
 
 
 
 
 
 
До председателя на  
Общинския съвет - Шумен 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
                                               от Любомир Христов  

кмет на община Шумен 
 
 
Относно: Годишен отчет за 2021г. за изпълнението на  
Програмата за управление на Община Шумен 2019 – 2023 г. 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 
 
В изпълнение на задълженията ми по чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА Ви 

представям Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на Програмата за 
управление на Община Шумен 2019 – 2023 г. 

 
Приложение: Съгласно текста. 

 
 
 
Любомир Христов 
Кмет на община Шумен 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият отчет представя работата на кмета на община Шумен и 

ръководената от него общинска администрация, като обхваща периода на 
втората 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 е представен 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. Документът отразява в съдържателен аспект работата по 
отделните направления.  

И изтеклата 2021 година премина под знака на COVID-19. Имахме 
трудности, но въпреки това успяхме да се справим с изпълнението на бюджета 
и управлението на общинските финанси. 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. Не допуснахме заради липса на средства да бъде преустановена 
работата на важни обществени сектори, които са наша отговорност. 
Направихме нужното, за да помогнем на повече хора, които се нуждаят от 
грижа. Осигурихме оптимален брой електронни услуги, за да гарантираме 
правото на гражданите да получават необходимото административно 
обслужване. Мобилизирахме и човешки, и финансов ресурс за прилагане на 
предписанията на здравните власти за безопасността на живота и здравето на 



хората, без да бъде засегната нормалната дейност на общинската 
администрация.  

Подкрепихме бизнеса в условията на COVID-19 и смятаме, че 
освобождаването от наеми и такси за ползване е важно за оцеляването особено 
на малките фирми. Заедно с това работихме за привличане на нови 
инвеститори. Само през тази година имаме заявен интерес за закупуване на 13 
терена в Индустриалния парк, като за пет от тях процедурите вече са 
приключили, а за другите осем са подписани предварителни договори. 
Икономическото развитие на общината остава ключов приоритет на нашето 
управление. За нас е важно и това, че утвърдени компании продължават да 
правят нови инвестиции в района. В края на миналата година „ВИАС“ ЕООД 
беше отличен  с годишната награда на НСОРБ „Общински инвеститор“ за 
завода за алуминиеви профили и елоксация. В тазгодишното издание на 
конкурса „Кмет на годината“ специалната награда „Инвестиция на годината“ 
беше връчена на фирмата „Алкомет“ АД. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

 Бюджетът на Община Шумен към 31.12.2021 г. е изпълнен в размер 
на 104 579 746 лв. Постъпилите  местни  приходи  за отчетния период  са в  
размер  на 32 342 192 лв., от тях :  

 Данъчни приходи в размер 12 897 934 лв. или 105.29 % от 
бюджетираните средства; 

 Неданъчни приходи в размер на 19 444 258 лв. или 97.93 % от 
бюджетираните средства. В това число са и събраните в размер на 7 361 504 лв. 
(105.92 %) средства от такса „Битови отпадъци“.  

Получените и предоставените трансфери за отчетния период са в 
размер на 78 650 903 лв. или 100 % от планираните средства. Те са 
разпределени, като следва: 

 За държавно делегирани дейности (училища, детски градини, 
детски ясли, социални услуги и други) – 72 390 213 лв. или 100 % от плана за 
2021 г. 

 За местни дейности (обща изравнителна субсидия и субсидия за 
капиталови разходи, целеви субсидии за местни дейности) – 6 260 690 лв. или 
100 % от плана за 2021 г. 

Към 31.12.2021 г. са направени разходи в размер на 104 579 746 лв., 
като следва: 

 За държавно делегирани дейности- 70 564 457 лв. 
 За местни дейности – 33 075 979 лв. 
 За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 939 

310 лв. 
Всички дейности са изпълнени, като към 31.12.2021 г. Община 

Шумен няма просрочени задължения. 
При анализ на изпълнение на бюджета за 2021 г. в сравнение с 

предходните години се констатира, че с реализираните приходи за годината се 
надвишава нивото на изпълнение на бюджетните приходи от  2019 г. , годината 
преди усложнената епидемична обстановка на 2020 г. 



Изпълнението на приходите, трансферите, финансиранията и 
разходите, т.е. бюджетният баланс е в размер на 104 580 хиляди лв. или 
изпълнението на разходите е 82,67 %, спрямо бюджета на общината за 2021 
година.  

Осреднената събираемост на двата основни данъка - данък върху 
недвижимите имоти и  данък върху превозните средства за Община Шумен е 
74%, която  е с два пункта над същата  за страната от 72%. 

Чрез съдебни процедури за събиране на просрочени данъчни 
вземания, за 2021 г. само от 6 на брой дънъчнозадължени лица с големи по 
размер задължения към общината, са постъпили в бюджета около 900 хиляди 
лева. 

Ползвани са временни безлихвени заеми между бюджета и сметки 
за средства от ЕС в размер на  338 275 лв. 

В условията на кризисната 2021 година, в изпълнение на 
погасителните планове са разплатени следните пасиви на Община Шумен от 
минали години в размер на 1 832 522 лв.: 

 Погасен е делът за 2021 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 2021 г. от главницата в размер на 1 500 122 лв. 
по инвестиционен облигационен заем от 2011 г. 

С Решение  № 447 по протокол № 25 от 29.07.2021 г. Общинският 
съвет – Шумен определи нов максимален размер на общинския дълг до 21 
500 000 лева и одобри съотношението на средствата по намерението за теглене 
на кредит за финансиране на Инвестиционен  проект за рехабилитация на 
улична мрежа и междублокови пространства - 16 000 000 лева за градска среда  
и  4 000 000  лева за села. Община Шумен сключи договор с „Търговска банка 
Д“ АД, като съгласно определените от Общинския съвет – Шумен  параметри 
на дълга, той е в размер на 20 000 000  лева за  срок от 120 месеца с до 2 години 
гратисен период. 

С изменението на Закона за местните данъци и такси Общинската 
данъчна служба служебно извършва обработка на данните, свързани с 
придобиване или продажба на моторно превозно средство и недвижим имот (в 
общите случаи), както и при придобиване на имущество по  наследство. Това 
улеснява гражданите, които вече имат задължение да дойдат в местната 
данъчна служба само ако имат право да ползват данъчни облекчения или 
разпределят имуществото  помежду си.  

