
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН 2014-

2020г. 

за 2017г. 

Въведение  

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Шумен (2014-2020 г.) e приет с 

решение № 712 от 29.05.2014г. на Общински съвет – Шумен. Планът е разработен в 

съответствие със Закона за регионалното развитие, Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие и Методическите указания на МРРБ за разработване на Национална 

стратегия за регионално развитие на Република България, Регионални планове за развитие 

на районите от ниво 2, Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие. 

При изготвянето на стратегическата рамка на плана са отчетени целите на европейската 

кохезионна политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със 

Стратегията “Европа 2020” и с други общоевропейски документи на политиката на 

сближаване, транспонирани в Националната програма „България 2020” и Националната 

стратегия за регионално развитие на република България в периода 2012-2022 г., 

Регионалния план за развитие на Североизточния район и Областната стратегия за развитие 

на Област Шумен за настоящия програмен период.  

Съгласно чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие Общинският съвет 

одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие по предложение на кмета на общината.  

Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 

Общинският план за развитие съдържа задължителните елементи: анализ на 

изходната ситуация за предходния програмен период 2007 – 2013г.; цели и приоритети за 

развитие на общината; индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите 

ресурси за реализация на плана; индикатори за наблюдение и оценка на плана; 

необходимите действия по наблюдение, оценка и актуализация на плана; описание на 

необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност; програма за реализация на ОПР и предварителна оценка на 

ОПР. Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, 

като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а 

дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 

практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

Общинският план за развитие обвързва сравнителните предимства и потенциал за 

развитие на местно ниво с ясно дефинираната визия, цели и приоритети за постигане на 

стратегическите цели, обвързани от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в 

общината и нейното устойчиво развитие. Документът определя средносрочните цели и 

приоритети за развитието на общината и служи като инструмент за взимане на решения и 

управление на общината като цяло, а също и за планиране и управление на дейността на 

общинската администрация. Разработването на ОПР на Община Шумен 2014-2020 г. отчита 

стратегическата рамка, залегнала в актуализираните документи за изпълнение на 

действащите планове и стратегии, като в него се формулират изводи и предложения, 

надграждащи постигнатите резултати. 

Визията, заложена в проекта за Общински план за развитие за периода 2014 – 2020г., 

е формулирана след провеждане на поредица от публични обсъждания: Община Шумен 

2020 г. - модерна и сигурна, с привлекателен административен и образователен общински 

център, с висока степен на достъпност и благоприятна екологична жизнена среда, 

съхраняваща хилядолетната си история и устремена към бъдещето. 

Анализът на предварителната оценка на плана показва, че визията е в съответствие с 

регионалния потенциал на общината обусловен от териториалното й разположение, 



състоянието на икономическите и социални тенденции, потребностите в региона, силните 

страни и възможностите за развитие.  

Стратегията, разработена в проекта на ОПР, отчита основните политики, начертани в 

анализираните документи, като ги съобразява с факторите, условията и потенциала за 

развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори. Взети са предвид и 

документите, които към настоящия момент са вече разработени в общината и имат пряко 

отношение към настоящия програмен период – на първо място това е Интегрираният план 

за градско възстановяване и развитие на гр. Шумен, одобрен с решение № 468 от 

25.07.2013г. на Общинския съвет, за който трябва да бъде осигурено финансиране по 

Оперативна програма „Региони в растеж”, поради това всички проекти които предвижда 

Интегрираният план да се реализират в рамките на обособените 3 зони, са включени в ОПР, 

тъй като се очаква да бъде заделено финансиране за неговото осъществяване. 

На тази основа са дефинирани 4 приоритета в рамките на времевия хоризонт 2014- 

2020: 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, 

основан на знанието и иновации чрез ефективно използване на ресурсите и привличане на 

инвестиции; 

Приоритет 2: Подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и 

възстановяване на техническата инфраструктура и околна среда на територията на община 

Шумен; 

Приоритет 3: Развитие на човешките ресурси, чрез инвестиции в образованието, 

културата, здравеопазването и социалните дейности; 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и 

бизнеса. 

Формулировката на приоритетите кореспондира напълно с адекватната насока на 

развитие на общината в съответствие с дефинираните преди това проблеми и потребности 

на региона и с обособените силни и слаби страни, възможности и заплахи. Кумулативното 

изпълнение на приоритетите ще доведе до разностранни положителни ефекти – ще се 

мотивира населението да остане в града на работи и да се развива професионално, ще се 

повлияе демографският профил на града, ще се намали средната възраст на населението, ще 

се създаде възможност за подобряване на бизнес средата и привличане на бизнеса към 

публично-частни партньорства с цел осъществяване на дейности в обществен интерес. 

