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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Шумен и 

ръководената от него общинска администрация, като обхваща периода на 
четвъртата година от управлението през мандат 2015-2019 г. Отчетът цели да 
представи информация за предприетите действия и инициативи, в съответствие 
със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община 
Шумен. Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация.  

Отчетът 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 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; висока степен на социална чувствителност и 
толерантност. 

През предходната година ресурсите бяха насочени към дейности и 
инициативи, които ни превръщат в по-добри стопани на града и населените 
места от общината. 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. 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. С всичко това 



целим и се надяваме да постигнем по-добро качество на живот в нашата 
община. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

Бюджетът на Община Шумен към 31.12.2019 г. е изпълнен в размер 
на 81 793 451 лв.  

Постъпили са приходи за отчетния период в размер на 25 879 742 
лв, като от тях: 

 Данъчни приходи в размер на 10 386 422 лв. или в размер на 
98% от планираните средства; 

 Неданъчните приходи са в размер на 15 493 320 лв. , те са 
изпълнени в размер на 77 % от планираните средства. В това число е включена 
и такса „Битови отпадъци“ отчетена в  размер на 6 357 008 лв., което  
представлява 98 % от планираните по този параграф средства. 

През 2019 г. са получени и предоставени трансфери в размер на 
55 898 106 лв. Те са осигурили дейности, като следва: 

 Държавно делегирани дейности- 49 622 333 лв. 
 Местни дейности – 6 275 773лв. 
Към 31.12.2019 г. са направени разходи в размер на 81 793 451 лв., 

като следва: 
 За държавно делегирани дейности-51 134 270 лв. 
 За местни дейности- 29 035 926 лв. 
 За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 

1 623 255 лв. 
Всички дейности през отчетната година са финансирани съгласно 

утвърдените с бюджета за 2019 г. приоритети.  
Спазвана е стриктна финансова дисциплина. Разходите са  

извършвани  ефективно, ефикасно и икономично. 
Водената устойчива финансова политика осигурява финансова 

стабилност и вярно и точно счетоводно отразяване на имущественото и 
финансово състояние на общината.  

 
ИКОНОМИКА 

Продължават усилията ни за създаване на условия за развитие на 
индустрията и намаляване на административната тежест върху бизнеса, за да 
има увеличаване на доходите и перспективи за развитие на младите хора. 
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 заедно с празнуването на 20 години устойчиво развитие откри 
нова 2500-тонна преса за алуминиеви профили, която представлява част от 
годишната инвестиционна програма на фирмата за 69 млн. лв., включваща още 
нова линия за непрекъснато леене и студеновалцов стан. С новите мощности 
дружеството разкрива 100 нови работни места.   



„ТЕСИ“ ООД – утвърден лидер на пазара за уреди за отопление и 
топла вода, откри нов логистичен терминал на стойност над 7 млн лева с площ 
4 500 кв.м. 

Започна изграждане на нов търговски център непосредствено до 
Хипермаркет „Практикер“, където ще бъде обособена зона с разнообразие от 
магазини и обекти за развлечения. 

Продължава дейността по реализиране на проекта „Индустриален 
парк – Шумен“ и привличане на нови инвеститори. Интересът към нови 
производствени и логистични площи е причината да започне развитието на 
новата Подзона С. Тя е с обща площ 590 дка, от които на инвеститори ще бъдат 
предложени около 390 дка, а останалата част е за инфраструктура. Планираната 
инвестиция е приблизително 6 млн. лв. Средствата са за изграждане на пътища, 
снабдяване с електричество, газ, вода и канализация и прокарване на оптични 
мрежи.  

Дружеството продължи да развива създадените партньорски 
отношения с Агенцията за насърчаване на инвестициите и търговските 
представителства на Р България в чужбина. 

През 2019г. са сключени окончателни договори за продажба на още 
пет парцела, от които два са разположени в новата Подзона С. 

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 годината бяха изпълнени строително-монтажни 
работи за изграждане на уличната мрежа в зоната, полагане на маркировка и 
сигнализация и улично осветление. 

Община Шумен продължава да работи в посока към насърчаване на 
активното партньорство между местната власт, бизнеса, браншовите 
организации и средите на науката и образованието. Съвместно с водещи 
инвеститори от региона общината участва в учредяването на Сдружение 
„Регионален иновационен център – Шумен“ с цел обединяване на усилията за 
подпомагане и насърчаване на изграждането и развитието на съвременна 
научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на 
научни и практико-приложни изследвания от отворен тип , както и трансфер на 
технологии, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на 
Североизточен регион, както и за  насърчаване развитието на международното 
научноизследователско и иновационно сътрудничество. 

През 2019г. 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 проведени допълнителни 
събития – обучение на служители от общинската администрация, 



информационно събитие за читалищни библиотеки, съвместно събитие по 
международен проект „EUROPOLY“, информационно събитие съвместно с 
представителя на МОН в Брюксел и др. Беше проведен конкурс за млади 
предприемачи „Имам идея“. В събитията на Областния информационен център 
са участвали над 900 посетители. 