За удобство и с цел намаляване на административната тежест в 
Община Шумен през 2021 г.  са разработени  15 нови електронни услуги, 
свързани с подаването на данъчни декларации и искания по Закона за местните 
данъци и такси.  Общо електронните административни услуги в данъчния 
сектор стават 28. Те са достъпни на сайта на общината, обхващат 
декларирането на превозните средства, декларирането на недвижимите имоти, 
недвижимите имоти в степен на завършеност „груб строеж“, подаването на 
патентните декларации и декларациите за облагане с данък върху 
таксиметровия превоз на пътници. По електронен път могат да се подават и 



декларациите за облагане с данък върху наследствата, декларациите за 
освобождаване или ползване на данъчни облекчения за данък върху 
недвижимите имоти и такса „битови отпадъци“, както и исканията за 
прихващане, възстановяване и погасяване на данъчни задължения. 

С цел удобство и улеснение на гражданите през 2021 г. Община 
Шумен увеличи значително дела на безкасовите начини за заплащане на 
местните данъци и такси. Към 31.12.2021 г. 41 252 данъчнозадължени лица са 
направили плащания по местните си данъци и такса „Битови отпадъци“  чрез  
Изипей, Фаст Пей  и  ePay на обща стойност 1 540 000 лв., което е с 5,7 пъти 
повече спрямо 2018 г. 

Изпълнявайки действащото законодателство и следвайки 
принципите за прозрачност и достъпност, е създадена възможност за 
информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до 
информацията, касаеща прогнозиране, планиране и отчитане на публичните 
средства чрез оповестяване на страницата на Община Шумен.  

 
ИКОНОМИКА 

В условията на продължаваща пандемия и криза с COVID-19 
икономическото развитие продължава да е сред водещите приоритети в нашата 
работа. И през 2021 г. 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. В края на 
2020 година „ВИАС“ ЕООД беше отличен  с годишната награда на НСОРБ 
„Общински инвеститор“ за завода за алуминиеви профили и елоксация, а в 
годишното издание на конкурса „Кмет на годината“ за 2021 г. специалната 
награда „Инвестиция на годината“ беше връчена на фирмата „Алкомет“ АД за 
мащабната инвестиционна програма на фирмата през последните няколко 
години, включваща откритото през месец септември разширение на базата на 
компанията и продължаващата модернизация на производствените процеси. 

Продължи дейността по реализиране на проекта „Индустриален 
парк – Шумен“ и привличане на нови инвеститори въпреки намалената 
инвестиционна активност на компаниите в световен мащаб и наложените 
ограничения за пътувания поради международната епидемиологична 
обстановка. През 2021 година Индустриален Парк Шумен беше вписан в 
Регистъра на индустриалните паркове по чл. 21, ал. 1 от Закона за 
индустриалните паркове, като бяха изпълнени всички законови изисквания и за 
целта бяха разработени и приети Концепция за Индустриален Парк Шумен и 
Правилник за цялостна организация в Индустриален Парк Шумен.  

През годината бяха продадени 6 индустриални терена в Подзона А 
на трима инвеститори с обща площ 28 630 кв.м. Към края на изтеклата година 
бяха подписани предварителни договори за продажба на още 6 терена от 
Подзона А с обща площ 20648 кв.м. Двама от инвеститорите приключиха 
строителството на обектите си през изминалата година – по един в зоните А и 



С. Ръководството на Индустриален Парк Шумен АД води активни преговори с 
потенциални инвеститори за продажба на индустриални терени в новата 
Подзона С. През изминалата година бяха разработени работни проекти за 
довеждане на водопровод от Подзона С до Подзона Д, който минава под жп 
линията София-Варна. Изграждането на водопровода ще се извърши в началото 
на 2022 година. През 2021 година Индустриален Парк Шумен продължи 
дейността по поддръжка на уличната мрежа и общите части в  Подзони А и С.  

Община Шумен продължава да работи в посока към насърчаване на 
активното партньорство между местната власт, бизнеса, браншовите 
организации и средите на науката и образованието. 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. С решение на Общинския съвет от м. януари 2022 г. договорите за 
наем на имоти – общинска собственост със срок на действие до 5 години да 
бъдат продължени с 3 години по искане на наемателите при определените в 
решението условия. 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 2020 г., но продължава и сега.  

През 2021г. продължи дейността на Областния информационен 
център. През 2021г., която беше последната за 3-годишния период на проект 
2019 – 2021 г., офисът на ОИЦ-Шумен бе посетен на място от 536 души, 
проведени са 26 информационни събития с 458посетители, направени са 10 
публикации за ОИЦ. През 2021г. ОИЦ-Шумен е популяризирал информация за 
актуални през 2021г. процедури за кандидатстване. Отговорил е на въпроси от 
посетители на място, свързани с възможности за стартиране на бизнес по 
европейски проекти, антиковид мерки и кандидатстване по тях, актуални 
процедури по Програмата за развитие на селските райони, Финансовия 
механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, финансови инструменти 
в помощ на бизнеса. Над 100 фирми в област Шумен и извън нея са се 
възползвали през 2021г. от помощта на експертите на ОИЦ-Шумен при 
подаване на документи по процедурата, финансирана от ОПИК: 
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. През 
2021г. ОИЦ-Шумен е популяризирал и информация за новия програмен период 
– Споразумението за партньорство (2021-2027) и новите оперативни програми. 
Участвал е в една Обща инициатива на Мрежата от 27 ОИЦ – за 



популяризиране на новите програми и новия подход за интегрирани 
териториални инвестиции, който ще бъде прилаган при усвояването на 
средствата от ЕСИФ. ОИЦ-Шумен е реализирал обучение за общините от 
областта - за работа с ИСУН и новостите, въведени за бенефициентите по 
проектите. Специален фокус в хода на обучение, организирано от ОИЦ-Шумен 
през 2021г. е обърнат върху новата Програма за развитие на регионите (2021-
2027), и ос 2 от нея, по която Община Шумен ще бъде бенефициент. 

Въпреки пандемичната обстановка и продължаващата 
икономическа стагнация процентът безработни намалява и през 2021 г. падна 
под 4 %, след като в 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 продължава де е най-силно засегнатият от 
пандемията отрасъл. По данни на Българската стопанска камара в условията на 
световна пандемия туризмът се е върнал 30 години назад до нивото на 1990 
година. Според оценки на Световната организация по туризъм приходите в 
хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската дейност и 
международните превози са редуцирани с около 85%. 

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. 
Предприятието продължи да предлага атракции на Мемориален комплекс 
„Създатели на българската държава”, Възрожденски комплекс на ул. „Цар 
Освободител” в гр.  Шумен със ,,Среброва къща” и „Куфатария” – предлагаща 
кафе на пясък и бяло сладко, Интерактивна игра за деца „Кубове” - за 
подреждане и визуализация на местни туристически обекти, Интерактивна 
картичка, рекламираща МК „Създатели на българската държава”, както и 
пешеходни маршрути: „Архитектурният Шумен”, „Араста нашепва”, 
„Духовните храмове на Шумен”, “Панорамна обиколка на Шумен”, “Уловени 
мигове на Шуменско плато”, „Шуменските будители”.  