Към всеки от приоритетите са формулирани специфични цели. Целите са в 

съответствие и с европейските, националните и регионални стратегически приоритети, 

включително заложените в Стратегия „Европа 2020” цели за постигане на устойчив, 

приобщаващ и интелигентен растеж. Дефинициите на специфичните цели дават ясна 

представа за това, какво се очаква да бъде постигнато и какви са пътищата и средствата за 

постигане на желаните резултати. Целите са дефинирани в реалистичен и достижим за 

общината аспект. Контекстът на целите в пълна степен отразява необходимостта от 

възможните интервенции за осигуряване на решения по отношение на съществуващите 

потребности и ограничения, разрешаване или намаляване на техния негативен ефект. 

Приоритетите и специфичните цели, както и проектите за постигането им, са 

показани в приложената таблица.  

В края на 2017г. беше извършена Междинна оценка на Общинския план за развитие, 

в която беше включена оценка на общото въздействие и бяха отчетени промените в 

социално-икономическата среда в периода на изпълнение на ОПР на национално и местно 

ниво и бяха направени изводи от сравнителния анализ. 

Промени в демографската картина и социалната сфера  

През анализирания период се наблюдава влошаване на състоянието на възрастовата 

структура на населението на община Шумен, което води до промени в разпределението на 

населението под, във и над трудоспособна възраст. 

Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно 

променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите 

поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през 



целия живот на работната сила. Проблемът с деформираната възрастова структура на 

територията е остър, тъй като днешната структура ще определя възпроизводството на 

населението и на работната сила през следващите десетилетия.  

Данните за населението в селата потвърждават негативната тенденция от последните 

20 години, в които се наблюдава рязък спад на населението до 29 г., а и в следващите 

възрастови групи, за сметка на нарастване на населението над 60 г. и особено над 70 

години. Тенденцията на намаляване на населението в трудоспособна възраст ще се запази и 

през следващите години поради намаляването на населението под трудоспособна възраст. 

За община Шумен, както и за областта, е налице процес на демографско остаряване, 

изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 

години и увеличаване на дела на населението на 70 и повече години. 

Ситуация на пазара на труда 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени 

години, които са заети или безработни. Към края на 2017 г. икономически активни лица на 

територията на община Шумен са 52% от икономически активното население на 

територията на област Шумен. 

Възстановяването на пазара на труда в страната и на територията на община Шумен 

продължава и през 2017 г., като коефициентът на безработица е значително по-нисък от 

този за страната и областта. През 2013 г., в разгара на кризата на пазара на труда, 

коефициентът на безработица в общината е 7.2%, при средногодишната безработица през 

2013 г. за страната от 11,8%. В периода 2015-2017 г. безработицата значително намалява, 

като към края на 2017 г. за община Шумен е под 3%. 

Сравнително бързото възстановяване на пазара на труда на територията на община 

Шумен е последица от подобряването на икономическата конюнктура в общината, поне що 

се отнася до осезаемо положителен ефект върху пазара на труда, както и сравнително 

високата трудова мобилност на населението, не се наблюдава  и сериозен проблем с 

квалификацията и образованието на работоспособното население. 

Стимулирането на заетостта на пазара на труда в община Шумен е необходимо 

условие за растежа в развитието на местната икономика. Разкриването на нови работни 

места и създаването на устойчива заетост е предпоставка и за подобряването на 

демографско-социалната среда в община Шумен. По-голяма част от трудовите ресурси на 

общината са съсредоточени в нейния административен център – Шумен. Трайната заетост в 

малките населени места на общината намалява, както и делът на новоразкритите работни 

места по селата. Продължават миграционните процеси на работна ръка от селата към 

административният център.  

Въпреки ясно изразената тенденция на намаляване на безработицата на територията 

на община Шумен все още съществуват рискови групи на пазара на труда, към които 

трябва да бъдат насочени специални политики. Много фирми от региона и отделни лица се 

възползват от възможностите, предоставени от оперативните програми за засилване на 

икономическата активност, обучения по предприемачество за младежите и продължително 

безработните, курсове за преквалификация за безработните и заетите лица, модернизиране 

на образователната система, така че тя в по-голяма степен да отговаря на изискванията на 

работодателите. 

