
До председателя на  

Общинския съвет - Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

                                               от Любомир Христов  

кмет на община Шумен 

 

 

Относно: Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на  

Програмата за управление на Община Шумен 2019 – 2023 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ, 

 

В изпълнение на задълженията ми по чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Ви 

представям Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на Програмата за 

управление на Община Шумен 2019 – 2023 г. 

 

Приложение: Съгласно текста. 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

2020г. 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Шумен и 

ръководената от него общинска администрация, като обхваща периода на 

първата година от управлението през настоящия мандат. Документът е изготвен 

в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Отчетът цели да представи информация за предприетите 

действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане 

на устойчиво развитие на Община Шумен.  

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 2019–2023 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. 

Изминалата година мина под знака на пандемията от COVID 19 и 

последвалата икономическа криза. Въпреки отражението върху икономиката на 

територията на общината и общинския бюджет положихме усилия за 

рационално насочване на ресурсите към дейности и инициативи, които ни 

превръщат в по-добри стопани на града и населените места от общината. С 

подкрепата на шуменци 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. Осигурихме подкрепа за хората в неравностойно 

положение чрез развитието на социалните услуги. Повишихме ефективността 

на администрацията в услуга на гражданите и бизнеса. Продължи работата по 

реализиране на Инвестиционната програма на общината. С всичко това целим и 



се надяваме да постигнем по-добро качество на живот в нашата община 

въпреки предизвикателствата на изминалата година. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

Наложените ограничения заради пандемията поставиха под риск 

финансовата стабилност на общините. Реализирахме пакет от мерки за 

компенсиране на част от понесените щети и затруднения за търговци, които са 

ограничили или преустановили дейността си по време на извънредното 

положение. Това заедно с намалялата икономическа активност на малкия и 

средния бизнес доведе до значително по-малко приходи от наеми и от 

продажба на общински имоти.  

Бюджетът на Община Шумен към 31.12.2020 г. е изпълнен в размер 

на 82 556 087 лв. 

Постъпилите  местни  приходи  за отчетния период  са в  размер  на 

 25 617 044 лв., от тях :  

 Данъчни приходи в размер 10 124 767 лв. или 93,62 % от 

бюджетираните средства; 

 Неданъчни приходи в размер на 15 492 277 лв. или 89,32 % от 

бюджетираните средства. В това число са и събраните в размер на 6 143 985 лв. 

(94,53 %) средства от такса „Битови отпадъци“.  

Получените и предоставените трансфери за отчетния период са в 

размер на 75 085 332 лв. или 100 % от планираните средства. Те са 

разпределени, както следва: 

 За държавно делегирани дейности (училища, детски градини, 

детски ясли, социални услуги и други) – 58 893 551 лв. или 78,44 % от плана за 

2020 г. 

 За местни дейности (обща изравнителна субсидия и субсидия за 

капиталови разходи, целеви субсидии за местни дейности) – 16 191 781 лв. или 

100 % от плана за 2020 г. 

Към 31.12.2020 г. са направени разходи в размер на 82 556 087 лв., 

както следва: 

 За държавно делегирани дейности- 57 273 963 лв. 

 За местни дейности – 23 560 729 лв. 

 За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 

1 721395 лв. 

Всички дейности се изпълняват, като към 31.12.2020 г. Община 

Шумен има просрочени задължения в размер на 866 332 лв. 

Възстановени са временни безлихвени заеми между бюджета и 

сметки за средства от ЕС в размер на  632 386 лв. 

В условията на пандемичната 2020 година, в изпълнение на 

погасителните планове са разплатени следните пасиви от минали години на 

Община Шумен в размер на 5 178 522 лв.: 

• Погасен е изцяло дългосрочен кредит към Фонд за органите за 

местно самоуправление - ФЛАГ“ ЕАД, получен за мостово финансиране на 



проекти по реновирането на образователната инфраструктура в размер на 2 500 

000 лв.; 

•  Погасен е делът за 2020 г. от 332 400 лв. по дългосрочен кредит 

към Фонд за органите за местно самоуправление - ФЛАГ“ ЕАД, получен за 

съфинансиране на проект „Интегриран воден цикъл – втори етап“ от 2015 г.; 

• Погасен е делът за 2020 г. от главницата в размер на 1 500 122 

лв. по инвестиционен облигационен заем от 2011 г.; 

• Окончателно е изплатен дългът по извънсъдебно споразумение 

от 25.08.2015 г. с „Експрес гаранцион“ ООД в размер на 846 000 лв. 

През 2020 г. са администрирани социални услуги в домашна среда и 

асистенти за лична помощ в размер на 3 312 605 лв. 

С цел удобство и улеснение на гражданите през 2020 г. Община 

Шумен увеличи значително дела на безкасовите начини за заплащане на 

местните данъци и такси. Към 31.12.2020 г. 29480 данъчнозадължени лица са 

направили плащания по местните си данъци и такса „Битови отпадъци“  чрез  

Изпей, Фаст Пей  и  ePay на обща стойност 1 047 245 лв., което е  ръст спрямо 

2019 г. от 175 %  -  за 2019 г. 16 484 данъчнозадължени лица са заплатили 596 

808 лв. 

 

ИКОНОМИКА 

Въпреки пандемията икономическото развитие на града остава и 

през този мандат един от нашите приоритети. 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. Община Шумен беше отличена с годишната награда „Общински 

инвеститор“ на Националното сдружение на общините в Република България. 

Наградата е в категорията за голяма община и е за инвестицията на „ВИАС“ 

ЕООД в изграждането на завод за алуминиеви профили и елоксация, който се 

намира на територията на Индустриалния парк и за строителството на бизнес и 

СПА хотел до Арена Шумен. 

Продължи дейността по реализиране на проекта „Индустриален 

парк – Шумен“ и привличане на нови инвеститори въпреки намалената 

инвестиционна активност на компаниите в световен мащаб и забраните за 

пътувания, наложени от международната епидемиологична обстановка. 

Дружеството продължи да развива създадените партньорски отношения с 

Агенцията за насърчаване на инвестициите и търговските представителства на 

Р България в чужбина. 

През 2020 година бяха изградени допълнителни съоръжения в 

Подзона А за поддържане на инфраструктурата и общите площи на зоната.  

Основните усилия бяха насочени към подготовката на новата Подзона С и 

приключването на дейностите по изграждането й. Беше завършено 

строителството на масивна сграда за охрана, КПП на подзоната и зала за 



посрещане на инвеститори и провеждане на презентации, която е напълно 

обзаведена и оборудвана. 

През годината в Подзона С бяха въведени в експлоатация улична 

пътна мрежа с обща дължина 4 461 метра, улична осветителна мрежа с дължина 

4 632 метра и тръбна съобщителна мрежа с дължина 2 895 метра. Бяха 

изградени ограда на цялата подзона и система за контрол на достъп и 

видеонаблюдение. 

В Подзона С започна реализацията на първите инвестиционни 

проекти. Продължиха строителните дейности в обекта на „ВИАС” ЕООД за 

изграждане на завод за алуминиева дограма, който се очаква да бъде въведен в 

експлоатация през 2021 г. Започна проектиране на завод за картонени опаковки 

в обекта на „Ресапак” ООД, като се очаква строителните дейности да започнат 

през настоящата година. 

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 след решение на Общинския съвет 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 Североизточния регион, за  насърчаване 

развитието на международното научноизследователско и иновационно 

сътрудничество. Общинският съвет със свое решение даде съгласие за 

участието на Община Шумен в Сдружение „Регионален иновационен център – 

Шумен“. Поради разпространението на COVID 19 бяха предприети редица 

мерки за подпомагане на бизнеса, което пренасочи средства в по-важни към 

момента направления и процедурата беше спряна. 