В резултат на подобрената икономическа среда се отчита 
значителен спад на процента на безработицата в общината. Средната работна 
заплата в областта достигна 1000 лв. през 2019г., а равнището на безработица  
падна под 3 %.  

Общинските предприятия бяха преструктурирани и оборудвани с 
нова техника за близо 2 700 000 лв.  

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 

185 000 души са посетили музеите в района през годината, с 27.7% 
са се увеличили чуждестранните туристи, по данни на НСИ.  

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 беше основна цел за развитие на туризма в 
община Шумен през годината. 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 продължи насищането на възрожденските къщи и пространствата около 
тях с дейности и събития, снимане на клипове на местни фолклорни и 
ученически групи, възстановки на местни традиции и обичаи от ученици. Част 
от усилията и ресурсите бяха насочени към поддържане в добро състояние на 
къщите във Възрожденски комплекс – Шумен и Мемориален комплекс 
„Създатели на българската държава“.  

След продължила няколко години процедура на 30.01.2020г. в 
Община Шумен беше получено уведомление от Министерство на културата, че 
се открива производство по издаване на общ административен акт за 
предоставяне на статут на обект „Мемориален комплекс „Създатели на 
българската държава“ с класификация на архитектурно-строителна и 
художествена единична недвижима културна ценност от най-ново време и с 
категория „национално значение“. 



Продължи работата по възстановяване и опазване на културното 
наследство и насърчаване на развитието на културните дейности. Ремонтираха 
се три хранилища В РИМ Шумен със средства на музея. Така беше извършен и 
ремонт на покривните площи на административната сграда на музея, както и 
цялостен ремонт на новата експозиция на къща музей „Панайот Волов“. 
Ремонтни дейности са извършени и в преотстъпените за ползване от страна на 
музея две къщи на ул. „Стара планина“, в дом „Авшарян“. В Национален 
историко-археологически резерват „Мадара” вече е на разположение помощен 
механизъм за посетители с двигателни увреждания, изработен е и проект за 
издаване на пътеводител за хора с увредено зрение. 

На 18 април 2019 г. бе открита нова временна изложба „Шуменска 
крепост – земя на древни култури“, разположена в сграда реновирана по проект 
на РИМ Шумен „От тука започва България“. За нуждите на туристите изцяло 
бяха обновени информационните табели. Външното пространство пред 
новосъздадената експозиция беше оформено като лапидарий, монтиран беше 
далекоглед.  

Съборите „Дни на предците” в НИАР Плиска и „Магическата 
Мадара“събраха огромен брой посетители. Националният средновековен събор 
в култовото средище бе проведен за първи път през 2016 г. със съдействието на 
Община Шумен.  

Културно-историческите забележителности са относително 
непроменлива даденост, която трябва да продължи да се рекламира иновативно. 
Активно се работи върху внедряване на технологични иновативни продукти. 
Продължи предлагането на интерактивни иновативни игри. 

Заработи нова технология в РИМ -  платформата „Добавена 
реалност“ -специфична информационна система, даваща достъп до различни 
презентации и кратки филми за материалите и темите, застъпени в музейните 
експозиции. Посетителите на музея могат лесно да се възползват от тази 
допълнителна услуга чрез своите мобилни устройства.  Разработено беше ново 
мобилно приложение за гостите на НИАР “Мадара” сами да бъдат свои гидове 
– то е достъпно в интернет страницата на музея и е предназначено за 
пешеходен туризъм. 

Регионален исторически музей получи дарение от дарителска 
кампания на Billa „Ние обичаме България“ за оборудване на информационен 
център на територията на НИАР „Мадара“ и работи успешно особено за 
младежите, които посещават обекта.   

РИМ-Шумен получи 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 2018г. 

Подобрихме рекламната дейност на предлаганите туристически 
услуги. Бяха разработени и отпечатани тематично обособени рекламни 
материали за обектите и услугите, предоставяни от предприятието. Бяха 
направени публикации в специализирани туристически издания, рекламиращи 
туристическа дестинация Шумен: списание „Черга”, списание „Еврорегион”, 
туристически кид на „Топ кар” за индивидуални туристи, в. „Движение” и др. 
Участие в дискусия „Чудесата на България”, част от кампанията на в. 
„Стандарт”.  

Стартира изготвяне на документален информационно рекламен 
филм, който ще представя община Шумен, промените, новостите и развитието 
през последните години. Ще се рекламира регионът и неговите туристически, 
исторически и културни обекти, природа, забележителности. Изготвен е 
рекламен клип, подходящ за всяка онлайн рекламна кампания,  4 бр. импресии, 
подходящи за информационно-рекламни кампании. Излъчва се рекламен клип с 
цел достигане до всички зрители и възрастови групи, а импресиите се излъчват 
на ротационен принцип в ефира на „Това е България”, ТВ канал, който се 
разпространява в над 50 държави. 