В Годишните награди в туризма за 2021 г. Община Шумен спечели 
първо място в две категории - „Туристическа община – специална награда 2021 
година“и Дестинацията „Шумен – земя на първите“, а в категорията 
„Туристическа атракция/обект“ Мемориалният комплекс „Създатели на 
българската държава“ остана на трето място. 

Продължи дейността на Туристическия информационен център, 
който предлага 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, 
разпространение на рекламни материали.  

Разработи се проект за кандидатстване пред Министерството на 
културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за консервация и 
реставрация на недвижими културни ценности, с цел да се започнат активни 
дейности по опазване на паметника „Създатели на българската държава”. 
Одобрен е за финансиране етап 1 Предпроектно проучване, заснемане на обекта 
и изготвяне на комплексно задание за консервация и реставрация във фаза 
технически проект на стойност 49 600лв. 

Предприятието участва онлайн в Международна туристическа 
борса „Ваканция Спа и експо 2021г.” с представяне на туристическа дестинация 
Шумен чрез 11 оферти:  Шумен – земята на първите; Тракийското наследство в 
Шуменския край;  Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“; 
Ареал „Старият Шумен”; Пешеходни маршрути;  Регионален музей и неговите 
обекти; Събитиен календар на Община Шумен; Тайните на Шуменско плато; 
Духовните храмове на Шумен; Османското архитектурно наследство - ДП 
„Кабиюк”.  

Съвместно със Съюза на екскурзоводите в България „Дестинация 
Шумен” беше представена на уебинар на тема „Узнай больше о Болгарии – 
стране здоровья и позитива” в портала на Асоциацията на туроператорите в 
Русия /АТОР/. ОП „Туризъм, публични прояви и атракции” участва като 
съорганизатор на XV национален конкурс „България в сърцата и мечтите ни”, 
посветен на 40 годишнината от откриване на МК „Създатели на българската 
държава”, съвместно с НЧ „Боян Пенев 1949”, ДГ „Братя Грим” и ДГ „Дружба”. 

Фонд „Култура“ финансира разработването и отпечатването на 
двуезичен Туристически пътеводител на Община Шумен. Туристическа 
дестинация Шумен беше включена в „Пътеводител на България”, издаден от 
ИК „Домино“. Туристическите обекти на територията на община Шумен бяха 
включени в електронната платформа и приложението на iLoveBulgaria. 

Продължи работата по възстановяване и опазване на културното 
наследство и насърчаване на развитието на културните дейности. През годината 
броят посетители в обектите от структурата на РИМ – Шумен е 108 871. 

През 2021 г. Регионалният исторически музей – Шумен спечели и 
реализира редица проекти за теренни археологически проучвания: „Селищна 
могила „Нуриюк“, с. Сушина, обл. Шумен“; „НИАР „Плиска“ - Сграда в 
югозападния сектор на Вътрешния град“, гр. Плиска; „Селищна могила 
„Банята“ при с. Иваново, обл. Шумен“; с. Златар, обл. Шумен; Недеструктивно 
геофизично издирване на обект „Производствен център за металопластика в 
землището на с. Надарево, общ. Търговище“. Беше спечелено проектно 
предложение към Министерството на културата за мобилна експозиция 
„Рафаил Попов“ – 5 946 лв. Бяха реализирани и съвместни проекти с други 
организации – партньори по Еразъм  с ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Светулка“. 

През изминалата година РИМ – Шумен продължи технологичното 
обновление на дейността и оборудването. Бяха закупени два киоска за 
обновените експозиционни зали „Праистория“ и „Античност“, скенер за 



дигитализиране на книжния фонд на РИМ – Шумен – старопечатни книги и 
научното списание на музея, бяха поставени QR кодове на движимите културни 
ценности, намиращи се във фондохранилищата. 

През 2021 г. РИМ реализира редица събития: 
- IІІ Преглед на музейните анимации под мотото „Преживей 

историята, за да я обикнеш“; 
- V Национален събор „Магическата Мадара“; 
- Обновени експозиционни зали „Праистория“ и „Античност“; 
- Книга 19 на Известие на историческия музей – Шумен; 
- Участие на аналитични специалисти в научни конференции в 

страната и чужбина (повечето дистанционно); 
- Лекция онлайн на тема „Град Шумен като национален 

образователен и културен център на българите през епохата на Възраждането“ 
(лектор проф. дин Вера Бонева); 

- Онлайн лекция по случай 3-ти март (лектор проф. д-р Петко 
Петков); 

- Изработен популярен филм за къща-музей „Лайош Кошут“ 
(партньор Български културен институт в Будапеща); 

- Организирани временни експозиции: „Сладки посланици – 
гастродипломация (гостува Унгарски културен институт – София); 
„Представителни находки от Силистренско“ (гостува РИМ – Силистра); „От 
игла до конец“ (шевни машини – проведена и дарителска акция за събиране на 
шевни машини); „Символи на суетата“ (с културни ценности от фонда на 
музея); „Стари арменски инструменти и носии“ (партньор читалище „Уилям 
Сароян“); „Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет“ (гостува ИМ – 
Батак); „Готови за приключение. Автомобилно рали Будапеща – 
Константинопол, 1912“ (гостува Унгарски културен институт – София); 
Изложба от проведен пленер в комплекс „Авшарян“ „Градски бит края на XIX - 
30- те години на XX век – в картини“. Участниците в пленера са ученици от III 
ОУ „Д. Благоев“ и СУ „С. Доброплодни“; Изложбени продукти на РИМ – 
Шумен в други градове на страната; 

- През периода юли – август в петте градски експозиции от 
структурата на музея са проведени занятия с деца под надслов „Летен музей“; 

-  На Деня на народните будители на Регионалния исторически 
музей – Шумен е присъдена Националната награда „Музейна образователна 
дейност” за 2021 г. в категория „Културен институт – регионален музей“. 

 
ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ 

През 2021 г. бяха реализирани инфраструктурни обекти в различни 
области с цел подобряване на условията за живот и обновяване на градската 
среда.  

Приключи процедурата по избор на изпълнител и предстои да 
започнат строително-ремонтните дейности по изграждане на довеждаща 
инфраструктура до „Индустриален парк Шумен“, включваща 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“, със средства в размер на 1 200 000 лв. по 
ПМС №348 от 18.12.2019 г. 

Приключи изпълнението на дейностите по рехабилитация на 
общинския довеждащ път ПИ 83510.60.133  по продължение на бул. „Симеон 
Велики“ до „Алкомет“ АД на Община Шумен бяха предоставени средства в 
размер на  2 139 092 лв. от бюджета на Министерството на икономиката чрез 
Българската агенция за инвестиции. Обектът е въведен в експлоатация. 