С решения на Общинския съвет  бяха приети мерки за справяне с 

икономическите последици от обявеното извънредно положение във връзка с 

пандемията от COVID-19, временно освобождаване изцяло или частично от 

заплащане на наеми от страна на наематели на общински нежилищни имоти за 

периода на извънредното положение в Република България, освобождаване от 

заплащане на такси за ползване на площи за търговия, удължаване на срока за 

плащане на ТБО с отстъпка. На официалната интернет страница на община 

Шумен беше поставен линк към Единния информационен портал – официален 

източник на информация относно мерките за борба с разпространението 

на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и 

социалните последици от епидемията, с цел улесняване на достъпа на 

работодателите до информация за проектите за финансова подкрепа и 

компенсации, запазване на заетостта и др. Бизнесът и гражданите също ни 

подкрепиха по линия на дарителската кампания „Помогни сега“, която започна 

от началото на март, но продължава и сега. Общата сума, събрана през 2020 

година, надвишава 440 хил. лева. Средствата бяха използвани за изграждане и 



оборудване на стаи за лечение на COVID-19 в МБАЛ – Шумен и за изолиране 

на COVID-сектора, за купуване на медицинска техника, апаратура, 

консумативи, за създаване и оборудване на пункт за кръвна плазма в 

отделението по трансфузионна хематология към болницата, за оборудване на 

бъдещата PCR-лаборатория и др. Без дарените средства трудно бихме се 

справили като община с извънредните разходи по време на епидемията.  

През 2020г. продължи дейността на Областния информационен 

център. През 2020г. офисът на ОИЦ-Шумен бе посетен от 450 души, които се 

интересуваха основно от Националната програма за саниране на многофамилни 

жилищни сгради, възможности за стартиране на бизнес с подкрепата на 

европейските фондове и мерки за преодоляване на последиците от пандемията 

от COVID-19. Въпреки епидемията и наложените ограничения за провеждане 

на масови мероприятия ОИЦ-Шумен успя да реализира онлайн 7 

информационни събития със 119 участници, в които водещи теми бяха: 

антиковид процедури за подкрепа на бизнеса чрез средства по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ и чрез прилагане на подхода 

„Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на 

селските райони. ОИЦ-Шумен беше един от шестте центрове в страната, 

определени от Централното координационно звено при Администрацията на 

Министерския съвет, които осъществиха успешно през 2020г. международен 

проект „Оpen Cohesion School“. Проектът бе иницииран от ГД „Регионална 

политика“ на Европейската комисия и имаше за цел да изгради умения у 

младите хора за активно гражданство и работа „с отворени данни“. За 

изпълнението на тази цел екипът на ОИЦ - Шумен сформира отбор от ученици 

от шуменски училища, които да подпомага и ръководи при наблюдение на 

изпълнението на проект на Община Шумен по методика, зададена от ЕК. Във 

фокуса на наблюдението бе проектът „Благоустрояване и рехабилитация на 

части от техническата инфраструктура на гр.Шумен“. За работата си, 

шуменският младежки екип и екипът на ОИЦ-Шумен бяха отличени на второ 

място от шестте офиса на ОИЦ в страната, работили по проекта. През 2020г., 

ОИЦ-Шумен участва в една Обща инициатива на Мрежата от ОИЦ, проведена 

онлайн и насочена към промотирането на новия териториален регионален 

подход в планирането и реализирането на проекти през програмния период 

2021-2027. По време на събитието ОИЦ представи основните характеристики 

на интегрирания подход, на интегрираните концепции и на интегрираните 

проекти, които през следващия програмен период (2021-2027г.) ще бъдат 

финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

финансовите инструменти, държавния и общинските бюджети и други 

източници. 

В резултат на подобрената икономическа среда процентът 

безработни намаляваше трайно през последните години и в края на 2019 г. 

равнището на безработица  падна под 3 %, но след обявяването на пандемията 

от Covid-19 през март започна да се увеличава и към края на 2020 г. надвиши  

нивото от 5 %.    



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 

Туристическият сектор е най-силно засегнатият от пандемията 

отрасъл. Световната организация по туризма отчита спад на международните 

пристигания с около 75 %  през 2020 г. в сравнение с 2019 г. заради въведените 

масови ограничения по света, което връща индустрията на нивата от 1990 г. 

Естествено, дейността на Общинското предприятие „Туризъм, 

публични прояви и атракции“ беше пряко засегната от обстоятелствата 

вследствие на настъпилата световна пандемия и наложените ограничения. 

Въпреки това предприятието насочи усилията си към реализиране на различни 

дейности. В областта на маркетинга и рекламата бяха разработени и отпечатани 

тематично обособени рекламни материали, представящи новооткритото кафене 

„Куфатария“. Беше изработена нова визия на туристически портал на Община 

Шумен www.tourism-shumen.com. Чрез сайта и социалните мрежи беше 

поддържана ежедневна информационна среда, свързана с туристическите и 

културните събития. 

Бяха направени публикации в специализирани туристически 

издания, рекламиращи туристическа дестинация Шумен - списание „Черга“, 

пътен атлас на ИК „Домино“, вестник „Движение“.  Бяха излъчени предавания 

по БНТ 1 „10 000 крачки“ и „Туризъм БГ“, представящи туристически обекти 

на територията на община Шумен.  

Предприятието участва в Туристическата борса „Ваканция спа и 

експо“ – гр. София, проведена от 13 до 15 февруари  2020 г., като представянето 

на Община Шумен бе на щанда на Министерството на туризма.  

Продължава работата на туристическия информационен център на 

бул. „Славянски“ №17 и посетителския център на територията на МК 

„Създатели на българската държава“, чиято основна дейност е информационно 

обслужване на туристите. Работата на центровете е съобразена с въведените 

противоепидемични мерки и е насочена към информационно обслужване на 

туристите, реклама и популяризиране на туризма на територията на община 

Шумен; поддържане на ежедневна информационна среда, свързана с 

туристически и културни събития чрез туристическия информационен сайт и 

социалните мрежи, провеждане на безплатни пешеходни турове; публикуване 

на актуална седмична информация за туристически дейности и мероприятия на 

територията на общината с медиите и социалните мрежи; разпространение на 

рекламни материали и продажба на сувенири и билети за културни събития на 

община Шумен; издаване на двуезични рекламни материали за природните и 

културно-историческите забележителности на региона; реклама в актуални 

печатни издания на туристическа дестинация Шумен.  



Дестинацията „Шумен – земята на първите“ спечели първа награда 

в категорията „Туристическа дестинация“ в петото издание на Годишните 

награди на Министерството на туризма. Историческите и културни 

забележителности в общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан получиха 

63,60% от гласовете и убедително оглавиха крайното класиране. На второ 

място в категорията се нареди община Банско с 20,80%, а трета позиция зае 

туристическият маршрут „Свещената утроба на Родопа“ с 5,62% от вота на 

гласувалите.  

Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ 

завърши на второ място в категорията „Туристическа атракция/обект“, след 

като събра 25,97% от гласовете. Първото място спечели Историческият парк 

край Варна с 49,76%. Приключи процедурата по присъждането на комплекса на 

статут на паметник с национално значение. Към 31 декември 2020 г. на МК 

„Създатели на българската държава“ са обслужени 15 929 посетители, от които 

13 900 българи и 1 412 чужди граждани, 617 са ползвали привилегирован вход – 

инвалиди, журналисти и гости на града. Независимо от създадената сложна 

обстановка, екипът на предприятието продължи да работи за популяризиране 

на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“, за да задържи 

високото ниво на притегателност за посещение на индивидуални туристи и 

включване в програмите на нови туроператори, ориентирани към масов 

туризъм с българи. Доказателство за това са броят на посетителите за активния 

туристически сезон. 

Осигурена е устойчивост по проект „Оттука започва България“.  