С помощта на публично-частното партньорство се реализира 
единен билетен център.  

Подобрихме туристическата дейност. Шуменски университет  
„Епископ Константин Преславски”,  Дирекция на природен парк „Шуменско 
плато”  и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ поставиха началото на 
съвместна дейност по атракции, научна и изследователска работа, кръжочна 
дейност с Астрономическа обсерватория. Организирахме масово наблюдение 
на голям екран на пълно лунно затъмнение. 

Съвместно със специалисти от Шуменски университет  „Епископ 
Константин Преславски” разработихме  Програма за развитие на туризма в 
Община Шумен. 

Предложихме нови атракции от ОП „Туризъм, публични прояви и 
атракции“: интерактивна картичка, рекламираща МК „Създатели на 
българската държава”; интерактивна игра „Изследователи” за МК „Създатели 
на българската държава”; интерактивна игра за деца „Кубове и пъзели” -  за 
подреждане и визуализация на местни туристически обекти. 

Бяха разработени пешеходни маршрути:„Архитектурният Шумен”, 
„Араста нашепва” , „Духовните храмове на Шумен” ,   “Панорамна 
обиколка на Шумен” , “Уловени мигове на Шуменско плато” , „Шуменските 
будители”. Организират се тематични атракции „Зимата в Шумен е страхотна”, 



„Баба Марта”,  „Ден на Европа”, „Вече съм грамотен” – тържествени 
церемонии за деца, завършващи начална образователна степен, „Коледна 
поща”. 

 
ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ 

През 2019 г. бяха реализирани инфраструктурни обекти в различни 
области с цел подобряване на условията за живот и обновяване на градската 
среда. Приключи благоустройството на зоната около 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. 

С европейски средства бяха подменени тротоарните настилки, 
осветлението и облагородихме зелените площи в близост до Диагностично-
консултативния център I – ЕООД, около кръстовището на бул. „Симеон 
Велики" и ул. "Станционна", по ул. "Съединение" от Пенсионерски клуб №7 до 
Съдебната палата. Беше извършена цялостна рехабилитация на ул. “Тича”. По 
най-големия проект за подобряване на градската среда в кв. “Тракия” 
изградихме близо 22 000 кв. м. нови тротоари. 

Със собствени средства започна поетапно изграждане на 
енергоефективно улично осветление, подмяна на старата и изграждане на нова 
кабелна мрежа. Проектът предвижда рехабилитация на всички входно-изходни 
артерии, булеварди и улици, които са най-натоварени с автомобилен и 
пешеходен трафик.  

Приключи санирането на последните обекти от 27-те жилищни 
блока, реновирани по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. Над 4000 шуменци вече живеят в обновени 
жилища. 

Бяха изградени нови паркови пространства и зелени площи. 
Оформихме района около двете възрожденски къщи „Елеонора“ 1 и „Елеонора“ 
2 като арт зона с нови пейки, чешма, градинско осветление, кътове за почивка и 
открита експозиционна площ, на която са поставени каменни пластики. 
Обновихме площада пред Съдебната палата в Шумен с нови тротоари, алейни 
настилки и цветен паваж, парково осветление и декоративни ЛЕД светлини, 
храсти и цветни площи. Красивото водно огледало и водната каскада привличат 
шуменци и превръщат площада в любимо място за отдих и срещи. 

Укрепихме най-силно засегнатите от ерозия и заплашени от 
свличане на земни маси участъци по брега и коритото на река Енчова, за да 
предотвратим свличане на пътното платно. 

Построени са 28 детски площадки в централната част и в 
кварталите на града, две спортни игрища за футбол и баскетбол, три нови 
площадки за стрийт фитнес за игра и спорт на младите хора. 

Беше изградена улична канализация за отвеждане на отпадъчните 
води от площадката на Общинския приют за безстопанствени кучета. 



Направихме три нови площадки за свободно разхождане на кучета, оборудвани 
със съоръжения за игра на домашните любимци. 

Старото осветление в селата Белокопитово, Илия Блъсково и 
Благово беше подменено с енергоефективно с дистанционно управление. 
Ремонтирахме сградите на 12 кметства, на училища, детски градини и 
читалища в селата на общината. Подменихме покривни конструкции, подови 
настилки, дограми и др.  

Със средства по Програма ЗОВ в рамките на Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество беше изграден нов учебен център, здравен кабинет 
и нови санитарни възли в ОбУ “Хр. Ботев” в село Ивански. Направихме 
основен ремонт на Здравната служба и изградихме нови АГ и педиатричен 
кабинет.  

Завършен е ремонтът на моста над река Камчия в село Салманово. 
Укрепихме устоите и обезопасихме пътното платно на пътя Мараш – 
Салманово.  