Извършва се рехабилитация и реконструкция на ул. "Иван Кр. 
Ивански" в кв. Дивдядово, гр. Шумен на обща стойност 410 968 лв. 
Реализацията на обекта започна през м. август 2021 г. и ще приключи през 
настоящата година. Към момента се извършват допълнителни ВиК СМР.  

На стойност 404 236 лв. беше извършена рехабилитация 
(реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап, 
включваща възстановяване на БПС № 5. 

Извършена е цялостна реконструкция и рехабилитация на ул. 
"Генерал Радецки" в участъка от ул. „Самара“ до ул. "Средна гора" и в 
отсечката между ул. „Средна гора“ и ул. „Витоша“ на стойност 313 206 лв. 

Беше извършена рехабилитация и реконструкция на участък от 
улица между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/,кв. "Боян 
Българанов", гр. Шумен за 241 284 лв.  

Изцяло е обновена ул. „Кирил и Методий“ от страничния вход на 
МБАЛ на ул. „Петър Парчевич“ до ул. „Климент Охридски“. Завърши 
преасфалтирането на локалното платно на бул. „Симеон Велики“ от ул. „Гоце 
Делчев“ до ул. „Дедеагач“, на ул. “Индустриална” от бул. “Плиска” до ул. 
“Дедеагач”, на паркинга до Информационния център на Мемориалния 
комплекс “Създатели на българската държава”, както и на части от улиците 
“Братя Андрей и Веселин Стоянови”, „Рафаил Попов“, „Неофит Бозвели“, 
„Стилиян Чилингиров“,  паркинга зад Регионалната библиотека и „Димитър 
Благоев“ в село Ивански.  

Със средства по ПМС №33/28.02.2020 г. в размер на 3 000 000 лв. 
беше изпълнен Етап 1 – изграждане на "Тренировъчна зала и тренировъчно 
игрище", част от обект Реконструкция и реновиране на спортен комплекс 
"Панайот Волов" – Шумен. Обектът е готов, предстои извършване на СМР по 
благоустрояване на околното пространство и направа на паркинг за 
автомобили. 

По ОП "Региони в растеж" беше изградена жилищна сграда от две 
секции, включваща 51 бр. социални жилища. Проектът е на обща стойност 
2 983 707 лв. Обектът е въведен в експлоатация.  

Извършена е реконструкция на покрива на сградата на II ОУ "Д-р 
Петър Берон" на стойност 24 166 лв. 

Извършен е основен ремонт на СУ "Сава Доброплодни" на обща 
стойност 355 216 лв. 

Изпълнена е реконструкция на ул."Петър Парчевич" в участъка от 
ул. "Кирил и Методий" до ул."Васил Априлов" в гр. Шумен на стойност 
503 143 лв.  



Изпълнена е реконструкция на покрив на сградата на училището и 
общежитието на ПГССХТ на стойност 144 293 лв.  

Приключват дейностите по финансирания от Министерството на 
младежта и спорта проект за реконструкция и модернизация на корпус 1 от 
Спортен комплекс „Плиска“ на стойност 557 349 лв.  

Стартира изпълнението на дейностите по разширение на 
Гробищния парк в гр. Шумен за 240 000 лв.  

През м. декмври 2021 г. стартира подготовката по изпълнението на 
дейностите по реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - 
Кабиюк“, гр. Шумен със средства по ПМС №400/22.12.2020 г. в размер на 
4 000 000 лв.  

За укрепване на бреговете на река Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16 до 
т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен /от Гръцкия блок до Циганския мост/, 
със средства по ПМС №352/10.12.2020 г. в размер на 520 400 лв. е проведена  
процедура за избор на изпълнител. 

Извършва се ремонт и преустройство на съществуващи обекти по 
проект „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, 
включително с тежки множествени увреждания в град Шумен“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на стойност 366 037 лв. 

По Проект "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" по 
ОП "Региони в растеж", гр. Шумен на стойност 996 000 лв. предстои 
приключването на процедурата за избор на изпълнител. 

За покриване на река Енчова и подобряване на техническата 
инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. 
Климент Охридски“, гр. Шумен на стойност 2 895 040 лв. е изготвен проект и 
предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител. 

Приключи изграждането на нова улица с осветление в участъка 
между улици “Витоша” и “Средна гора”. Приключи цялостната реконструкция 
на уличното осветление по бул. „Симеон Велики“, част от програмата на 
общината за изграждане на енергоефективно улично осветление. Заедно с 
ремонтите по бул. „Мадара“ и към изхода при Пети километър вложените 
досега средства са в размер на 1 млн. и близо 120 хиляди лева от бюджета на 
общината. В момента се изгражда ново улично осветление и по бул. „Ришки 
проход“. 

145 500 лева от бюджета на общинското предприятие 
„Строителство и благоустройство“ са вложени в ремонт на 11 читалища и 15 
кметства. 

Предстои извършването на реконструкция на ЖП мост на булевард 
“Ришки порход” на стойност 700 хил. лв.  

Доставени са вариопреси и казани, необходими за поемането на 
сметоизвозването в южната част на гр. Шумен. 

Предстои изграждането на допълнителен ретензионен басейн в 
депото за неопасни отпадъци, за което е изготвен проект.  

През 2021 г. на територията на община Шумен бяха реализирани 4 
проекта по Националната кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема 
„Обичам природата – и аз участвам“, средствата за която са предоставени от 



Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – един 
в гр. Шумен и три в населените места на общината. 

Cъc 126 564 455,79 лв. пo OΠ „Oĸoлнa cpeдa 2014-2020“ cтapтиpa 
peaлизaциятa нa “Интeгpиpaн пpoeĸт зa пoдoбpявaнe нa вoдния ceĸтop нa 
oбocoбeнa тepитopия, oбcлyжвaнa oт BиK – Шyмeн”. Продължава 
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.   

Беше извършено почистване на нерегламентирани сметища в много 
от населените места на общината. 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 на дирекция „Социална политика и здравеопазване” и 
през 2021 г. бяха предимно под знака на пандемията от COVID-19. Наложената 
извънредна епидемиологична обстановка приоритизира ангажиментите към най 
– рисковите групи – деца, лица с увреждания, пенсионери и трайно безработни. 

През 2021 г. продължихме проекта –„Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19“  с увеличение на капацитета на 650 потребители и 
бюджет в размер на 274 932, 90 лв. Включени са общо 863 лица с ниски доходи 
или без такива в общинската социална услуга. За град Шумен ползвателите на 
услугата са 203, за кметствата в общината 660. Целеви групи по проекта са 
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. 
Бюджет: 482 528,96 лева 

 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – 
Компонент 3, предназначен за 349 лица, но обслужените лица са над 450. 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. Бюджет: 554 910,00 лв.  