Стопанисват се и се управляват въведените в експлоатация възрожденски къщи 

в комплекс „Стария Шумен“. В Къща „Бучевинови“ е настанена Школата по 

дърворезба към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“. Къща „Баба Райна“  е 

репетиционна зала на хор „Бодра песен“. В Къща „Христо Ганушев“ се 

помещава Сдружението „Клуб култура за Шумен“. Част от „Сребровата къща“ 

е превърната в Ретро фото. Къща „Д-р Верби“ е предоставена на РЕКИЦ 

„Читалища“, а през 2020 година там отвори врати „Куфатария“ с кафе на пясък. 

Със собствени средства продължават ремонтно-възстановителните дейности по 

оградите на Възрожденския комплекс.  

ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ предлага на своите 

посетители следните атракции: Мемориален комплекс „Създатели на 

българската държава”, Възрожденски комплекс на ул. „Цар Освободител“ в гр. 

Шумен, Интерактивна картичка, рекламираща МК „Създатели на българската 

държава“; Интерактивна игра „Изследователи“ за МК „Създатели на 

българската държава“; Интерактивна игра за деца „Кубове“ – за подреждане и 

визуализация на местни туристически обекти. 

Гостите на Шумен могат да се отправят по пешеходните маршрути: 

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

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

„Шуменските будители“.  

Продължи работата по възстановяване и опазване на културното 

наследство и насърчаване на развитието на културните дейности. Регионалният 



исторически музей – Шумен извърши проектиране за обновяване на 

експозиционните зали „Праистория“ и „Античност“. Обновени бяха 

експозиционната зала „Античност“ и фондохранилището „Стъкло“. Бяха 

извършени ремонти на покривната конструкция на музейния комплекс „Панчо 

Владигеров“. Беше изграден и пуснат в експлоатация „Музеен бутик“ 

(сувенирен магазин) в централната експозиция на РИМ – Шумен. В НИАР 

„Мадара“ бяха закупени и поставени 4 бр. беседки, около централната сграда на 

РИМ – Шумен беше изградено нощно осветление и във вътрешния двор бяха 

обособени кътове за отдих. 

През изминалата година РИМ – Шумен продължи с технологичното 

обновление на дейността и оборудването, като добави нови електронни 

дигитални системи и продукти: завършен е сайтът „Известия на историческия 

музей – Шумен“, направен с цел индексиране в световните бази данни на 

научни продукти; закупени са дигитални аудиогидове за нуждите на НИАР 

„Мадара“ – предстои въвеждане в експлоатация; проведени са поредица онлайн 

лекции със специалисти от различни области на науката; подготвени са три 

виртуални изложби; регулярно се публикуват факти, архиви, видеа в 

социалните мрежи и YouTube канала на музея. 

През 2020 г. бяха спечелени и реализирани редица проекти за 

извършване на теренни археологически проучвания: „Теренно археологическо 

проучване в чашата на язовир „Тича“, община Върбица към МК; „Селищна 

могила Нуриюк, с. Сушина“ към МК; „Пещи за производство на керамика във 

външния град на Плиска – геофизично проучване“– НИАР „Плиска“ към МК; 

Национална научна конференция с международно участие „Музейните 

колекции – формиране, съхранение, изследване, представяне“; Създаване на 

мобилна изложба „Еротичното в изкуството (по археологически данни)“. 

През 2020 година РИМ Шумен реализира редица събития: 

- изложба „… Пък каквото сабя покаже …  .“ – оръжията на българските 

герои (съвместна изложба с други музеи от страната); 

- изложба „Еротичното в изкуството (по археологически данни)“ – 

(съвместна изложба с други музеи в страната); 

- изложба „Человек може да пише и без перо“ – изложба от пишещи машини 

от фондовете на РИМ – Шумен; 

- изложба „Облекла от Второто българско царство (реконструкции)“; 

- изложба „Въоръжение от I хил. пр. Хр.“; 

- изложба „Мъжки времена“ (гостува РЕМО „Етър“ – Габрово); 

- изложба „Болести и лечение през вековете“ (гостува в МУ Пловдив); 

- изложба „Преславското съкровище“ (гостува в РИМ – Разград);  

- изложба „Точно и навреме“ (гостува в РЕМО „Етър“ – Габрово); 

- традиционна „Музейна нощ“ с участието на струнна формация „Хипнотик“; 

- проведен „Шумен през вековете“ – лагер-събор на Шуменската крепост; 

- проведени открити уроци с деца и ученици по темите „Сирни заговезни“, 

„Баба Марта“, „Кукерите в България и Унгария“, „Трифон Зарезан“ и 

„Арменската Коледа“; 



- проведена Национална научна конференция с международно участие 

„Музейните колекции – формиране, съхранение, изследване, представяне“; 

- излязъл от печат каталог на едноименната мобилна изложба „Еротичното в 

изкуството (по археологически данни)“; 

- излязъл от печат сборник с доклади от едноименна Национална научна 

конференция с международно участие „Музейните колекции – формиране, 

съхранение, изследване, представяне“; 

- излязъл от печат сборник с доклади от теоретичния панел на „II Преглед на 

музейните анимации“; 

- допечатки на каталог „По шевиците ще ги познаете – традиционни 

български шевици“ и монография „Византийската императрица върху монетите 

и печатите“. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ 

През 2020 г. бяха реализирани инфраструктурни обекти в различни 

области с цел подобряване на условията за живот и обновяване на градската 

 

Със средства от държавата на стойност 450 000 лева беше 

завършена реконструкцията на ул. „Петър Парчевич“ в участъка около МБАЛ - 

Шумен. Беше разширено и преасфалтирано пътното платно, бяха изградени 

нови тротоари, бордюри, бяха подменени електропреносната мрежа и 

отводнителните шахти, бяха осигурени 100 нови паркоместа.  

Бяха асфалтирани част от предвидените за ремонт улици и участъци 

от улици в кв. „Боян Българанов“. Строителните дейности по уличната мрежа 

на квартала заедно с изграждането на тротоари и ново LED улично осветление 

започнаха още през есента на 2019-та година и продължиха през 2020 г.  

Кварталът е включен в дългосрочната строителна програма на общината и 

благоустрояването му ще продължи.  

Бяха преасфалтирани ул. „Отец Паисий“ в участъка от ул. „Тодор 

Икономов“ до храма „Св. Възнесение Господне“ и ул. „Ильо Войвода“ в 

участъка от ул. „Съединение“ до ул. „Вардар“. Изградена беше и връзка между 

улиците „Ильо Войвода“ и „Гостивар“.  

Асфалтирахме междублокови пространства в центъра на града. 

Беше подменена настилката на паркингите и алеите около блокове № 10, 12 и 

14 на ул. „Цар Освободител“.  

Ремонтни дейности бяха извършени и по ул. „Пенчо Славейков“ в 

участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“ и по ул. 

„Рафаил Попов“ в участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до бул. „Славянски“ 

и др. Общата сума за цялостно асфалтиране и ремонт на улици в града, заедно с 

ръчните кърпежи, извършени от общинското предприятие по строителство, е на 

стойност 1 237 614 лева, заделени от бюджета на общината за 2020 година. 

Със собствени средства в размер на 662 510 лв. беше ремонтиран 

пътят за село Васил Друмев от околовръстното шосе до входа на селото. Беше 

ремонтиран мостът в с. Струйно. 



В 16 села на общината бяха асфалтирани улици и по-големи части 

от улици за 514 337 лева. По предложение на кметовете и кметските 

наместници и след оглед от служители на общината бяха ремонтирани улици, 

които са в най-тежко състояние. Беше извършен ремонт на единадесет 

читалища в селата Царев брод, Васил Друмев, Благово, Кладенец, Мараш, 

Мадара, Велино, Ветрище, Вехтово, Радко Димитриево и кв. Макак. Бяха 

ремонтирани осем сгради на кметства - в с. Салманово, с. Дибич, с. Мараш, с. 