Беше извършена реконструкция на външен водопровод от 
Водоснабдителната система на селата Новосел, Средня и Черенча. 

Извършихме основен ремонт на ул. “Преслав”, разширихме 
платното в частта от бул. “Мадара” до кръстовището с ул. “Съединение”, 
направихме нови тротоари, паркоместа, осветление, зелени площи и места за 
отдих. Коренно променихме облика на района около училищата, за да осигурим 
безопасността на децата и учениците и да създадем удобство за гражданите. 

Бяха асфалтирани изцяло или по-големи участъци на още 20 улици 
в Шумен. Подмененихме над 6000 кв.м. тротоарни настилки в различни райони 
на града. С помощта на спонсори бяха осветени 11 пешеходни пътеки в близост 
до детски градини и училища с енергоспестяващо осветление. 

Извършва се реконструкция на ул. “Петър Парчевич” с разширяване 
на пътното платно и цялостно преасфалтиране в участъка от ул. „Кирил и 
Методий“ до ул. „Васил Априлов“, изградихме нови бордюри, тротоари и 
енергоефективно осветление.  

През изминалата година приключиха строително-ремонтните 
работи по новите сгради на Дома за стари хора, който вече е пребазиран. 

Продължи обновяването на автобусните спирки в града. 
Започнахме изграждането на система за видеонаблюдение на обществени 
места, на входовете и изходите на Шумен. 

След изготвянето на работен проект за изграждане на 
Пречиствателна станция за питейна вода беше проведена процедура по ЗОП за 
избор на изпълнител.  

Изградихме площадка за разделно събиране на опасни отпадъци 
както и прилежащата техническа инфраструктура към нея. Там вече се предават 
стари бои, лакове, живакосъдържащи препарати, лекарства, електрически уреди 
и други. Поставихме на пет места в града съдове за събиране на ненужни дрехи, 
обувки и текстилни материали, за да се предотврати разпиляването им до 
контейнерите за смесени отпадъци. 



Засадихме над 2000 дръвчета на различни места в града - в 
централната част, по улиците “Панайот Волов”, “Кирил и Методий”, “Марица”, 
“Съединение”, “Добруджа”, „Владайско въстание”, „Шуменска комуна”, в 
района около зала „Младост“, в кварталите „Тракия“, „Гривица“, „Дивдядово” 
и др., а също и по селата на общината. Изградихме две оранжерии за 
производство на цветя с капацитет от 50 000 коренчета годишно и 90% от 
сезонното зацветяване в града и села вече се извършва със собствено 
производство 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Завършена е сградата на Комплексния онкологичен център, в която 
вече функционира модерна конферентна зала със 150 места. Чрез привличане 
на частни инвестиции в общинското здравеопазване лечебното заведение 
актуализира оборудването си с ехограф за 75 000 лв., ендоскопска апаратура за 
100 000лв.(от които 65 000 дарение). Със собствени средства бяха подновени 
гама камера за 1млн. 10 хил.лв., съвременна апаратура за рентгенова 
диагностика за 30 000 лв., операционна техника за 36 000 лв. 

В Диагностично консултативния център 1 беше разкрит стационар с 
10 легла с операционна, бяха закупени нови ехокардиограф, втори рентгенов 
апарат, физиотерапевтична апаратура, нов асансьор за пациенти. 

Община Шумен е най-големият след  държавата акционер в „МБАЛ 
Шумен“ АД. Всяка година с решение на Общинския съвет областното лечебно 
заведение се подпомага със 100 000 лв., с които се закупува заявената 
необходима апаратура. 

Предоставяме лекарски и стоматологични кабинети под наем по 
преференциални цени, без търг,  всички лекари от други общини при желание 
да работят в нашата са подсигурени с общински жилища.  

Уредите на 17 детски площадки в ДЯ №№ 5, 6, 16 и 17 бяха 
подменени. Ремонтирахме сградата на ДЯ №5 и я газифицирахме.  

Беше разкрит „Център за ранно детско развитие“, в който получават 
помощ от педиатър, логопеди,  рехабилитатори, социални работници, 
психолози, специални педагози, здравни медиатори над 200 деца на възраст от 
0 до 7 год. с изоставане във физическото и ментално развитие и техните 
семейства.  

Създадохме и реализираме общинска програма за асистирана 
репродукция. 

Ежегодно се финансира дейността на социалния стоматологичен 
кабинет .  Беше закупена рентгенова уредба за секторна дентография със сензор 
за 15 000лв. 

Ежегодно се отпускат  средства за финансова помощ при лечение. 
Чрез проект ЗОВ бяха изградени нови АГ и педиатричен кабинети в 

с. Ивански и съвместно със СКЦ и ДКЦ 1 организирахме прегледи за 
здравноосигурени и неосигурени мъже, жени и деца. 

По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ са обхванати 201 души със здравни и социални проблеми. 