Въпреки подобряването на пазара на труда заплащането продължава да бъде 

сравнително ниско. Основните фактори наблюдавания ръст на заплащане са два – 

повишаването на минималната работна заплата и положителните тенденции в 

икономическото развитие. Намаляващият брой на безработните на чисто пазарен принцип 

води и до ръст на предлаганото заплащане, тъй като все повече работодатели се конкурират 

за все по-малко безработни - особено в икономически дейности, където свободните 

специалисти са малко. 

Индустрията продължава да е основен източник на заетост за 

нискоквалифицираните кандидати за работа. На територията на община Шумен 

преобладават частните инвестиции в преработващата промишленост, благодарение на 

което значително по-малък дял от нискоквалифицираните хора се налага да разчитат на 



финансирани от общините дейности и субсидирана заетост. 

Икономическо развитие на територията на община Шумен  

Случващото се в икономиката на национално и международно ниво оказва влияние и 

върху общинската икономика –  започналото оживление в икономиката и подобряването на 

икономическите показатели за страната след 2014 г. е една от причините за установяване на 

тенденция на ограничаване на темпа на спад и към подобряване на някои от показателите. 

Като цяло промишлеността на Общината е в процес на преодоляване на доскорошната 

стагнация и се наблюдава все по отчетлива тенденция към нарастване на обема на 

инвестиции, като разходите за ДМА се увеличават с 32% спрямо 2012 г. Повишаването на 

резултатите от икономическата дейност при всички дейности говори за повишаване на 

ефективността на икономиката в общината. 

Ускорено икономическо развитие е едно от определенията, с които се характеризира 

изминалата 2017г. Създаването на добър инвестиционен климат стимулира утвърдените 

производители в района да продължават да правят нови инвестиции, както и привлича нови 

за района и страната инвеститори.  

През 2017 година продължи дейността по популяризиране на проекта 

„Индустриален парк – Шумен“ и привличане на нови инвеститори и установяването им на 

територията на парка. Седем нови инвеститори изграждат свои производствени мощности 

на територията на Индустриалния парк.  

И през изминалата година усилията на Община Шумен бяха насочени към 

насърчаване на активното партньорство между местната власт, бизнеса, браншовите 

организации и средите на науката и образованието. Съвместно с Шуменската търговско-

промишлена палата община Шумен се включи в провеждането на Националния бизнес 

форум „Силни региони за силна икономика“, на който бяха представени възможностите за 

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

актуалните дейности за малките и средни предприятия, Европейски инвестиции в подкрепа 

на българския бизнес, включително финансови инструменти, смесено финансиране.  

Продължава изпълнението на проект № BG05SFOP001-4.001-0007 „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен център – Шумен“ на обща стойност 315 

хил. лв. С цел създаване на условия за въвеждане на модерни информационно-

комуникационни технологии и внедряване на иновативни технологични системи през 

2017г. бяха проведени информационни кампании от Областния информационен център за 

представяне на процедурата „Обучения за заети лица“ по ОПРЧР, популяризиране на 

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

актуални процедури по ОПРЧР, представяне на процедури за развитие на социалното 

предприемачество, подкрепа за предприемачество и специфични обучения по ОПРЧР, 

разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК и важни моменти при 

отчитане на проекти по ОПИК, финансови инструменти, електронно подаване и отчитане 

на проекти по ВОМР, електронно отчитане и електронни търгове по проекти. 

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

използването на финансовите инструменти като средство за подпомагане на бизнес 

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

информационен център бяха проведени семинари на тема онлайн търговията и 

възможностите пред малките и средните предприятия за увеличаване на продажбите и как 

да се изгради успешен Интернет бизнес. През 2017г. офисът на ОИЦ е бил посетен от 1237 

души, основно представители на микро- и малки фирми. 

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. 

По данни на Областна дирекция „Земеделие” Шумен към 2017 г. в общината броят 

на регистрираните земеделски стопани е нараснал с около 30 % за последните пет години, а 



наличието на съхранена природна среда и екологично чист район са предпоставка за 

развитие на екологично земеделие. 

Една от основните цели за развитие на туризма в община Шумен през 2017г. беше  

повишаване на конкурентноспособността на туристическия продукт на дестинация 

Туристически регион Шумен, община Шумен бе представена на национални и 

международни туристически борси и изложения в страната. Активно се работи върху 

внедряване на технологични иновативни продукти в областта на туризма.  