Струйно, с. Ветрище, с. Вехтово, кв. Дивдядово и кв. Макак. Бяха извършени 

ремонти на шестнадесет детски градини в града и осем в селата на общината.  

През годината стартира строителството по изпълнението на проект 

„Изграждане на социални жилища в гр. Шумен“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 – 2 910 238.55 лв. 

Продължи подмяната на уличното осветление в града изцяло със 

собствени средства за близо 2,5 млн. лв. През изминалата година беше 

завършен бул. „Симеон Велики“ от парк „Кьошковете“ до бензиностанция 

„Петрол“. През настоящата година ще започне ремонт на уличното осветление 

по бул. „Ришки проход“. В проекта са включени основни улици и булеварди, 

кръстовища, входове и изходи на града. 

Със средства в размер на 1 200 000 лв., одобрени с ПМС №348 от 18 

декември 2019 г., ще бъде изградена довеждаща инфраструктура до 

Индустриален парк Шумен АД. Предвижда се да бъдат направени две нови 

кръгови кръстовища и ново улично осветление от района на сегашното кръгово 

по околовръстния път, през „Детелината“, до входа по бул. „Симеон Велики“ – 

в района на бензиностанция „Петрол“. 

За ремонт на общинския довеждащ път ПИ 835 по продължение на 

бул. „Симеон Велики“ до „Алкомет“ АД на Община Шумен бяха предоставени 

средства в размер на  2 109 092 лв. от бюджета на Министерството на 

икономиката чрез Българската агенция за инвестиции. 

За изграждане на тренировъчна зала и тренировъчно игрище до 

Градския стадион „Панайот Волов“ с ПМС №33/2020 г. бяха отпуснати 

средства в размер на 3 000 000 лв. Това е първият етап от планираната цялостна 

реконструкция на съоръжението.  

За укрепване на брега на река Енчова в участъка от Гръцкия блок до 

моста на ул. „Ген. Скобелев“ с постановление на Министерския съвет в края на 

2020 година на общината бяха отпуснати средства в размер на 500 000 лв. 

За основен ремонт, реконструкция и изграждане на прилежащи 

съоръжения и техническа инфраструктура на хиподрума в Шумен общината 

получи 4 000 000 лв. Средствата бяха отпуснати с ПМС № 400 от 22.12.2020 г.   

За реализация на първия етап от възстановяването на дълбокия сондаж № 5, 

който е част от водоснабдителната система „Мътница“, правителството отпусна 

389 836 лв. Завърши изграждането на водопровода за допълнително 

водоснабдяване на шуменското село Салманово. През лятото беше възстановен 

изоставен преди около 20 години шахтов кладенец, който се намира в 

землището на селото и някога е бил част от водопроводната система на Шумен.  



През 2020 г. бяха представени пред финансовия посредник и 

одобрени за комбинирано финансиране двата проекта от Инвестиционната 

програма на Община Шумен, включени в група дейности „Културна 

инфраструктура“: Проект „Обновяване, включително прилежащи пространства 

на Летен театър, гр. Шумен“ на обща стойност 2 434 009.60 лв., от които БФП 

1 435 956.30 лв. и Проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общинския 

младежки дом – гр. Шумен включително подобряване на енергийната 

ефективност, достъпна и безопасна среда“ на обща стойност 2 518 356.69  лв., 

от които БФП 1 714 815.02 лв. 

По Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ 2020 – 2022 бяха 

одобрени за финансиране два от подадените проекти на обща стойност 

1 400 000 лв. – Изграждане на нова сграда Корпус 3 към ДГ “Братя Грим“ и 

Реконструкция на съществуващи помещения и изграждане на пристройка в 

ДГ„Щурче“. 

Със средства в размер на 804 000 лв. ще бъде реализиран 

подаденият и одобрен за финансиране от Министерството на младежта и спорта 

проект за реконструкция и модернизация на корпус 1 от Спортен комплекс 

„Плиска“. Процедурата по избор на изпълнител се провежда от 

министерството. 

За изграждане и оборудване на модерен физкултурен салон в III-то 

ОУ „Димитър Благоев“ бяха отпуснати 716 666 лв. Процедурата по обявяване 

на обществената поръчка и избор на изпълнител се осъществява чрез 

Министерството на образованието и науката. 

Cъc 126 564 455,79 лв. пo OΠ „Oĸoлнa cpeдa 2014-2020“ през 

изминалата година cтapтиpa peaлизaциятa нa “Интeгpиpaн пpoeĸт зa 

пoдoбpявaнe нa вoдния ceĸтop нa oбocoбeнa тepитopия, oбcлyжвaнa oт BиK – 

Шyмeн”. В началото на ноември започна строителството на пречиствателната 

станция, за която са предвидени малко над 26 млн. лв. Паралелно с това ще 

бъде положен и новият водопровод, заложените за него средства са 66 млн. лв., 

а с останалите ще бъде ремонтирана и част от водопроводната мрежа в 

общината.   

През 2020 г. на територията на община Шумен бяха реализирани 6 

проекта по Национална кампанията „Чиста околна среда – 2020 г.“ на тема 

„Обичам природата – и аз участвам“, средствата за която са предоставени от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - 4 

детски градини и две кметства. 

През 2020 г. чрез специално поставените пет броя контейнери 

продължи инициативата за събиране на ненужни облекла, аксесоари и текстил.  

Беше извършено почистване на нерегламентирани сметища в 23 

населени места: с. Ветрище, с. Лозево, с. Коньовец, кв. Макак, с. Васил 

Друмево, с. Панайот Волово, с. Вехтово, с. Дибич, с. Илия Блъсково, с. Мараш, 

с. Новосел, с. Струйно, с. Градище, с. Кладенец, кв.  Мътница, с. Радко 

Димитриево, с. Черенча, с. Средня, с. Друмево, с. Ивански, с. Мадара, с. 

Салманово, с. Царев брод на обща стойност 74 131.20 лв.  



Продължава засаждането на нови дървета в рамките на град Шумен, 

а лятното и зимно зацветяване се извършва изцяло с произведени от 

Общинското предприятие „Паркове и обредна дейност“ цветя. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Дейностите в направление „Социална политика и здравеопазване” 

през 2020 г. се преподредиха изцяло под знака на пандемията COVID-19. 

Наложената извънредна епидемиологична обстановка приоритизира 

ангажиментите към най-рисковите групи – деца, лица с увреждания, 

пенсионери и трайно безработни. 

Своевременно кандидатствахме с Проект № ФСО1-

0522/29.04.2020г. „Целево подпомагане с топъл обяд в община Шумен“, 

финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в 

условията на извънредна ситуация 2020“ с бюджет от 93 452,50лв.  Дейността 

стартира на 01.05.2020 г.  и приключи на 31.12.2020 г. Обслужвани бяха 

ежедневно по 200 лица от определените целеви групи по проекта: лица с ниски 

доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са 

поставени под карантина; уязвими лица, в това число над 65 г. възраст, без 

доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, 

които да се грижат за тях в условията на извънредна ситуация; лица с 

увреждания или в резултат на заболяване, които не могат да се самообслужват. 

В условията на епидемиологична обстановка и превенция срещу  

COVID-19 дирекцията работи по следните проекти: 

• „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ 

Компонент 2, с обхват 201 лица, за  които се осигуряват почасови услуги у 

дома. Те включват обгрижване, помощ при самообслужване и медицински 

дейности според утвърден здравен пакет. Назначени са мобилни екипи, като в 

тях са включени домашни помощници, медицински специалисти, социални 

работници, психолог и рехабилитатор. Община Шумен осигурява транспорт на 

персонала, който предоставя услугите от и до домовете на потребителите. 

• Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – 

Компонент 3, предназначен за 349 лица.Те са подпомагани чрез доставка на 

храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, 

закупени със средства на потребителите. Хората в нужда  получаваха  

съдействие и при заплащане на битовите си сметки, както и на неотложни 

административни услуги. По двата компонента на проекта са закупени 2 броя 

нови автомобили. 

• Проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско 

развитие в община Шумен“ по Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси”. За 2020 г. усвоените средства са в размер на 164 520,00 лв., за 

календарната година услуги са получили 106 деца и 58 родители. Целеви групи 

по проекта са деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства, семейства с 

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

години, включително с увреждания, настанени в институции. Предоставят се 

професионални услуги за ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с 



децата с увреждания и техните родители, включително рехабилитация и 

дейности за консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.  

• Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в 

системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от 

COVID-19”, здравните медиатори  извършваха активна работа на терен в 

условията на развиваща се пандемия от COVID-19 с нарастване на засегнатото 

население на територията на община Шумен. 

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

програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. Община Шумен е партньор на Агенция 

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

сключено Споразумение за партньорство до 31.12.2020 г. В качеството си на 

партньор Община Шумен има управленска отговорност да реализира проекта 

на областно ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред 

Агенцията за социално подпомагане.   

Средствата, които са усвоени за календарната 2020 година, са в 

размер на 715 877,26 лв.  

За 2020 г. в община Шумен професионалните приемни семейства са 

44, настанените деца в тях 37. За област Шумен семействата са 117, 

настанените деца са 93. Работят 13 социални работници и 1 началник на 

Областен екип по приемна грижа. Администрира се от счетоводител, 

администратор и оперативни счетоводители от общините в област Шумен, 

присъединили се към проекта. 

В сферата на здравеопазването съдействахме чрез откриването на 

Дарителска кампания „Помогни сега“, която стартира от 13.03.2020 г. и до края 

на годината събра над 440 000, 00 лв. 

Беше организиран превоз до Кръвния център във Варна за 

доброволци, които са преболедували COVID-19 и искат да дарят кръвна плазма. 

През месец ноември и декември медицински специалисти от Детско 

и училищно здравеопазване и Детски ясли се включиха в борбата с 

коронавируса, постъпиха на работа в ковид отделенията на „МБАЛ- 

Шумен“АД, „КОЦ –Шумен“ ЕООД, неотложна помощ, както и да помагат в 

Регионална здравна инспекция –Шумен.  

Осигурявахме ежеседмично транспорт в помощ на Регионална 

здравна инспекция при карантиниране и контролни дейности на територията на 

община Шумен. Оказахме съдействие при разкриването на Ковид зоната в 

„ДКЦ I – Шумен“ ЕООД. 

През 2020 г. подпомогнати финансово са 139 лица за лечение със 

средства в размер на 35 000, 00 лв. и 20 двойки с репродуктивни проблеми с 

одобрен бюджет от 20 000, 00лв. 

Ежегодно се заделят средства от бюджета на община Шумен за 

медицинска апаратура на „МБАЛ –Шумен”АД, финансира се дейността на 

социалния стоматологичен кабинет и изработката на ортодонтски апарати за 

лечение на челюстно-лицеви деформации на деца в ранна възраст. 



Наложения период на затваряне на детските ясли използвахме за  

основни ремонти на сградния фонд  и обновяване на заведенията. 

Въпреки) извънредна епидемиологична обстановка се запазиха и 

развиха всички социални услуги. Не се допусна прекъсване в работа на 

Домашния социален патронаж, Обществената трапезария,  Дневните центрове 

за деца и лица с увреждания и бе оказвана ежедневна подкрепа. 

През м. януари Домът за стари хора беше пребазиран в новите 

сгради на ул.„Дунав“№ 21, а през м. април (СУ „Трайко Симеонов“). 

Домашният социален патронаж изцяло прехвърли дейността си в новата кухня 

в кв. „Б. Българанов“ 

Съгласно предоставените възможности по реда на Закона за 

личната помощ в механизма лична помощ за 2020 г. са включени – 427 

потребители, 491 лични асистенти, като осигурените средства за издръжка са в 

размер на 3 044 229, 60 лв.   

Възрастните хора над 65 годишна възраст и многодетни майки бяха 

подпомогнати при закупуване на карти за градския транспорт, за изминалата 

година са издадени 2300 бр. абонаментни карти. 

Продължи издаването на карти за паркиране за хора с трайно 

увреждане по Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, 

управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на 

община Шумен. 

По програми за заетост през 2020 година чрез сключени договори 

между Агенцията по заетостта, чрез Дирекцията „Бюро по труда“ и общинската 

администрация е осигурена работа на 95 лица от населените места на 

територията на община Шумен. 

Издадени са 116 заповеди за настаняване и пренастаняване на лица 

и семейства в общински жилища. 

   

ОБРАЗОВАНИЕ 

През изминалата година беше запазена структурата на общинските 

детски градини и на общинската училищна мрежа, както и организацията на 

дейностите. 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.  

През учебната 2019/2020 г. в Община Шумен функционираха 28 

детски градини, от които 16 в града и 12 в селата. Учебната документация и 

безплатните учебни помагала за 5 и 6-годишните деца бяха получени от всички 

детски градини. От училищата на територията на общината 2 са начални, 7 

основни (4 в гр. Шумен и 3 в населени места на общината), 2 обединени 

училища, 5 средни училища, 2 профилирани гимназии и 1 професионална 

гимназия. Четири основни и едно обединено училище запазват статута си на 

средищни училища. Извънкласните форми се осъществяват в центровете за 

подкрепа на личностното развитие – ЦПЛР – ОДК и ЦПЛР – УСШ. 



В 14 от общо 23 училища на територията на община Шумен се 

реализира едносменен режим на обучение. През учебната 2020/2021 г. още две 

училища предстои да преминат на едносменен режим на обучение (НУ „Княз 

Борис I“ и ППМГ „Н. Попович“). 

Във всички училища са създадени условия за осигуряване 

храненето на учениците, които са на целодневно обучение. Провеждат се 

процедури за избор на доставчици както за осигуряване на закуски, така и за 

обедно хранене на учениците. 

На територията на общината функционират 40 здравни кабинети в 

детски градини и училища, които се обслужват от 50 мед. специалисти. 

Здравните кабинети са оборудвани в съответствие с нормативните изисквания. 

Изпълнява се ежегодната програма към 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. 

През 2020 година бяха реализирани дейности в следните основни 

направления:  

• предприети мерки за 100% обхват в задължително предучилищна 

и училищна възраст. Участие на експерти от отдел „Образование, наука и 

развитие“ в дейността на Екипите за обхват на деца и ученици, подлежащи на 

задължително обучение, свързана с прилагане на ПМС №100 от 08.06.2018 г.;  

• Поетапно изпълнение на програмата за преминаване към 

едносменен режим на обучение за училищата на територията на община 

Шумен, съобразно изискванията на МОН. 

• Утвърждаване на устойчиви образователни институции в 

предучилищното и училищното образование; 

• Бърза адаптация на образователните институции към 

извънредната ситуация в условията на епидемична обстановка и преминаване 

на обучение от разстояние в електронна среда; 

• Устойчивост в работата на центровете за подкрепа на 

личностното развитие – ОДК „Анастас Стоянов“ и УСШ „Хан Крум“; 

Организация на самостоятелни изложби; Участие на деца, ученици и групи в 

национални и международни конкурси със завоювани отличия и награди: 

Международен фестивал гр. Бат Ям, Израел; Международен фестивал „Заедно в 

21 век“; Международен танцов конкурс – гр. Русе; Международен фестивал на 

изкуствата „Утринна звезда“ Албена и др. 