С ОЗЦ, Алианц на редките болести, СКЦ по БШП редовно 
провеждахме информационни здравни кампании за социално значимите 
болести и разпознаването на редки болести.  

В сферата на социалната политика се запазиха и развиха всички 
действащи структури и дейности и се разкриха нови социални услуги. 

Разкрихме Център за социална рехабилитация и интеграция за деца 
от рисковите групи с капацитет 25, като изпълнението на услугата се извършва 
от „Ромска фондация Искра“. 

Със заповед на АСП Семейно-консултативният център бе 
преобразуван Център за обществена подкрепа с капацитет първо 20, след това 
30, с тенденция от 2020г. да стане 50 лица. 

Общинския проект „Приеми ме“ прерастна в областен, с водеща 
община областния град и по него са обхванати 141 приемни семейства, от които 
43 в община Шумен и 133 деца, от които 49 в община Шумен. 

От 01.01.2019г.капацитетът на съществуващия Център за 
обществена подкрепа беше увеличен от 79 на 85. 

С оглед  деинституционализирането на деца бяха изградени пет 
ЦНСТ-та - две за деца и младежи с увреждания и три за деца в риск, като 
последните,  заедно с Кризисния център за деца, преживели насилие са 
обединени в Комплекс за социални услуги. 

В базата на Дома за деца в с. Васил Друмев беше увеличен 
капацитетът на Дневния център със седмична грижа за деца и младежи с 
увреждания от 15 на  25.  

Привличането на частни инвестиции за задоволяване на 
обществените интереси се вижда от изградените Дневен център за деца с 
увреждания на фондация „Капчици“в гр. Шумен и „Дом за стари хора“ в 
сградата на Здравния дом в с. Друмево. 

В Комплекса за социални услуги с подкрепата на Уницеф беше 
разкрит център за работа с деца и родители, жертви на насилие „Зона ЗаКрила“. 

Предоставяме услугата „Домашен социален патронаж“ и  
пребазираме кухнята в ремонтирано, просторно помещение поради големия 
интерес към услугата и големия брой чакащи за нея възрастни хора. 

Предоставяме топъл обяд на 159 вместо плануваните 110 нуждаещи 
се хора от община Шумен, одобрени сме и работим по проект за ремонт на 
базата. 

Ремонтираме пенсионерските клубове, подпомагаме възрастните 
хора в художествената самодейност. 

Всяка година възрастните хора над 65 годишна възраст и 
многодетните майки се подпомагат при закупуване на карти за градския 
транспорт със 100 000лв.   

Във връзка с деинституционализирането на възрастните хора Дома 
за пълнолетни лица с умствена изостаналост ще се закрие, на негово място по 
проект ще се изградят два центъра за грижа за 30 мъже с умствена 
изостаналост.  



Домът за стари хора беше пребазиран в ремонтираните сгради на 
ул.“Дунав“ 

Участвахме в създаването на областен Консултативен съвет за 
хората с увреждания. 

По проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ ще бъдат обхванати 201 жители на община Шумен.  

Работихме по проект „Независим живот“, а след приключването на 
проекта предоставяме почасови услуги „личен асистент“ и „домашен 
помощник“ на 313 души, вместо плануваните 220. 

Заедно с РИМ открихме първата на Балканския полуостров 
общинска бонзай градина.     

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В областта на образованието 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 която 
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 се осъществява чрез централизирана електронна 
система, което наложи изцяло нова организация на приема в детските градини и 
в подготвителните групи на общинските училища. 

Шуменските детски градини работят и реализират различни 
национални и международни проекти. В тази посока много сериозни дейности 
реализираха ръководството, педагогическият екип от ДГ „Пролетна дъга” и 
експерти от Община Шумен по Проект по Българо швейцарска програма за 
сътрудничество „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и 
успешна интеграция“.  

Изцяло бяха ремонтирани и оборудвани двата филиала към детската 
градина в кв. Еверест. Пред блоковото пространство на филиалите бе изградена 
нова детска площадка. В осем групи изцяло бе подновена легловата база, а в 
централната сграда бе открита нова многофункционална спортна площадка. 
Многобройни бяха обученията и тренингите за родители в дейностите - 
„Училище за родители“, „Уикенд училище“ и „Летни училища“. 

През м. март 2019 г. в нашия град гостуваха учители и директори от 
два проекта по Ключова дейност 2 на Европейската програма „Еразъм+” – „От 
учител към учител” и „Новите герои на Европа”, реализирани от ДГ „Братя 
Грим” и ДГ „Буратино”. В рамките на тази седмица се проведе и 



Международната кръгла маса - „Възможности на програма „Еразъм+” за 
сътрудничество, иновации и обмен на добри практики в предучилищното 
образование”, с участието на партньори, директори и учители от училища и 
детски градини от Полша, Румъния, Литва, Латвия, Турция, Гърция, 
Португалия и Италия. 