Инфраструктура 

През 2017г. голяма част от ресурсите на общината бяха насочени към подобряване 

на състоянието на общинската инфраструктура и изграждане на нови общински обекти с 

различни източници на финансиране. 

През месец февруари 2017 г. започна строителството на Многофункционална 

спортна зала “Арена Шумен“, което ще приключи през настоящата година. 

През годината беше извършена газификация на Спортна зала „Юнак“. 

През 2017г. бяха изработени и монтирани 5 нови автобусни спирки, предстои тази 

дейност да продължи до подновяването на всички автобусни спирки на територията на 

града. 

Бяха извършени ремонт на уличната мрежа в града, както и в кварталите  

“Дивдядово”, “Макак”, и “Мътница”, и изграждане на паркоместа. Беше изпълнен и 

авариен ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Шумен. 

Извършен беше частичен ремонт на бул. „Симеон Велики“ от кръстовището на ул. 

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

Основен ремонт беше извършен на част от източния тротоар на ул. “Преслав“ и беше 

изграден паркинг. 

През годината бяха извършени строително-ремонтни дейности в читалища, детски 

градини, училища, социални домове и текущи ремонти на пътните настилки в населените 

места на общината.  

Изградени бяха нови детски площадки на ул. „Шуменска комуна“ и на ул. „Панайот 

Волов“. 

Проекти, финансирани по оперативните програми и други донори 

Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ в контекста на 

изпълнението на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Шумен 2014 - 

2020, продължи управлението и изпълнението на проекти, финансирани по оперативни 

програми и други източници.  

През 2017г. бяха реализирани инфраструктурни обекти в различни области. Община 

Шумен кандидатства с проект „Повишаване на енергийната ефективност в социални 

заведения в гр. Шумен“ за финансиране по Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност”, 

Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и 

използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни 

системи“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-

2014 чрез Министерство на енергетиката по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, в който бяха включени ЦДГ № 30 „Космонавт“ /филиал/ и ЦДГ № 

32 „Пролетна дъга“. Изпълнението на дейностите приключи през м. април 2017г. Общата 

стойност на този проект и на проекта  "Газификация на детска ясла № 11 "Тракийче", 

детска градина № 32 "Дружба" и ЦДГ № 25 "Братя Грим", финансиран по същата 

процедура, е 804 455,87лв. 

Общинската администрация подаде в съответствие с определените срокове първите 

два проекта по процедура BG16RFOP001-1.014 - Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Шумен „Подобряване на образователната 

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

техническата инфраструктура на град Шумен“.  

Беше подписан  Административен договор за предоставяне на БФП по процедура за 

директно предоставяне BG16RFOP001-1.014-0001-С01/04.01.2017г. по проектно 

предложение „Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура 



на гр. Шумен“ на стойност 7 178 080,96лв. финансиран по ОПРР 2014-2020. Обектите на 

интервенция по проекта, включени в Инвестиционната програма, са: 

 Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари 

(вкл. улично осветление)“ в района на кв. Тракия (11 бр. улици) на стойност 2 539 032.27 

лв. 

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

 Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД на стойност 666 

718.54 лв.  

 Благоустрояване на района на кръстовището на ул. „Станционна”, бул. „Симеон 

Велики” (в т.ч. тротоари, вътрешно-квартални алеи, площадки, осветление) – стойност 

1 292 705.00 лв. 

 Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоар в 

района на ул.”Съединение“ (в т.ч. улично осветление и озеленяване) от Пенсионерски клуб 

№ 7 до Съдебната палата на стойност 647 656.30 лв. 

През годината бяха проведени обществените поръчки за възлагане на СМР по 

проекта и бяха сключени договорите за възлагане на изпълнението на дейностите. На 

19.01.2018г. беше направена първата копка в кв. Тракия и стартира изпълнението на 

дейностите по проекта.  

По процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.014-0002-С01/03.10.2017г 

по проектно предложение „Подобряване на образователната инфраструктура на град 

Шумен“ беше подписан Административен договор за предоставяне на БФП на стойност 

13 041 080,00 лв. финансиран по ОПРР 2014-2020. Проектът включва цялостно саниране и 

извършване на мерки за енергийна ефективност на четири училища, включени в 

Инвестиционната програма: 

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

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

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

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

Проведени бяха обществените поръчки за възлагане на СМР по проекта, към 

настоящия момент са сключени договорите за възлагане на изпълнението на дейностите.  