По двата компонента на проекта са закупени 2 броя нови 
автомобили. 

Статирахме продължението на цитираните проекти  чрез 
изпълнение на нов проект BG05M9OP001-6.002-0206 „Патронажна грижа + в 
община Шумен“ на стойност- 1 147 760,44 лв. Работи се в две направления: 

1. Патронажна грижа –предоставяне на почасови мобилни 
интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и 
възрастни хора, обединява дейностите от Патронажна грижа 2 и 3. 

2. Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности. 

 Проект BG05M9OP001-2.004-0043 „Център за ранно детско 
развитие в община Шумен“ по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”. За 2020 – 2021 г. усвоените средства са в размер на 350 000,00 лв., 
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 е до 31.12.2021 г. В качеството си на 
партньор, Община Шумен има управленска отговорност да реализира проекта 
на областно ниво чрез планиране, организиране, координиране и отчитане пред 
Агенция за социално подпомагане.   

Средствата, усвоени по проекта са в размер на 893 418,05 лв. В 
община Шумен професионалните приемни семейства са 37, настанените деца в 
тях 33. За област Шумен семействата са 109, настанените деца са 95. 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. 

 Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Дневен център за подкрепа 
на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени 
увреждания в град Шумен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 
Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 



включване“. Бюджет: 915 365,39 лв.  
Общинската администрация Шумен организира превоз до Кръвния 

център във Варна за доброволци, които са преболедували COVID-19 и искат да 
дарят кръвна плазма. 

Осигурявахме ежеседмично транспорт в помощ на Регионална 
здравна инспекция при карантиниране и контролни дейности на територията на 
община Шумен, както и медицински специалисти от Детско и училищно 
здравеопазване да помагат на инспекторите от РЗИ–Шумен. Оказахме 
съдействие при разкриването на Ковид зоната в „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД.   

Във връзка с опазване живота и здравето на децата и учениците във 
всяко детско и учебно заведение е осигурено медицинското обслужване. По 
места са обособени здравни кабинети, в които работят медицински 
специалисти. Кабинетите са оборудвани с медикаменти за долекарска помощ и 
най-необходимите лекарства, превързочни и други материали и имат готовност 
за провеждане на профилактични мероприятия при възникване на вирусни 
епидемии.  

Медицинските специалисти извършват в детските и учебни 
заведения ежедневни измервания на температурата, следят хигиенните 
изисквания на микроклиматичните параметри на въздуха в помещенията и 
предоставят информация за резултатите. От медицинските лица се осъществява 
ежедневен контрол на заболеваемостта на децата и учениците. Те имат основна 
роля при тестване на учениците за COVID-19, като при възникване на вирусна 
инфекция имат готовността за провеждане на профилактични и лечебни 
мероприятия. 

Подпомогнати финансово за лечение са 106 лица със средства от 
общинския бюджет  в размер на 34 966, 00лв. и 14 двойки с репродуктивни 
проблеми в размер на 15 995, 00лв. 

Ежегодно се заделят средства от бюджета на община Шумен в 
размер на 100 000лв. за медицинска апаратура на „МБАЛ –Шумен”АД, 
финансира се дейността на социалния стоматологичен кабинет и изработката на 
ортодонски апарати за лечение на челюстно-лицеви деформации на деца в 
ранна възраст. 

Дирекцията отговаря и ръководи предоставянето на 25 социални 
услуги /специализирани институции, резидентни услуги и услуги в общността/. 
Въпреки наложената извънредна епидемиологична обстановка се запазиха и 
развиха всички социални услуги. Не допуснахме прекъсване в работата на 
Домашния социален патронаж, Обществената трапезария,  Дневните центрове 
за деца и лица с увреждания и бе оказвана ежедневна подкрепа. 

Съгласно предоставените възможности по реда на Закона за 
личната помощ в механизма лична помощ за 2021г. са включени  867 
потребители с 899 лични асистенти. 

Разкрихме нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ с изцяло 
държавно финансиране, за 2021г. са назначавани 52 социални асистенти, които 
са обслужвали 205 потребители на територията на община Шумен, 
включително селата.  



На 420 възрастни лица и лица с увреждания в общинската услуга 
Домашен социален патронаж е доставяна храна, като на 90 от тях са 
предоставени и битови услуги, и поддържане на личната хигиена.  

Всяка година възрастните хора над 65-годишна възраст и 
многодетни майки се подпомагат при закупуване на карти за градския 
транспорт със 100000,00лв., 1725 бр. са абонаментни карти за изминалата 
година. 

Издадени са 504 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 чрез сключени договори между Агенция по 
заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ и общинска администрация Шумен е 
осигурена работа на 37 лица от населените места на територията на община 
Шумен.  
 
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 и предвид пандемичната обстановка.  

През учебната 2021/2022 г. в Община Шумен функционираха 28 
детски градини, от които 16 в града и 12 в селата. 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. 

Целодневно обучение се осъществява за ученици от I до VII клас. 
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 34 здравни кабинети в 
детски градини и училища, които се обслужват от 41 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 2021 година основните направления на дейностите са:  
- 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 програма за преминаване към 
едносменен режим на обучение за училищата на територията на община 
Шумен, съобразно изискванията на МОН. Плановете, утвърдени за 
преминаване към едносменен режим на обучение се забавят и са изцяло 
обусловени от епидемиологичната ситуация. Училища, които вече бяха 
преминали на едносменен режим с оглед недопускането на голям брой 
ученици, планираха обучение на две смени;  

- Утвърждаване на устойчиви образователни институции в 
предучилищното и училищното образование; 

- Бърза адаптация на образователните институции към 
извънредната ситуация в условията на епидемиологична обстановка и 
преминаване на обучение от разстояние в електронна среда, когато е 
необходимо. 

- 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;  
Организирани са: Национален конкурс „Мадарският конник – символ на 
историческото минало и европейското бъдеще на България“; Международни 
детско-юношески хорови празници „Добри Войников“ – Шумен; 

-  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 и слети паралелки в общински училища - ОУ «П. 
Волов», с. Мадара и ОУ «В. Левски», с. Градище. Изготвена процедура, с 
внесено предложение до Общински съвет -Шумен и взето решение за 
дофинасиране в размер на 34 817 лв.  

- 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. Подкрепа и при 
формиране на паралелки от защитени специалности и специалности с недостиг 
на пазара на труда. 

- Изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностното 
развитие на децата и учениците на територията на община Шумен за периода 
2020 – 2022 г., която през м. юли 2020 г. бе разработена и приета. Стратегията 



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 през 2021 г. бяха извършени СМР на обща стойност 

1 174 896 лв. с получени трансфери от МОН и 174 604 лв. със средства от 
бюджета на училищата, общежития, училищни настоятелства. 

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 е газифицирана 
сградата на филиал на ДГ „Брезичка“, завършена е газификацията на ДГ 
„Златната рибка“ и ДГ „Чучулига“. 

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 детските градини бяха извършени ремонти приблизително на 
стойност 100 000 лв. 

Разчетените средства по ЗДБРБ за 2021 г. на база натурални 
показатели по данни на НЕИСПУО към 01.01.2021 г. за финансиране на 
делегираните от държавата дейности са в размер на 40 345 560 лв. Спрямо 2020 
г. увеличението на средствата е с 13,40 %. 

Освен разчетените средства по ЗДБРБ за 2021 г., с решение № 333 
по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на Общински съвет Шумен, е 
гласуван формиралият се преходен остатък за държавно делегирана дейност 
във Функция „Образование“ от 2020 г. в размер на 2 955 002 лв. 

До м.12.2021 г. по бюджетите на второстепенните разпоредители са 
получени допълнително средства в размер на 2 983 287 лв. за развитие на 
образователните институции и за изпълнение на национални програми: 

ОПИСАНИЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СРЕДСТВА  СУМА 
Възстановяване на транспортни разходи на педагог.спец. 35302 
Стипендии за образователни резултати 32625 
За работа с деца и ученици от уязвими групи 243619 
За защитена специалност 31239 
Получени средства за позн.книжки, уч-ци и уч.комплекти 381342 
Стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби  4050 
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул Д-
БДП 17116 
НП "ИКТ в системата на предучилищното и училищното 
образование" 28000 



НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 177656 
Стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби  2430 
За физ.активност, физ.възп., спорт и спортно-тур.дейност  49397 
НП "Отново Заедно" 8050 
НП "Отново Заедно" 7350 

ПМС 262 на МС от 2021 г.за ремонт на държ.и общински училища  216215 
НП "Отново Заедно" 13250 
Получени средства за позн.книжки, уч-ци и уч.комплекти 20438 
НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" 50600 
НП "ИКТ в системата на предучилищното и училищното 
образование" 8438 
НП "Участвай и променяй" 8824 
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 461112 
НП "Отново Заедно" 2850 
Стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби  2430 
НП " Успяваме заедно"- Модул 1 6000 
НП „Представяне на съвременни условия за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в институции в системата на 
предучилищното и училищното образование“ 8738 
Стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби  4320 

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул В 1910 
НП "Ученически олимпиади и състезания" 40950 
НП "Заедно в грижа за всеки ученик" Модул 2 140 
НП "Заедно в грижа за всеки ученик" Модул 3 3028 
НП "Без свободен час" Модул 1 6240 
НП "Без свободен час" Модул 2 61469 
НП "Без свободен час" Модул 3 22687 
НП "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на 
бълг.армия 2981 
НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала" 442090 
Транспорт на педагогически специалисти 28076 
Допълн.средства за мерки срещу Ковид-19 190842 
НП "Отново Заедно" 17500 
Диференцирано заплащане на директори  85424 
НП "ИКТ в системата на предучилищното и училищното 
образование" 20510 
Допълн.финансиране за издръжка на паралелки от защитени 
професии  3987 
НП  "Иновации в действие" 25240 

Стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени 810 



дарби  

НП " Мотивирани учители" Модул 3 160 
НП "Без свободен час" Модул 1 11530 
НП "Без свободен час" Модул 2 5638 
НП "Без свободен час" Модул 3 1624 
Профилактика и рехабилитация на педагог. специалисти 1100 
НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала" 237357 

  2983287 
 

В процедура e изпълнението по Програма за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и 
училища 2020-2022. Спечелени проектни предложения за ДГ „Братя Грим“ и 
ДГ „Щурче“, в които се предвиждат дейности по СМР за нови два корпуса с 
капацитет за 80 деца. 

Община Шумен започна работа на 05.08.2021 г. по проект 
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Шумен“, 
Договор №BG05M9OP001-2.056-0011-2014BG05M2OP001-C01. Финансиран по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Приоритетни оси: 
Образователна среда за активно социално приобщаване. Наименование на 
процедура: „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2. Главната му цел е повишаване качеството 
на живот и социалното включване, намаляване на бедността и трайна 
интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на 
комплексни мерки и прилагането на интегриран подход за заетост и 
образование. Общата стойност на проекта е 1 216 919.92 лв. 

От октомври 2021 г. започна реалното изпълнение на дейностите по 
проекта с партньори ДГ „Светулка“ – гр. Шумен, VI ОУ „Еньо Марковски“ – 
гр. Шумен, ДГ „Камбанка“ – с. Друмево, ОбУ „Христо Ботев“ – с. Друмево, ДГ 
„Мадарски конник“ – с. Мадара, ОУ „Панайот Волов“ – с. Мадара и фондация 
„Аделе“. 

Община Шумен изготви проектно предложение за кандидатстване  
по програма „Възнобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ от Норвежки 
финансов механизъм 2014-2021 г. за IX ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово и 
ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара.  

Чрез Програмата за 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 2021 г са отпуснати  стипендии 
на 9 ученици. 

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на пътуващите 
ученици както по транспортна схема, така и като общ брой пътуващи по 
години. Причината е промяна 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 и до 
двете обединени училища в с. Ивански и с. Друмево на територията на 
общината. 

 
КУЛТУРА 

Утвърдената културна програма на Община Шумен за 2021 г. се 
изпълни частично поради извънредните противоепидемиологични мерки, 
свързани с разпространението на COVID-19 и съгласно планираните 
приоритети във всички раздели. Усилията бяха насочени към: подкрепа, по-
нататъшна реализация и усъвършенстване на добрите практики; продължаване 
на процесите на субсидиране на творческите проекти, както и помощ спрямо 
културните институти, институции и творците; разширяване на полето на 
дейности, свързани с участие в локални и национални проекти. 

Традиционна подкрепа при осъществяването на индивидуални и 
колективни продукти и дейности на творчески съюзи и организации 
продължава да се оказва от Общинския фонд „Култура“. В обявената сесия на 
фонда по двете направления „Творчески Шумен – 2021“ и „Детско и младежко 
творчество“ бяха подадени общо 46 проекта, от които бяха реализирани 43 
проекта на обща стойност 54 870 лв. 

По Календара на културните изяви заложените за този период 
събития се организираха и изпълниха частично. 

Събитията с международен характер през  изтеклата година бяха 
отменени поради невъзможността гостуващи участници да пътуват и заради 
въведената забраната за провеждане на масови събития. 