Особен принос имаше и проекта „Развиване на капацитет в ПУВ”, в 
който Община Шумен също е партньор, съвместно с ДГ „Братя Грим” и 
Общински младежки дом. 

Експерти от отдел ОНР взеха участие в кампанията „С колан на 
задната седалка”. 

Съвместно с ШУ „Еп .К. Преславски” ежегодно се организира 
състезание „Млад математик”, с участието на деца от подготвителните групи в 
детските градини. 

Беше организирано отбелязването на 130 години предучилищно 
образование в гр. Шумен. На 22.03.2019 г. с Флашмоб пред ДКТ „Васил 
Друмев” тържествено бяха открити тържествата посветени на 130 години 
предучилищно образование в град Шумен, с участието на учители от всички 
детски градини.  

На 15 май 2019 г. се проведе ХХІ-то издание на спортен празник 
„Весел старт”, посветен на 130 години ПУО в град Шумен, който излезе от 
рамките на традиционната си организация в зала „Младост”, когато над 1300 
деца от подготвителните групи от 16 детски градини в град Шумен и от ДГ в 
селата Черенча, Царев брод и техните родители изпълниха със своите игри, 
танци и песни зала „Арена-Шумен”. 

На 07.06.2019 г. в ДКТ „Васил Друмев“ се организира тържествен 
концерт – „Да запеем заедно”, с участието на формация „Петте сезона” и 
„Среща на поколенията. 

В изпълнение на Програмата за квалификация на педагогическите 
специалисти от детски градини, училища и ЦПЛР в община Шумен за 2019 
година са реализирани редица квалификации, обособени в модули за учители, 
помощник възпитатели, психолози и логопеди. Наши лектори бяха проф. 
Весела Банова от НБУ, проф. Янка Тоцева, доц. Гергана Кирилова, Севджихан 
Еюбова от ШУ и др. 

Само за тази година са планирани и изнесени споделени 
педагогически форми на педагогическо взаимодействие в 11 детски градини. 
Всяка година по осем шуменски детски градини осигуряват професионално-
практическата подготовка на студентите от различни специалности към 
Педагогически факултет на ШУ „Епископ К. Преславски”.  

В края на м. септември 2019 г. Община Шумен и Шуменски 
университет „Епископ К. Преславски” съвместно организират Научно-
практическа конференция на тема: „Предизвикателствата на съвремието и 
качеството на образование”, отново посветена на 130 години ПУО в Шумен. 

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. 

След проучване мнението на родители и ученици, с цел осигуряване 
на възможност за професионално образование и обучение на подрастващите и 
добра перспектива за бъдеща професионална реализация, в началото на 2019 г. 
Общинска администрация съгласува предложението на ръководството на СУ 
„Тр. Симеонов“, гр. Шумен за държавен план-прием на ученици за учебната 
2019/2020 г. в професионално направление „Спорт“, професия „Помощник 
инструктор по спортно-туристическа дейност“, специалност „Спортно-
туристическа дейност“.  

Община Шумен ежегодно подкрепя предложенията на директорите 
на средните училища при изготвяне на държавния план-прием в посока 
стимулиране на обучение по  STEM  профили, както и увеличаване на 
професионалните паралелки за обучение по професии. За учебната 2019/2020 г. 
– нови професии „Помощник – инструктор по спортно-туристическа дейност“ и 
„Графичен дизайнер“.  

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), чрез 
проекта на Община Шумен по Българо-Швейцарската програма за 
сътрудничество бяха реализирани инфраструктурни дейности по обновяване и 
модернизация на образователната среда в 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 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. 

По 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 за 2019г. са подпомогнати 34 
ученици. 

Приключи проектът „Подобряване на образователната инфраструктура 
на гр. Шумен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” на 
обща стойност 13 041 080 лв. Със средствата бяха реконструирани общо четири 
училища СУ „Панайот Волов“, СУ „Трайко Симеонов“ СУ „В. Левски“ и НУ 
„Ил. Р. Блъсков“. Ремонтите включваха подмяна на дограма, врати и радиатори. 
Поставена е топлоизолация и хидроизолация. По проекта е изпълнено 
асфалтиране, ремонт на огради, озеленяване и осъвременяване на дворните 



пространства на четирите училища, обновяване на дворовете и спортните 
съоръжения. Изградена е достъпна среда и видеонаблюдение. 

Собственият превоз на ученици за средищни училища, както и 
ученици от 1-12 клас от основни и средни училища, от профилирани и 
професионални гимназии на територията на общината се реализира с 10 
училищни автобуси по 11  направления, около 50 курса. В края на 2019г. 
община Шумен получи два нови училищни автобуса от МОН за подпомагане 
на превоза на ученици в община Шумен. 

 
КУЛТУРА 

Развитието на културата, културните дейности и културно-
историческото наследство бе основна грижа на общинската администрация. 