През 2017г. започна преработването на проектите за останалите три обекта, 

включени в Инвестиционната програма, които ще бъдат подадени през настоящата година:  

 Изграждане на нови социални жилища – кв. Тракия (два броя жилищни блокове с 

общо 50 апартамента) - стойност 2 929 500,00 лв., включени в р-л „Социална 

инфраструктура“; 

 Общински младежки дом (цялостно саниране за енергийна ефективност и 

достъпна среда) – стойност 1 910 781.90 лв., обектът е включен в р-л „Културна 

инфраструктура на Инвестиционната програма; 

 Летен театър (цялостна реконструкция) – стойност 1 596 596.77лв., включен в р-л 

„Културна инфраструктура. 

27 жилищни сгради ще бъдат реновирани по Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. През годината приключи санирането на 11 

блока. За други 9 към настоящия момент също  са изпълнени строителните дейности. 

Избрани са изпълнителите на СМР на още седем многофамилни жилищни сгради, за които 

строителните дейности ще започнат през настоящата година. Общата сума на изпълнените 

СМР до момента е близо 26 милиона лева.  

През 2016 г. започна реализацията на Интегриран воден цикъл за град Шумен - II 

етап - втора фаза по ОПОС 2014-2020 г. Проектното предложение представлява II фаза на 

проект „Интегриран воден цикъл за град Шумен – II етап“ и включва два подобекта, чиято 

реализация е започнала в рамките на ОПОС 2007-2013, но поради обективни обстоятелства, 

не е могла да приключи през програмния период 2007-2013 г. В рамките на II фаза на 

проекта са финансирани изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и 

фосфор за ПСОВ и изграждане на КПС Дивдядово с напорен колектор. 

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



обекта и беше издадено разрешение за ползване от РДНСК. През II фаза на проекта, в 

рамките на ЛОТ 3 бяха извършени дейностите по обектаи беше издадено разрешение за 

ползване. 

В резултат на реализирането на II фаза ще бъде постигнато подобряване на 

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

здравно-екологичните рискове и предоставянето на качествени екологични услуги на 

гражданите, като основна целева група. 

След успешно фазиране на проекта строителството на ПСОВ беше завършено и през 

2017 година обектът е предаден за управление на ВиК оператора. 

 Готов е работният проект за изграждане на ПСПВ. Средствата за него в размер на 

400 хил.лв. бяха отпуснати от държавния бюджет.  

Избрана е нова площадка за пречиствателна станция, извършени са всички 

съгласувателни и отчуждителни процедури, издадено е строително разрешение. 

Беше подписан административен договор за предоставяне на БФП по процедура за 

директно предоставяне BG16М1ОР002-5.002-0007-С01/07.06.2017г. по проектно 

предложение „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на 

атмосферния въздух“ на стойност 97 456,40лв финансиран по ОПОС 2014-2020.  

Беше разработено и подадено проектно предложение „Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 

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

По Българо-Швейцарската програма на ПУДООС започна изпълнението на проект за 

реализация на пилотен модел за екологично събиране и временно съхранение на опасни 

отпадъци от домакинствата. 

По Кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС през 2017г. бяха подадени и 

спечелени общо 19 проекта и беше извършено благоустрояване и озеленяване на 10 

площадки в населените места на общината, 4 училища и 5 детски градини. 

Детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и здравната служба в село Ивански бяха 

обновени по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която подпомага социалното 

включване на роми и други уязвими групи в рамките на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. Ремонтираните сгради дават възможност за по-добър достъп на 

представители на ромската и турската общности до образование и здравеопазване. 

Проектът е на стойност 723 656 лв. 

Община Шумен участва в конкурса на НСОРБ по грантова схема „Подкрепа на 

инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското 

председателство на Съвета на ЕС 2018” и с партньорството на Шуменския университет реализира 

проект за повишаване информираността на гражданите на община Шумен, особено младите, 

за ЕС, ангажиментите и ползите за страната ни като член на ЕС, за същността и ролята на 

ротационното председателство, за постигнатите резултати в рамките на 

евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС. 

От септември 2017 г. Община Шумен е партньор по проект „Европоли – иновативен 

подход „отдолу – нагоре“ за борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“ по програма 

„Европа за гражданите“, като партньор общината получи финансиране в размер 13 300 

евро.  

ДГ „Космонавт“, ДГ „Братя Грим“, ДГ Светулка“ и ДГ „Звънче“ през 2017г. се 

реализират различни проекти по Европейска програма „Еразъм +“ с партньори от 

различни държави на обща стойност 165 хил. евро. 