• Създаване на оптимални условия за прием на деца и ученици в 

образователните институции във всички етапи на предучилищното и 

училищното образование; 



• Опазване здравето на всички участници в процеса на обучение в 

пандемични условия; 

• Осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за 

функциониране на маломерни паралелки в общински училища - ОУ „П. Волов“, 

с. Мадара и ОУ „В. Левски“, с. Градище; 

• 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“ и др., както и защитени професии от професионалното 

образование;  
• Дейности в направление „Образование“, 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 се реализират чрез проекта на Община Шумен по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество; 

• През м. юли 2020 г. бе разработена и приета Общинска стратегия 

за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на 

община Шумен за периода 2020 – 2022 г., която гарантира предоставянето на 

пълноценна обща и допълнителна подкрепа както на децата с изявени дарби, 

така и на децата в риск, с хронични заболявания или със специални 

образователни потребности; 

• Строга бюджетна дисциплина; 

• Опазване и поддържане на материалната база и инфраструктура:  

В училищата бяха извършени СМР на обща стойност, както следва: 

От бюджета на училищата, училищни настоятелства и спонсори – 106 284 

лв. 

Трансфер от МОН – 345 000 лв. 

Във всички училища е осигурено видеонаблюдение и охрана както от ОП 

„Стопанска и охранителна дейност“, така и от други охранителни фирми на 

територията на общината. 

С цел повишаване на енергийната ефективност беше газифицирана 

сградата на ДГ „Златна рибка“ и започнаха действия по газифицирането на ДГ 

„Чучулига“. 

         Изградени бяха 9 нови площадки в ДГ „Дружба“ и ДГ „Космонавт“ 

         За повишаване качеството на обучението общината се стреми да 

модернизира и поддържа сградния фонд, за да създаде добри условия за 

обучение и социални дейности, спорт и култура. През изминалите години се 

работи за възстановяване, модернизиране и поддържане на материално-

техническата база в детските градини на територията на общината. При 

възникнала необходимост се извършват и аварийни ремонти.  

В детски градини бяха извършени ремонти на стойност 118 960,75 лв. 



Разчетените средства за 2020 г. със ЗДБРБ за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по образование от Община Шумен, 

определени по единните разходни стандарти (ЕРС) са 35 578 571 лв., 

включително с определените допълващи стандарти над ЕРС, както следва: 

• Държавно делегирана дейност 311 „Детски градини“- 9 205 706 

лв.; 

• Държавно делегирана дейност 318 „Подготвителна група в 

училище“- 109 502 лв.; 

•  Държавно делегирана дейност 322 „Неспециализирани 

училища“- 23 081 807 лв.; 

•  Държавно делегирана дейност 326 „Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка“- 1 499 980 лв.; 

•  Държавно делегирана дейност 332 „Общежития“- 787 852 лв.; 

•  Държавно делегирана дейност 337 „Център за подкрепа на 

личностно развитие“- 397 186 лв.; 

•  Държавно делегирана дейност 338 „Ресурсно подпомагане“- 496 

538 лв. 

• Община Шумен дофинансира делегираните от държавата 

дейности по функция „Образование” в общ размер на 304 769 лв., в т.ч.: 

За покриване на разходите за издръжка в местна дейност по функция 

„Образование” са разчетени общо 2 997 722 лв., както следва: 

• за издръжка на детски градини – 1 859 051 лв.; 

• за издръжка на ЦПЛР– 837 321 лв. (УСШ И ОДК) 

• за издръжка на „Други дейности по образованието“ – 301 350 лв. 

За 2020 г. уточненият план по функция „Образование“ в държавно 

делегирана дейност е в размер на 40 833 830 лв. Изпълнение за 2020 г. в размер 

на 37 869 466 лв. или 95,9 %. 

Местна дейност - за 2020 г. уточненият план по функция „Образование“ в 

местна дейност е в размер на 3 110 109 лв. Изпълнение за 2020 г. в размер на 2 

425 576 лв. или 78% 

Спрямо 2019 г. увеличението на средствата в държавно делегирана 

дейност е 18 %, а в местна дейност - 0,16 %. 

Бяха разработени проекти по Програмата за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-

2022. Проектните предложения за ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Щурче“, в които се 

предвиждат дейности по СМР за нови два корпуса с капацитет за 80 деца, бяха 

одобрени за финансиране. 

 Разработен е проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи в Община Шумен“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 

подобряване на достъпа до образование“ – компонент 2. 

През изминалата година се изпълняваха следните проекти: 

 

ДГ Име на проекта Период на 



изпълнение 

ДГ „Космонавт“ „Утрешното училище започва за 

всички от днес“ 

01.10.2017 – 

31.05.2020 г. 

ДГ „Светулка” „ACQUISITION OF BASIC 

COMPETENCES – ABC” от 

Програма Еразъм+, КД 2  

01.09.2018г. – 

31.08.2020 г. 

ДГ „Братя Грим” Културното наследство около нас 01.10.2018 - 

30.09.2020 г. 

 Иновация днес – успех за утре 01.10.2019 - 

30.01.2021 г. 

ДГ „Слънце” Природата и съвременното 

преподаване 

01.06.2019 – 

01.06.2020 г. 

 

Чрез 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 2020 г ., във връзка с Глава I - 

Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби съгласно чл. 5, т. 2 и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби са отпуснати  стипендии на 6 

ученици, от които 4 ученици, финансирани от МОН и 2 ученици, финансирани 

от ММС, и са изплатени за  2019 г. 5535 лв. на 9 ученици и за 2020 г. 3240 лв. на 

5 ученици. 

Във връзка с Глава ІІ. Други мерки за насърчаване на творческите заложби 

и потребности на деца и студенти с изявени дарби - еднократно финансово 

подпомагане от кмета на Община Шумен са изплатени  2500 лв. на 48 ученици 

от 2019 г. и 2410 лв. на 35 ученици от 2020 г. 

Във връзка Глава ІІ. Стимулиране на участието на студенти в научни 

форуми, студентски олимпиади, международни състезания и конкурси чрез 

еднократно финансово подпомагане през 2020 г. са отпуснати 1200 лв. на 4  

студенти. 

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на пътуващите ученици 

по транспортна схема, както и общия брой пътуващи по години. Намалява се 

броят на превозените ученици със специализиран превоз  или със собствен 

превоз до средищните училища, причината е промяната в нормативната уредба, 

регламентираща безплатен превоз на ученици от населени места, в които няма 

училище до населени места с училища до завършване на средно образование, 

както до двете обединени училища в с. Ивански и с. Друмево на територията на 

общината. През 2020 година от Община Шумен бяха издействани два нови 

автобуса от МОН, които са включени в маршрути за превоз на деца и ученици.  

 

КУЛТУРА 

Утвърдената културна програма на Община Шумен за 2020 г. се 

изпълни частично поради извънредната епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 и съгласно планираните приоритети във 

всички свои раздели. Доминиращ беше стремежът да се преодолява 



рутинността и трудностите при планирането и осъществяването на 

традиционните регионални и национални прояви, като те се актуализираха, 

търсеха се нови акценти и подход за реализация. Част от регионалните и 

национални празници 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. 

Традиционен източник за подкрепа при осъществяването на 

индивидуални и колективни продукти и дейности на творчески съюзи и 

организации продължават да са Общинският фонд „Култура“ на Община 

Шумен и финансиране чрез календара на културните събития. През 2020 

година бе проведена една сесия на фонда с бюджет от 60 698 лв. 

Направленията, по които се кандидатства, бяха „Детски и младежки културни 

дейности“ и „Творчески Шумен – 2020“. Постъпилите проектни предложения 

за разглеждане от двете направления бяха 56. Одобрени бяха 48 на обща 

стойност 60 120 лв. 

Включените в културния календар събития за съхраняване, 

развитие и осъществяване на традиционните културни форми и инициативи, 

както и търсенето на нови форми на работа за разнообразяване на подхода при 

организацията на тези прояви се реализираха частично поради пандемията. 