Възстановяването, опазването на културното наследство и 
насърчаването на развитието на културните дейности са тясно свързани с 
подобряване на физическата инфраструктура и физическата среда. 

Ремонтирана беше зала „Сава Доброплодни“ на НЧ „Добри 
Войников“,  ремонти се осъществиха  в НЧ „Ст. Чилингиров“.  

Спешни ремонти бяха направени на читалища в селата Струйно, 
Белокопитово, Средня, Васил Друмево, кв. Макак, Ветрище, Радко 
Димитриево, Овчарово, Черенча, Ивански, като приоритетно се ремонтираха 
покривите на сградите. Изградиха се платформи за достъп на хора с 
увреждания в читалище „Тодор Петков“ и НЧ „Стилиян Чилингиров“.  

Завърши работата по изготвянето на  архитектурен проект за 
адаптация на сградите „Елеонора” І и „Елеонора” ІІ за ХГ „Елена 
Карамихайлова“. Проектът е одобрен и от Министерството на културата и 
НИНКН.  

За ателиета на шуменските художници беше предоставена част от 
сграда – общинска собственост, на ул. „Цар Освободител“ в гр. Шумен. 

Разшири се дейността за деца, с ученици и младежи от страна на 
културните институти.  

Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“ през летните месеци  
обособи като иновативна проява Пространство за алтернативна култура и 
образование – място за реализация на младежки идеи подпомогнати от 
специалистите в културния институт. 

Подкрепят се дарителски акции, които привличат вниманието на 
шуменци – изложба на старинни часовници и радиоапарати. 

Разработиха се и се доразвиха механизми за финансова подкрепа на 
индивидуалните и колективни културни продукти и дейности на творчески 
съюзи и организации. За последните четири години към ОФ „Култура“ са 
постъпили общо 243 проекта. От тях одобрените са 212 на обща стойност 203 



201 лв. Знакови събития получават финансиране чрез календара на културните 
събития. 

Реализирахме нова концепция за публичните прояви и 
структуриране на календара на културните прояви: през 2019 г. 3-ти март бе 
отбелязан с тържествена заря проверка, протоколно събитие, което бе 
прекъснато от близо 20 години. Традиционно се постави акцент на 
провеждането на майските културни празници и отбелязването на 11 май с 
няколкодневна програма; 24 май с богата протоколна и концертна програма; 
първи юни в две локации на събитието за деня с цел обхващане на повече деца, 
Нова концепция на Карнавала на плодородието и др.  

Подкрепихме важни събитията с национален характер: „Шумен рок 
фест“, който утвърждава мястото си през последните две години и се реализира 
в партньорство със сдружение „Рок общество“, Национален пленер по живопис, 
който става ежегоден, Фестивал на мажоретния танц, 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, Ученически театрални празници „Тодор 
Колев“, Студентски литературен конкурс “Боян Пенев”, конкурс за Национална 
награда за лирика „Иван Пейчев“,  програма за отбелязване на 100 години от 
рождението на поета Иван Пейчев “.   

С концерт с участието на Симфониета Шумен и солисти в лицето на 
внуците на Панчо Владигеров беше отбелязана  годишнината на фондация „П. 
Владигеров“.   

Провежда се Панорама на българското хорово изкуство в Шумен – 
под егидата на Българския хоров съюз и ШУ „Еп. Константин Преславски“.  

Разработихме нови услуги на културните институти: създаден е 
краеведски сайт „Шумен” – проект в рамките на конкурса „Библиотеката – 
активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – 
България”. В резултат е създаден уебсайт „Шуменски истории”.  

Възстановихме културните контакти и реализирахме нови 
творчески проекти с градове от страната и чужбина. Постепенно в ефективно се 
превръща партньорството с побратимените градове – гр. Браила, Румъния и гр.  
Дебрецен, Унгария, гр. Подолск, Русия. Беше осъществено и гостуване в гр. 
Синоп, Турция. Активно се работи с Чешкия културен институт в посока 
възстановяване на връзките с град Усти над Лабе. 

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. Библиотека „Ст. 



Чилингиров“ от своя страна има договор за сътрудничество с библиотека 
„Дмитрие Туцович“ от гр. Лазаревац, Сърбия.  

С помощта на администрацията бе възстановена дейността на Клуб 
„Култура за Шумен“ след 15-годишно прекъсване. 

Възстанови се под нова форма фотографският пленер с 
международно участие.  

Все повече набира сила пленерът по изобразително изкуство с 
международни представители.  
 
СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

Подкрепихме младежки творчески организации и съюзи, развиващи 
културна дейност. Разработихме нов подход за работа с младежите чрез 
Общински план за младежта още през 2016 г. Разработихме Правилник за 
финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегията за развитие на 
младите хора в Община Шумен“. Към този правилник се създаде Експертен и 
Контролен съвет, които започнаха своята работа през 2016 г.  

Изградихме Общински консултативен съвет по въпросите на 
младежта в изпълнение на чл.15, ал.6 от Закона за младежта.  

