти. Събитията с национален характер  – „Шумен рок фест“, 

който утвърждава мястото си, през тази година се реализира в партньорство със 

сдружение „Рок общество“, Национален пленер по живопис, който става 

ежегоден, честване на 140 години от Освобождението на Шумен, Фестивал на 

мажоретния танц, Национална конференция „Пътуване към България“ и 

отпечатване на сборника от предходното издание в партньорство с ШУ 

„Епископ Константин Преславски“, Конкурс „Децата на България пеят, 

танцуват, рисуват“ добива широка популярност в страната, Ученически 

театрални празници „Т. Колев“, Конкурс за изпълнение на унгарска и българска 

литература, Студентски литературен конкурс “Боян Пенев”.  

Новите събития в календара  през 2018 г. бяха откриване на 

многофункционалната зала „Арена Шумен“, Национален пленер по фотография 

„Шумен – познат и непознат“, концерт на симфоничния оркестър на БНР и 

проф. М. Минчев по повод 25 години фондация „П. Владигеров“ – за първи път 

рождената дата на композитора влиза в Културен календар с намерение това да 

се превърне в традиция. 

В програмата за отбелязването на Деня на Шумен - 11 май  бяха 

включени дебати между ученици на актуални теми, ателиета на открито с 

участия на деца от ЦПЛР ОДК, което разнообрази и обогати празничната 

програма. По повод 24 май концертът на открито привлече разнообразна 

публика и я направи съпричастна към празника. За Великден бяха организирани 

две празнични програми. Програмите за Деня на детето - 1 юни отново бяха на 



две сцени, по различно време, за да могат повече деца да бъдат поздравени за 

празника. Съвместно с отдел „Образование, наука и развитие“ бяха проведени 

инициативи за деца свързани с развитието на творческите им заложби – 

Национален конкурс „Гласовете на детската мелодия“ и ХХ юбилеен 

национален фестивал „Малки големи таланти“. 

Заедно с изброеното се наблюдава и активиране ролята на 

професионалните културни институти. Модернизира се технологичната среда, 

предлагат се нов вид услуги – РБ спечели наградата „Библиотека на 

иновациите“ от сайта УЧА СЕ, „Дигитална среда за културно-историческото 

наследство на Шумен: Краеведски сайт „Шумен” – проект в рамките на 

конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 2018 на 

Фондация „Глобални библиотеки – България”. В резултат е създаден уебсайт 

„Шуменски истории”. Регионален исторически музей получи дарение от 

дарителска кампания на Billa „Ние обичаме България“ за оборудване на 

информационен център на територията на НИАР „Мадара“. Той беше открит 

през изминалата година и работи успешно особено за младежите, които 

посещават обекта.  Като резултат от годишната дейност  бяха получени 

множество награди за формации, състави, институти: 

- Хор „Бодра песен“ – Първа награда и Победител в категорията 

„Детски хорове“; наградата за най-добро изпълнение на духовна музика, за най-

добро изпълнение на песен от З. Запров и Grand Prix в 11-я Охридски 

международен хоров фестивал; 

- РИМ-Шумен – отличие „Златен приз“ в категория „Съхранение и 

популяризиране на културното наследство” – награда на списание „Туризъм и 

отдих”, Музей на годината за 2017 г. за организирането на временната 

експозиция „Градски бит“, разположена в комплекс „Авшарян“, почетен знак – 

печат на цар Симеон Велики – златен и грамота за принос в развитието и 

утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Регионален 

исторически музей – Шумен спечели специално признание за внимание към 

посетителите и отвореност. Международното отличие бе получено по време на 

връчването на наградите „Жива“ за най-добър славянски музей. Официалната 

церемония се проведе от 12 до 15 септември в Националния технически музей в 

Прага, Чехия; Грамота за принос в популяризиране на нематериалното 

културно наследство за изложбата „Светлописците на Шумен”, връчена от 

Регионален център за опазване на нематериалното наследство – София, 

ЮНЕСКО на Панаир на музейните изложби, Русе 24 – 26 октомври 2018 г.; 

- ДТС „Веселяче“ – Grand Prix от международен и танцов конкурс 

Римини фест – Италия. 

- ТС „Луди млади“ – златен медал от World dance club, Испания; 

- ДФА „Звънче“ – I награда от Международен фолклорен фестивал 

в гр. Охрид 

През изминалата година продължи работата на отдел КМДС и по 

първото участие на Община Шумен като партньор в проект, селектиран и 

финансиран директно от Европейската комисия „Европоли – иновативен 

подход „отдолу-нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“, 



разработен по програма „Европа за гражданите“, Мярка 2.2. Мрежи от градове.  

Водеща организация е Чентро Диего Фабри   от гр. Форли, Италия. Проведени 

са дейности в Унгария, Хърватска, Словения, Испания, Италия, Румъния. 

През 2018 г. традиционно беше организационното, финансовото и 

методическото съдействие на читалищата. През периода се появиха едно ново 

читалище и едно с възстановена дейност, на които помогнахме финансово, 

организационно и методически да заработят, докато получат субсидирани 

щатни бройки от МК. Направени бяха с предвидени средства редица ремонти 

на читалищни сгради – по приоритет финансирането беше за укрепване на 

покриви. С финансиране от Община Шумен беше ремонтирана и зала „Сава 

Доброплодни“ на НЧ „Добри Войников“.  

Постепенно в ефективно се превръща партньорството с 

побратимените градове – гр. Браила, Румъния и гр.  Дебрецен, Унгария. Беше 

осъществено и гостуване в гр. Синоп, Турция. Преведена беше Шуменската 

читанка на унгарски език за децата на Дебрецен. Чрез взаимодействието на 

Община Шумен и Чешки културен институт – София до РБ „Ст. Чилингиров“ 

бе поставен поезиомат за популяризиране на литературата на различни народи. 