Събитията с международен характер бяха отменени поради 

невъзможността за участие на гостуващи участници и забраната за провеждане 

на масови събития през изтеклата година.  

Новите събития в календара през 2020 г. бяха откритите летни 

концерти в парк „Студентски“ при спазване на всички противоепидемични 

мерки, свързани с COVID-19. Локацията на събитията се прие изключително 

добре от населението на града и стана водещ фактор през 2020 г. 

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

включени всички дигитални средства за масова комуникация, като зрителите 

имаха възможност да се насладят на еднодневна телевизионна програма, 

свързана с празника. По повод 24 май бе подготвена и реализирана  богата 

целодневна програма по медии и платформи. Проявите за Деня на детето – 1 

юни бяха организирани на две места в града, по различно време, за да могат 

повече деца да бъдат поздравени за празника. Съвместно с ЦПЛР-ОДК 

„Анастас Стоянов“ бяха изградени занимателни центрове по интереси в 

централната част на Градска градина. Националният конкурс за изпълнение на 

унгарска и българска литература се проведе онлайн за пръв път. В него се 

включиха 96 участници от страната и чужбина. Друг акцент от културната 

програма на Община Шумен бе концерт-спектакълът „Жените по време на 

романтизма“, проведен през месец септември в НИАР „Мадара“ и в 

Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ през септември. 

В Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ през месец май 

2020 г. беше направен цялостен ремонт на библиотеката, в която се съхраняват 



всички книги и издания, притежание на галерията от създаването ѝ досега. 

Същият беше финансиран със собствени средства от бюджета на 

Художествената галерия на стойност  3 474.50 лв. 

През 2020 г. галерията работи основно над проекта за издаване на 

книгата „Имена в българското изкуство от Шумен“. Бяха дарени авторска 

живописна творба от Валентин Кулев (1949) „Присъствие – Биберова“ и 

авторска живописна творба от Юсуф Мустафов – Йоско (1946) „Абитуриентка 

– портрет на Мими“. В Община Шумен беше получено дарение, състоящо се от 

една живописна творба „Гора ІІ“ на художничката Татяна Трендафилова. Беше 

закупена една живописна творба на Валентин Кулев (1949) „Баба Петра“ – 

смесена техника. Реставрирани бяха три живописни творби от Димитър Вичев 

(1888-1948). 

Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ успешно участва в 

инициативи, организирани от Софийската градска художествена галерия 

(СГХГ) и ОХГ „Петър Персенгиев“ – гр. Нови пазар, като предостави творби от 

богатия фонд, с който разполага.  

Участие в „Галерия на 6-те“, основана от художниците Никола 

Танев, Борис Денев, Сирак Скитник, Дечко Узунов, Иван Пенков и Иван 

Лазаров – ноември 2019 – февруари 2020. 

През 2020 година  беше разработена нова визия на сайта на 

галерията, с нов домейн от PC –TM София. Предстои да се допълва и обогатява 

с  информация в различните раздели. - https://gallerykaramihailovabg.com  

В резултат от пандемичната обстановка посещенията в галерията 

спаднаха драстично. През месеците, в които галерията беше отворена за 

посетители, броят им възлиза на 783. 

Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ поддържа 

интереса на почитателите си чрез страницата си 

https://www.facebook.com/gallerykaramihaylovashumen. 

През 2020 година в залите на ХГ „Елена Карамихайлова“ Шумен са 

организирани общо 7  изложби и представяния на книги, като 3 – гостуващи 

изложби, 2 – представяния на книги, 2 – изложби с материали от фонда на 

галерията. 

Две експозиции са посветени на 65 години от основаването на ХГ 

„Елена Карамихайлова“ Шумен, в които присъстват имена на художници като: 

Жеко Спирдонов, Елена Карамихайлова, Никола Михайлов, Александър 

Мутафов, Христо Казанджиев, Трифон Попов, Николай Йовчев, Борис Митов, 

Велислава Игнатова, Милица Козарова, Роза Дайчева, Янаки Манасиев, Георги 

Божилов, Милко Божков, Димитър Буюклийски, Андрей Даниел, Йоан Левиев, 

Иван Димов, Христина Петрова, Михаил Саздов, Теофан Сокеров. 

През 2020 г. РБ „Стилиян Чилингиров“ реализира следните проекти 

и събития: 

• „Социализиране на непопулярно културно-историческо 

наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества“ – 

проект по програма „Културно наследство“ – модул „Културни индустрии и 

културен туризъм“ на Национален фонд „Култура“. 



• „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност – 2020“ за обогатяване на библиотечните фондове. Закупена е 

литература на стойност 25 000 лв.; 

• „Създаване на адаптирани читателски места за хора с увреждания 

и реновиране на външната архитектурна среда в Регионалната библиотека 

„Стилиян Чилингиров“; 

• „Шумен през погледа на децата и времето“ – проект в 

направление „Детски и младежки културни дейности“ на Общинския фонд 

„Култура“; 

• „Развитие на дигитални колекции и професионално образование 

на библиотечните специалисти в шуменска област“; 

• Фотодокументалната изложба „Унгарски следи в Шумен“ в 

Българския културен институт в Будапеща; 

• Фотодокументалната изложба „VII Преславски пехотен полк: 

памет за бъдещето“ в Националната кампания „Бъди войник“ във Велики 

Преслав и във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – Шумен;  

• Фотоизложба „Шуменският край – културно-историческо 

наследство“ в НЧ „Христо Ботев – 1872“ – гр. Нови пазар; 

• Европейската инициатива „Нощ на литературата“, инициирана от 

посолствата и културните институти на страните членки на Европейския съюз, 

Представителството на Европейската комисия в България и Фондация „Детски 

книги“; 

• Партньорство със СУ „Йоан Екзарх Български“ по Националната 

програма “Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 

„Библиотеките като образователна среда“. 

През 2020 година РБ „Стилиян Чилингиров“ продължи 

технологичното си обновление като поддържа четири сайта, от които два с 

краеведска информация - http://shumenski-krai.com , https://shumenstories.com ; 

Постоянно развиваща се дигитална библиотека http://digi.libshumen.org, 

достъпни са 1143 документи, 32 заглавия периодични издания, 971 

пълнотекстови книги.  

Изработени са информационен киоск с краеведска информация за 

локално ползване и интуитивно устройство за изкуствено зрение (OrCam 

MyEye 2) за хората със зрителни увреждания. За читатели са предоставени 20 

компютърни станции за ползване на интернет, електронни книги, достъп до 

електронните каталози на библиотеката. Изцяло е реновирана изложбена зала с 

дистанционно осветление и модерна окачваща система. Изграден е атрактивен 

младежки център с Wi-Fi,  Led телевизор и компютри. Изградено е иновативно 

дигитално студио, предлагащо сканиране, копиране, презапис от плочи, 

видеокасети, DVD, издателска дейност, предпечат рекламни материали и др. 

През изминалата година в библиотеката са осъществени 258 

културно-образователни инициативи, 123 от които библиотеката е била 

домакин. Провеждат се традиционните летни Детски работилници за изкуство. 



Продължава работата по програмите „Популяризиране на шуменци с принос в 

националната и световната култура“ и „Превенция на здравето“. 

Независимо от трудностите, породени от епидемичната обстановка 

Градският духов оркестър „Михаил Биков“ бе активен участник и партньор на 

организираните културни събития в гр. Шумен. Оркестърът се включи в над 20 

публични прояви. През 2020 година за Градския духов оркестър „Михаил 

Биков“ бяха закупени два нови музикални инструменти и допълнителни 

аксесоари за тях, на част от музикалните инструменти бе направена 

профилактика и ремонт. Беше извършено архивиране на нотния материал, 

аранжименти и оркестрации. 

През 2020 г. традиционно беше организационното, финансовото и 

методическото съдействие на читалищата. Бяха извършени ремонти на 

читалищни сгради, като основната част от финансирането беше предвидено за 

укрепване на покривните конструкции. 