През месец юни по идея на Община Шумен, СНЦ „Мадарски 
конник“ и Национален младежки форум се осъществи Локална младежка 
академия – град Шумен. Резултатът от тази академия е избирането на членове и 
създаването на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. 

Реализира се още една младежка академия за подготовка на 
актуализация на документ - „Стратегия за развитие на младите хора на 
територията на Община Шумен“, в която се оформиха новите идеи на 
младежите за следващия петгодишен период. 

През 2018 г. се изгради „Мястото – младежка сфера“ по инициатива 
на Общински младежки съвет  и младежки организации.  

През 2019 г. за първи път се подготви и реализира Младежки фест 
„Шумен и Буден“ – тридневен младежки фестивал, където се представиха 
уличните изкуства в различните им форми – графити, музика, танци и улични 
спортове. 

Изграден бе нов модел за развитие на спорта. В рамките на 
отчетния период беше избран Консултативен съвет за спорта в Община Шумен 
с представители от общинска администрация, ПКМС към Общински съвет и 
спортните клубове. 

Беше избран Консултативен съвет за спорта в Община Шумен с 
представители от общинска администрация, ПКМС към Общински съвет и 
спортните клубове. 



През 2019 г. с решение на Общински съвет на клуб по шахмат 
„Шумен“ бе предоставена общинска база на пл. Кристал за тренировъчна и 
състезателна дейност. 

Бяха проведени основните спортни мероприятия, подпомагани от 
спортния календар за периода: Лекоатлетически крос „Златна есен“ за учащи от 
гр.Шумен с над 480 участници; Спортист на годината; Държавно първенство по 
кикбокс; Държавен турнир „Мадарски конник“ по карате; Фестивал на 
мажоретния танц  за 2018 г. с над 500 участници от 11 градове; 440 участници 
от 11 градове през 2019 г. 

„Весел старт“ – ХХ-ти поред спортен празник на ДГ, проведен в СЗ 
„Младост“ с деца от 4 детски градини през 2018 г. Проведен  в зала „Арена-
Шумен“ през 2019 г. 

Планинско рали „Валери Великов“ с участието на 27 екипажи през 
2018 г., а през 2019 г. 53 екипажи; 

1-ви юни – Ден на детето, който за първи път през 2017 и 2018 г. се 
проведе на две места– в парк Градска градина и парк Студентски с участието на 
над 1200 деца 2018 г., а 2019 г. се проведе в парк Градска градина с обновени, 
многобройни центрове на ОДК и УСШ; 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2019 година Община Шумен в изпълнение на целта си за 
подобряване на Електронните административни услуги, се включи в системата 
за сигурно Електронно връчване (е-Връчване). Системата позволява изпращане 
и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични 
органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за е-
връчване замества класическия метод за доставка на писма.  

През 2019 година, чрез услугата "Предоставяне на персонална 
справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в 
регистри през Средата за междурегистров обмен RegiX", стана възможно всяко 
физическо лице, регистрирано в системата, да направи справка за достъп до 
личните му данни от трети лица и свързаните с обстоятелството правни 
основания. 

Успешно приключи инициативата ни за WiFi4EU, за предоставяне 
на висококачествен интернет достъп на граждани и посетители на ЕС чрез 
безплатни точки за безжичен достъп на обществени места, като паркове, 
площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове в град Шумен. 
В Община Шумен през 2019 година завърши инсталирането на точки за 
безжичен достъп. 

В Центъра за информация и услуги на Община Шумен е въведен 
компютърен терминал, даващ достъп до информация и приложения за 
комуникация и услуги. Устройството служи като модул за самообслужване при 
намиране на определена общинска услуга или плащане на такса. Интуитивният, 



интерактивен начин за намиране на необходимата информация вече втора 
година прави киоска все по-предпочитано устройство, както от страна на 
потребителите на общински услуги, така и на служителите от администрацията. 
Софтуерът е подобрен през 2019 година  и е съобразен с потребителите на 
административни услуги. Като стандарт в качеството на административното 
обслужване, той дава възможност за управление на системата на чакащите 
потребители, като отчитане на реалния процес на обслужване, включително и в 
случаите, в които се налага посещение на повече от едно гише, като не се 
допуска загуба на време на потребителя на административна услуга. Системата 
информира потребителите на административни услуги за натовареността, като 
осигурява планиране и намаляване на времетраенето за посещение и изчакване 
за извършване на административна услуга.  

Община Шумен е присъединена към „Единен модел за заявяване, 
заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“. В реална 
среда е предоставена възможност за заявяване, заплащане и предоставяне на 
електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията им чрез ресурсите 
на електронното управление. Основната цел на създаването и реализирането на 
Единния модел е постигната, предоставена е възможност на гражданите и 
бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни 
административни услуги и информация, свързана с тях. 
 