Тържествената заря - проверка пред Паметника на загиналите във 
войните шуменци събра много граждани на площад „Кристал“ на традиционния 
ритуал по повод Националния празник на България – 3 март. По време на 
церемонията бе отдадена почит на великите владетели на България и на 
хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата. Пред 
Паметника на загиналите във войните шуменци бяха запалени жертвеници и 
вечният огън. 

С ученическа щафета по булевард „Славянски“, ритуал по 
поднасяне на венци и цветя на пл. „Кристал“ и празничен концерт на открито с 
участието на Градския духов оркестър „Михаил Биков“, Смесения хор „Проф. 
Венета Вичева“ и деца от ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен бе отбелязан 
9-ти май – Денят на Европа и 76 години от победата над хитлерофашизма. 

По повод 11 май – Деня на Шумен се състоя тържествена сесия, 
където бяха връчени наградите за изкуство и култура. Община Шумен 
организира забавления за малки и големи в Градската градина. На открита 
сцена в парк „Студентски“ се състоя концерт с участието на поп изпълнителя 
Миро, спортния клуб „Ритмик“, Freerun отбор „Layout“, танцьорите от 
формацията „Танцувалня“ и младата певица Симона Стефанова от ЦПЛР-ОДК 
„Анастас Стоянов“. За поредна година беше проведен и театралният фестивал 
„Нова българска драма“. 



Празнично общоградско тържество по случай 24-ти май – Деня на 
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 
славянската книжовност беше организирано от Община Шумен. В зала „Арена 
Шумен“ беше представен спектакълът „Тайната Българе“.  

В памет на Панайот Волов и загиналите в априлската епопея пред 
паметника на Панайот Волов на пл. „Оборище“ на 26 май бяха поднесени венци 
и цветя в знак на почит към делото и саможертвата на загиналите за свободата 
на България. 

Община Шумен и НЧ “Добри Войников – 1856” бяха домакини 
на “Полски дни в Шумен – 2021”. Традиционното събитие се организира 
от Полския институт в София, Славянското дружество “Васил Друмев” и 
читалището. 

143 години от освобождението на град Шумен и 184 години от 
рождението на Васил Левски бяха чествани с ритуал по полагане на венци и 
цветя пред паметника на Апостола на свободата на пл. „Освобождение“ и с 
историческа възстановка, в която бяха пресъздадени моменти от 
освобождението на града и страната. 

В началото на месец септември се състоя второто издание на 
фолклорния фестивал „Шумла“. 

Община Шумен стартира успешно партньорство с Община 
Кюстендил и  Община Троян по проект „Ritual Gatherings”: Традиционни 
ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на 
общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ по програма 
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.  

През 2021 г. излезе от печат книгата „Имена в българското изкуство 
от Шумен”, издадена от Художествената галерия „Елена Карамихайлова”.           

През месец юли 2021 г. Художествената галерия получи 14 910 лв. 
от Министерство на културата, спечелени по проект „Опазване и представяне 
на творби от фонда на Шумен”, успя да реставрира 15 от най-значимите творби 
от фонд „Живопис“ и да изготви електронен архив с висока резолюция на 300 
художествени произведения /картини/ от същия фонд. 

През годините Художествената галерия „Елена Карамихайлова” е 
партньор в инициативи, организирани от Софийската градска художествена 
галерия (СГХГ), като предоставя творби от богатия си фонд.  

За периода октомври 2020 – октомври 2021 година в залите на ХГ 
„Елена Карамихайлова” Шумен са организирани общо 5 изложби и 2 
представяния на книги. През този период Художествената галерия Шумен има 
едно гостуване в Художествената галерия Силистра с 15 творби на Елена 
Карамихайлова (1875 - 1961). 

Разработена е нова визия на сайта на галерията, с нов домейн от PC 
–TM София. Работата по попълване и обогатяване с  информация в различните 
раздели продължава. Стремежът е чрез страницата 
https://www.facebook.com/gallerykaramihaylovashumen да се поддържа интересът 
на почитателите на Художествената галерия „Елена Карамихайлова”. 

През 2021 г. РБ „Стилиян Чилингиров“ реализира редица проекти и 
събития: 



- „Документален филм „100 години Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров“; 

- „Инструменти за осъвременяване на комуникацията с 
библиотечните потребители в регионалната библиотечна мрежа“ на Регионална 
библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен; 

- „Технологична подкрепа в трудовия процес на служител с 
увреждания към МТСП;  

- Конкурс за едногодишна целева субсидия за подпомагане на 
дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, 
съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, 
както и за опазване и популяризиране на културно – историческо наследство; 

- Проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни 
центрове за четене и информираност“ 2021 г.;  

- „Клиника за книги“ – партньорски проект на библиотеката със 
СНЦ „Мисия култура“ в направление „Детско и младежко творчество.  

Съвместно с други организации бяха реализирани проекти:  
- Представяне на фотодокументалната изложба „Унгарски следи в 

Шумен“ в ПР „Михалаки Георгиев“ –гр. Видин;  
- Представяне на фотодокументална изложба „140 години от 

рождението на Стилиян Чилингиров“ в Националната библиотека „Св. Св. 
Кирил и Методий“ – гр. София;  

- Партньорство със средни училища и гимназии в града по 
Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 
модул „Библиотеките като образователна среда“;  

- Провеждане на Детска работилница за изкуства, съвместно с ПП 
„Шуменско плато“, фирма „Аквариум и терариуми“ ЕООД, МВР – Шумен, 
БЧК – Шумен и др.;  

- За седма поредна година библиотеката участва в европейската 
инициатива „Нощ на литературата“, инициирана от посолствата и културните 
институти на страните членки на Европейския съюз, Представителството на 
Европейската комисия в България и Фондацията „Детски книги“. 

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ през изминалата 
година проведе 136 културно-образователни инициативи, посетени от 3 845 
потребители. Библиотеката бе представена в различни информационно-
дискусионни форуми на регионално, национално и международно ниво: 
уебинар „Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027): 
възможности за библиотеките“; Литературен фестивал „Писмените съкровища 
на Долен Дунав“ – Русе; VIII Международна научна конференция „Промените в 
глобалния свят и новите решения“ – Русе; XXXI Национална конференция „ 
„Библиотеките – предизвикателства и трансформации в COVID среда“ – гр. 
Бургас; уебинар „Финансова грамотност в обществените библиотеки“ и др. РБ 
бе представена в общественото пространство с над 480 публикации в местните 
и национални печатни и електронни медии. 

Независимо от трудностите, породени от епидемичната обстановка, 
редица събития бяха проведени от Общинския младежки дом, ЦПЛР-ОДК 
„Анастас Стоянов“, Градския духов оркестър „Михаил Биков“. 