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

Усилията в посока работа с младежките организации дадоха и 

своите резултати. В началото на 2018 година Общинският съвет прие нов План 

за младежки дейности на територията на община Шумен. Този план 

представлява предложените дейности на младежките организации, които 

смятат да осъществят през годината на територията на общината. 

Финансирането на този план се осъществява от общинския бюджет, младежки 

организации, дарителски фондове и собствени приходи.  

През месец март Общинският съвет гласува и прие Отчета за 

изпълнение на предходния Общински план за младежта за 2017 г., в който 

дейностите на младежките организации бяха изпълнени на 80 %. Същия месец 

се отвори новата сесия за кандидатстване с младежки проекти по Правилника за 

финансиране на младежки проекти на територията на община Шумен в 

изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора. На тази сесия 

кандидатстваха 11 младежки организации и неформални групи, които подадоха 

общо 12 младежки проекта. След като бяха разгледани всичките проекти от 

Експертния съвет към Правилника за финансиране на младежките проекти, се 

одобриха само 6 проекта от 6 младежки организации и неформални групи. 

През месец юли Общинският съвет гласува и втора сесия за 

финансиране на младежки проекти. На тази сесия кандидатстваха само две 

младежки организации с два проекта, които бяха одобрени. 

През месец септември се осъществи и проектът „Младежка сфера“. 

Този проект беше подаден за кандидатстване от Общинския младежки съвет, 

Шумен и беше подкрепен от 5 младежки организации – Интеракт, Ротаракт, 

БМЧК, ГУП и СНЦ „АлДоРа“. Със съдействието на Община Шумен беше 

изградена дървена конструкция под формата на младежка сфера, която 



постепенно се превърна в мястото на младежите за реализиране на техните 

дейности и идеи. 

В областта на спорта бюджетът на МДСТ за 2018 г. е 380 000 лв., 

като средствата за 34 спортни клубове са 229 000 лв. 

 Основни спортни мероприятия, подпомагани от спортния календар 

за периода: 

-Лекоатлетически крос „Златна есен“ за учащи от гр.Шумен с над 

480 участници; 

-Спортист на годината - м.Декември 2018 г. 

-Държавно първенство по кикбокс; 

-Държавен турнир „Мадарски конник“ по карате; 

-„Весел старт“ – ХХ-ти поред спортен празник на ДГ, проведен в 

СЗ „Младост“ с деца от 4 детски градини; 

-Планинско рали „Валери Великов“ с участието на 27 екипажи;  

-1-ви юни – ден на детето, който се проведе на две места в града – в 

парк Градска градина и парк Студентски с участието на 1200 деца; 

-Международен турнир по конен спорт „Кабиюк“; 

-Откриване на зала „АРЕНА-ШУМЕН“ с участието на над 420 

спортисти от различни спортове в града; 

-Представяне на световната купа по волейбол в зала „АРЕНА-

ШУМЕН“;  

-Международен турнир по баксетбол мемориал „Костадин 

Димитров“ с участници от Молдова, Сърбия и България; 

-Ученически игри по спортовете: футбол, баскетбол, хандбал, лека 

атлетика, шахмат, тенис на маса, багминтон – общински, регионални, областни 

и финални етапи, организирани от ЦПЛР УСШ „Хан Крум“; 

-Рали „Стари столици“ с участието на 29 екипажи; 

-Държавно първенство по ориентиране и купа „Шумен“ с 260 

участници от страната. 

Бяха наградени от Кмета на Община Шумен следните изявени 

спортисти – световни и европейски шампиони от спортовете кикбокс и карате: 

Пламен Борисов; Кристиян Тотев; техният треньор Галин Методиев и 

Любомира Николова-карате. 

През 2018 г. с Решения №836 и 837 по протокол №35 от 26.07.2018 

г. бяха направени промени в приетите 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. 

-„Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на 

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

Направен е ремонт в СК „Плиска“ /покривна конструкция-нова, 

осветление/. 

Тези промени допринесоха за по-добри условия за ползване на 

общинската спортна база.  

 



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.  

В общинска администрация през 2018 година започна обмен на 

документи по електронен път. Общинската администрация премина успешно 

тестовете за работоспособност в средата за електронен обмен на документи и от 

м. юли е реален участник в обмена. Към настоящия момент получаването и 

изпращането на документи през електронния документооборот протича 

успешно. ИИС „Имеон“ е приведена в съответствие с изискванията на 

регламента за защита на личните данни. 

От м. юли общинската администрация е успешно присъединена към 

средата за междурегистров обмен RegiX, като към настоящия момент ни е 

предоставен реален достъп до данни от 10 регистъра.   

През 2018 год. е внедрен е софтуер за провеждането на електронен 

прием на деца в 1 клас. 

Към настоящия момент общинската администрация изгражда VPN 

връзка за електронно свързване с  общински предприятия, което ще подобри 

включването им към електронния документооборот.  

Беше внедрена КИОСК система за управление на опашки в 

общинската данъчна служба и Центъра за информация и услуги. 

 Успешно работи модулът за предоставяне на електронни услуги с 

електронен подпис. И през настоящата година целта на общинската 

администрация ще бъде да запази постигнатия сериозен напредък и да постигне 

устойчивост в развитието на дигиталното управление.  

Община Шумен кандидатства в инициативата за безплатен 

безжичен интернет на публични места в Европейския съюз WiFi4EU и спечели 

ваучер за безплатен безжичен интернет. Целта е не само да има свързаност на 

отделните хора, но и да се помогне за културния и исторически обмен на 

информация. 