През 2017г. по Европейска програма „Еразъм +“ се реализират проекти от III ОУ „Д. 

Благоев“, гр. Шумен,  СУ „С. Доброплодни“, гр. Шумен, СУ „П. Волов“, гр. Шумен ПЕГ 

„Н. Вапцаров“, гр. Шумен ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Шумен. 

Отчетът по изпълнението на Общинския план за младежта за 2017г. беше приет с 

решение № 707 от 29.03.2018г.  на Общинския съвет, а отчетът за финансираните младежки 

проекти през 2017г. – с решение № 708 от 29.03.2018г. на Общинския съвет.  



На сесията през м. март беше разгледан годишният отчет за дейността на Общински 

фонд „Култура“ през 2017г., включително Информация за подкрепените проекти от фонда 

през годината, приет с решение № 709 от 29.03.2018г. на Общинския съвет. 

В социалната сфера през 2017г. община Шумен работи по следните проекти: 

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

програма “Развитие на човешките ресурси” на стойност 874 830.00 лв., обслужени са 487 

лица като потребители на услугите, които са обгрижвани от 45 лични асистенти и  40 

домашни помощници. 

 Проект „Център за ранно детско развитие в община Шумен“ по Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”, бюджет: 365 000.00 лв. Целеви групи по 

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

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

увреждания, настанени в институции. Предоставят се професионални услуги за ранна 

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

включително рехабилитация и дейности за консултиране, обучение, мобилна работа с 

детето в неговия дом. Броят на децата обслужвани в момента е 63, лицата ползващи услуги 

по проекта са 50. 

 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен“, финансиран от Фонд за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, като са включени 120 потребители.  

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

на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. Община Шумен е партньор на Агенция социално подпомагане в реализирането на 

проект „Приеми ме 2015“ със сключено Споразумение за партньорство до 31.12.2020 г. В 

област Шумен броят на професионалните приемни семейства е 134, а настанените деца в 

приемни семейства са 141. На територията на община Шумен са сключени договори с общо 

50 приемни семейства за отглеждането на общо 49 деца. 

 По проект  „Обучения и заетост за младите хора“- етап II по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ са работили 11 лица. 

 Националната програма „Активиране на неактивни лица”, чиято цел е да активира 

и включи на пазара на труда неактивни и обезкуражени лица, да ги привлече и мотивира за 

регистрация в бюрата по труда, за да получат те право за включване в обучение и/или 

заетост, 1/едно/ наето  лице. 

 По „Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, 

насочена към повишаване на пригодността към заетост и осигуряване на заетост на 

регистрирани в бюрата по труда безработни лица с трайни увреждания или лица, 

преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества в 

трудоспособна възраст, които са една от най-трудно реализиращите се групи на пазара на 

труда, е осигурена заетост на 1 /едно/ лице. 

 По Програма “Старт на кариерата”, която осигурява възможности за придобиване 

на трудов стаж на безработни младежи, завършили професионално или висше образование, 

и улеснява прехода между образование и заетост, е назначено работи 1 лице. 

 По „Регионална програма за заетост и обучение“, която стартира през 2017 година, 

и има за цел намаляване на безработицата сред най-засегнатите от нея социални групи чрез 

осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, бяха наети общо 5 лица 

на длъжност „Общ работник“- хигиенизиране на улици, площади и пешеходни зони.  

 По програми от Бюрото по труда за 2017 година е осигурена заетост на 19 лица.  

И през изминалата година стремежът в работата на общинската администрация 

беше отстояване на принципите на добро и прозрачно управление и  насърчаване на 

гражданското участие в процеса на вземане на решения и формиране на политики.  

Институтът за икономическа политика реализира проекта „Твоята община те 

очаква онл@йн“, в чийто фокус попада използването на дигиталните технологии от 

местните власти в България за подобряване на функционалността и съдържанието на 

предлаганите от тях услуги, за структуриране на процесите в администрацията спрямо 



нуждите на бизнеса и гражданите и за изграждане на цялостна концепция за публичност и 

по-ефективно включване на гражданското общество в процесите на формулиране, 

реализиране и мониторинг на политики. Изследването, изготвено по проекта, показа 

значително подобрение на индекса на дигиталното управление на община Шумен за 2017г.  

През следващата година целта на общинската администрация ще бъде да 

запази постигнатия сериозен напредък и да постигне устойчивост в развитието на 

дигиталното управление.  

 