 

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

Бюджетът на МДСТ за изминалата година беше в размер на 400 000 

лв., от тях средствата за спортни клубове – 251 000  лв. 

Въпреки пандемията бяха проведени основни спортни мероприятия, 

подпомагани от спортния календар за 2020 г.: 

• Лекоатлетически крос „Златна есен“ за учащи от гр. Шумен с над 353 

участници; 

• Спортист на годината – м. декември 2020 г.; 

• Държавно първенство по кикбокс; 

• Държавен турнир „Мадарски конник“ по карате; 

• Тодоровден – м. март; 

• Планинско рали „Валери Великов“ с участието на 50 екипажа;  

• 1-ви юни – Ден на детето, който се проведе на две локации в града – в 

парк „Градска градина“ и парк „Студентски“ с участието на 1000 деца; 

• Международен турнир по конен спорт „Кабиюк“; 

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

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

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

• Рали „Стари столици“ с участието на 27 екипажа; 

• Държавно първенство по ориентиране и купа „Шумен“ с над 700 

участници от страната. 

Бяха наградени от кмета на Община Шумен следните изявени 

спортисти – световни и европейски шампиони от спортовете карате, конен 

спорт, лека атлетика, кикбокс, фехтовка и ММА: Атанас Георгиев, Ванеса 

Атанасова, Денислава Борисова, Димитър Стоянов, Летисия Димитрова, 

Никола Николов, София Цонева, Трифон Илиев, Цветан Урумов и Янко Янков. 

През годината се проведоха две сесии за подаване на младежки 

проекти по Правилник за финансиране на младежки проекти на територията на 

Община Шумен в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора. 



Кандидатстваха 18 младежки организации и неформални групи с общо 18 

проекта. Експертният съвет одобри само 13 проекта от тях на обща стойност 

30 000 лв. 

Въпреки трудностите и пречките, които възникнаха, вследствие на 

световната пандемия с COVID-19, Общинският младежки съвет Шумен успя да 

адаптира планираните събития за 2020 г. и организира множество онлайн 

кампании, които ангажираха младежите на територията на гр. Шумен през 

месеците на изолация.  

Годината стартира с поредица от четири уебинара, насочени към 

млади хора, като им беше представена възможности за личностно развитие и 

придобиване на нови умения: тема „Уменията на 21 век и как да ги развием?“ с 

гост-лектор Александра Мирчева; тема „Как да бъдем по-продуктивни?“ с гост-

лектор Христо Стоянов; тема „Фалшиви новини и медийна култура“ с гост-

лектор Венелин Добрев и тема „Силата на презентационните умения“ с гост-

лектор Елица Катранджиева – мениджър в UNIFY – образование в Холандия. 

По време на социалната изолация ОМС представи и онлайн 

кампанията #ВкъщисОМС, която целеше да ангажира последователи в 

социалните мрежи, като им представи активности, които могат да извършват в 

условия на изолация. В кампанията бяха включени фитнес и зумба тренировки, 

уроци по народни танци, идеи „направи си сам“. Кампанията привлече над 20 

000 ангажирания във Facebook, a видеата бяха излъчени и в ефира на телевизия 

Шумен. 

На 26-28.06.2020 г. се проведе второто издание на фестивала 

„Шумен и Буден“, организиран от фондация “Подобри”, а Общинският 

младежки съвет беше основен партньор. 

ОМС Шумен, съвместно с екипа на Destructive creation, реализира 

мащабна кампания по преобразяване и облагородяване на над 50 пейки на 

територията на парк „Кьошковете“ и извън него. Чрез предварително обявен 

конкурс кампанията „Пейки срещу вандализма“ привлече артистичните 

предложения на над 30 човека, които твориха по предварително заложени теми. 

В инициативата се включиха деца и младежи от „АРТ“ школа към ЦПЛР-ОДК 

„Анастас Стоянов“, ученици от паралелката по изобразително изкуство към СУ 

„Сава Доброплодни“. 

През юли 2020 г. се проведе ежегодната инициатива по случай 

Европейската седмица на физическата активност и спорта - MOVE Week, част 

от кампанията NowWeMOVE на Международната асоциация за спорт и култура 

(ISCA). ОМС Шумен организира три събития, които бяха насочени към 

повишаването на физическата активност сред малки и големи. Бяха проведени 

тематичните спортни дни „Ден за танци“, „Турнир по футбол“ и „Ден за 

изкачване на Паметника“, които преминаха под мотото на кампанията 

„Раздвижи се с ОМС“. 

През август 2020 г. по повод Международния ден на младежта се 

проведе изложба пред Паметника на свободата с творби на ученици от школите 

„Фотография“ и „Арт“ школа към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“. 



През септември 2020 г. се проведе II-ят рожден ден на Младежката 

сфера. Събитието бе предшествано от облагородяване на пространството и 

парка пред Безистена, съвместно с Фондация „Подобри“. Организиран бе 

изскачащ парк на открито (Pop-up парк), който послужи като временен 

атракцион за най-малките жители на гр. Шумен. Партньори на инициативата 

бяха верига магазини BulMag, Alcomet, Баскетболният клуб Шумен и 

Младежкият дом. 

В периода 16.10 - 18.10.2020 г. в хижа „Младост“ в Търговище се 

проведе второ издание на Младежката академия „Доброволци в действие“. 

През месец декември Общинският младежки съвет – Шумен 

проведе формат на коледна онлайн кампания, която се проведе в рамките на 

четири седмици. Всяка седмица обявявахме по едно коледно предизвикателство 

към последователите ни в социалните мрежи. Темите на конкурса бяха 

„Надпревара за най-атрактивен коледен танц“, „Надпревара за най-красива 

коледна елха“, „Надпревара за най-добро изпълнение на песен или 

стихотворение“, „Надпревара за най-интересен коледен сладкиш“. 

Общинският младежки съвет Шумен се включи като партньор и 

съорганизатор в редица инициативи организирани от ученици, местни и 

национални организации като ГУП Шумен, Фондация „Подобри“, БМЧК 

Шумен, ИМКА Габрово и др. 

Доброволци към ОМС Шумен бяха отличени и в наградите за 

доброволческа инициатива на Фондация „Лале“ за 2020 г., в резултат от 

включването си в дейностите за справяне с пандемията COVID-19. 

  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2020 год. Община Шумен продължи с изпълнението на 

разпоредбите на ЗЕУ. Предостави се възможност за подаване на голям брой 

декларации във връзка със ЗМДТ по електронен път. Създаде се Съвет за 

мрежова и информационна сигурност към Община Шумен, чиято задача е 

следене и изпълнение на клаузите на Закона за киберсигурността и Наредбата 

за мрежова и информационна сигурност.  

Изгради се уеб сайт на Общинския съвет Шумен, а уеб сайтът на 

Община Шумен беше приведен към изискванията на правилата за 

институционална идентичност на интернет страниците и портали на 

държавната администрация, определени от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ в съответствие с чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите 

изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги.    

Внедри се нов софтуер за разпределение на гробни места в ОП 

„Паркове и обредна дейност“, който бива обвързан с ИИС Имеон за по-добра 

проследимост на плащанията.   

Осъвремени се използваната компютърна и периферна техника 

както в общинската администрация, така и в кметствата на общината.  

 



Продължи ползването на системата за сигурно Електронно 

връчване (е-Връчване), която 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.  

В Центъра за информация и услуги на Община Шумен работи 

компютърният терминал, даващ достъп до информация и приложения за 

комуникация и услуги. Интуитивният, интерактивен начин за намиране на 

необходимата информация продължава да прави киоска все по-предпочитано 

устройство както от страна на потребителите на общински услуги, така и на 

служителите от администрацията. Това 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. 

 