През 2021 г. Община Шумен продължи да оказва организационно, 
финансово и методическо 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 387 000 
лв., от тях средствата за спортни клубове – 261 000  лв. 

Въпреки пандемията бяха проведени основни спортни мероприятия, 
подпомагани от спортния календар за 2021 г.: 

- Тодоровден; 
- Рали – планинско изкачване „Валери Великов“; 
- Пролетни спортни игри, организирани от Ученическия парламент; 
- Щафета по повод Деня на Европа;  
- Мемориал „Вили Баева“ тенис на маса;         
- „Победи на смелостта“ – национална проява /Сияйна зора/;   
- Велосъстезание „1300 години България“;       

  - Футболен турнир „Млад олимпиец“ квалификации;     
- Ретро рали „Златни пясъци“;        
- Рали „България“;          
- Олимпийски спортен фестивал  в к.к. Албена;        
- Международен ден на ходенето;         
- Футболен турнир „Олимпийски надежди“;        
- Международен турнир по шахмат;       

   
- Държавно първенство по ориентиране за Купа Шумен;       
- Международен мемориален турнир „К. Димитров“ – баскетбол;

  - Футболен турнир „Млад олимпиец“ – финал ;    
- Рали “Стари столици”;                               
- Лекоатлетически крос “Златна есен”;  
- Участие на мажоретките от шуменския спортен клуб „Ритмик“, 

които са част от националния отбор на България, в 24-тото Европейско 
първенство по батон туърлинг и мажоретни спортове; 

- Спортист на годината – м. декември 2021 г. 
Бяха наградени от кмета на община Шумен изявени спортисти – 

световни и европейски шампиони. 
През 2021 г. Общинският младежки дом проведе различни 

мероприятия: онлайн конкурс за есе и стихотворение „ Любовта е ..“; 
национален танцов фестивал „Магията на танца“, събития по повод 50 
годишния юбилей на ОбМД, Национална младежка среща на младежките 
съвети и парламенти, концерти на формациите на Омд.  

ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ реализира редица проекти и 
събития: „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, участие в Национална програма „ИКТ – Средства за 



електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“; съвместна дейност с 
Фондация „Подобри“ по проект „Зелена академия“, Школа „Фотография“ в 
рамките на проект „Магията на светлината“, Регионален конкурс „Пижо и 
пенда“, Фестивал „XXVI Международни детско – юношески хорови празници 
„Добри Войников“ – Шумен“, различни изяви на формациите на комплекса. 

Въпреки трудностите и пречките, които възникнаха, вследствие на 
световната пандемия с COVID-19, Общинският младежки съвет Шумен 
организира множество онлайн кампании, които ангажираха младежите на 
територията на гр. Шумен. Проведе се уебинар на тема „Социалните мрежи с 
щастието“ с гост Стефан Попов – Chefo, който е един от най-популярните 
създатели на видео съдържание в България. По случай празника на Шумен – 11 
май беше организирано гостуване на пъуващата изложба „Последвай 
стъпките“, представяща красотата на българските танци пред широка 
аудитория. В седмицата 31.05- 06.06.2021 г. беше проведена поредица от три 
спортни събития, част от Европейската седмица на движението Move week, 
включваща ден за танци, ден за бягане и ден за футбол. Събиeтo “Шумен и 
буден под Сферата” беше част от лятната програма от събития на Младежката 
сфера. Целта беше представяне на различни музикални жанрове, подходящи за 
широка аудитория с цел привличане на различни групи от хора към проявите на 
открито. По случай Международния ден на младежта и третия рожден ден на 
„Младежка сфера“ бяха организирани празнични концерти. В периода 27-
29.08.2021 г. се проведе работилница за облагородяване на градските мебели в 
парка на „Младежка сфера“. Чрез тази инициатива беше освежено 
пространството и бяха увеличени местата за сядане. От 29-ти до 31-ви 
октомври Общинският младежки съвет Шумен бе домакин на XX-та 
Национална среща на младежките съвети и парламенти. 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

През 2021 година Община Шумен продължи поставените си цели за 
усъвършенстване на оперативната съвместимост за по-добро представяне на 
услуги.  

Предоставените от нас услуги почти винаги включват обем от 
данни между системите на община Шумен, поради което оперативната 
съвместимост обхваща способността на административните звена да работят 
съвместно за постигане на целта за предоставяне на качествени 
административни услуги. 

Електронното управление е основната платформа за цифрова 
трансформация на общината. Повишавайки качеството на административните 
услуги, ние предоставяме достъп по електронен път на информацията, с която 
разполагаме. Това е средство, както за всеобхватно повишаване ефективността 
на процесите в администрацията, така и за облекчаване на взаимодействието 
между отделите на общината, гражданите и бизнеса. При координирано, 
стандартизирано и целесъобразно реализиране на е-управление се 
освобождават ценни ресурси – време, хора и финанси. 

До момента Община Шумен въведе изцяло електронен 
документооборот както между отделите на общината чрез внедрената 



интегрирана информационна система, така и между другите административни 
институции, чрез утвърждаване и налагане на единен технически протокол за 
обмен на електронни документи като стандарт за всички административни 
органи.  Продължи  прилагането на изискванията за мрежова и информационна 
сигурност и за оперативна съвместимост от всички административни органи, 
организациите, предоставящи обществени услуги и лицата, осъществяващи 
публични функции.  

Община Шумен стриктно спазва обвързването на разходите за е-
управление и информационни и комукационни технологии /ИКТ/, с разходите 
за предоставяне на електронни административни услуги. Осъществяването на 
контрола се извършва от страна на ДАЕУ. Той се извършва чрез съгласуване на 
тригодишните бюджетни прогнози, проектобюджетите, текущи и годишни 
отчети на административните органи. Контролът от страна на ДАЕУ е 
регламентиран в ЗЕУ, което от своя страна води до уеднаквяване на  
технически спецификации за проекти и дейности в областта на е-управлението 
и ИКТ, изработени от различните администрации с цел налагане на общи 
изисквания към всички информационни системи, интеграция с поддържаните 
от ДАЕУ хоризонтални и централизирани системи, изисквания за създаването 
на резервни копия и други. Като община от водещ тип работим и не отстъпваме 
от поставените цели за осъществяването на информационно-комуникационна 
свързаност между различните администрации. Отворени сме към единен модел 
за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - Държавна 
агенция "Електронно управление". Продължаваме да утвърждаваме 
институционална идентичност като административен орган и сме осигурили 
достъпност на съдържанието на своите интернет страници в съответствие с 
изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб 
сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, 
които се въвеждат с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за 
електронното управление. 
 


