
Приоритет / 

Специфична цел
Наименование на проекта

Отговорни 

институции / 

партньори

Източници на 

финансиране
Стойност

Приета Програма за насърчаване и подкрепа на малкия бизнес

Община Шумен
Шуменска 

търговско-

промишлена 

палата

БТПП

Осигуряване функционирането на Областен информационен 

център – Шумен
Община Шумен

ОПДУ 370 000,00 лв

Участие в туристически борси
Община Шумен, 

ОП "ТППА", РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

Предлагане на технологични иновативни продукти - 

интерактивна иновативна игра и интерактивно приложение за 

мобилни устройства „Паметник на длан“

Община Шумен, 

ОП "ТППА"

Общински 

бюджет

Дигитално представяне на културно-историческото наследство, 

въведени QR – кодове, реализирана платформа „Добавена 

реалност”, изработен електронен трекинг – маршрут в чертите 

на НИАР „Мадара”, за НИАР „Плиска” създадено приложение 

„Виртуална реалност”

Община Шумен, 

ОП "ТППА", РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

Подобряване на състоянието на къщите във Възрожденския 

комплекс и на туристическите информационни центрове

Община Шумен, 

ОП "ТППА", РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

Специфична цел 2: Развитие на устойчив интегриран туризъм

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

за изпълнение на Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Шумен за 2018 година

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

Специфична цел 1: Насърчаване на предприемачеството, подкрепа за създаването и развитието на малки и средни 

предприятия



Разработени пешеходни маршрути
Община Шумен, 

ОП "ТППА", РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

Провеждане в НИАР „Мадара” на Национален средновековен 

събор „Магическата Мадара”

Община Шумен, 

РИМ Шумен
Общински 

бюджет

Преглед на музейните анимации
Община Шумен, 

РИМ Шумен
Общински 

бюджет

Развитие на инфраструктурата на Индустриален парк - Шумен
"Индустриален 

парк - Шумен" АД
"Индустриален 

парк - Шумен" АД

Изграждане на нови предприятия на територията на 

Индустриален парк - Шумен
"Индустриален 

парк - Шумен" АД
Частни капитали

Създадени стопанства на земеделски производители
Земеделски 

производители
Частни капитали

Горски територии с предотвратени пожари

Изпълнителна 

агенция по 

горите, РДПБЗН, 

Община Шумен

Държавен 

бюджет

Текущ ремонт, изграждане и поддържане на уличната мрежа Община Шумен
общински 

бюджет
2 054 782,00 лв

Текущ ремонт и изграждане на общинските пътища Община Шумен
общински 

бюджет
799 988,00 лв

Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни 

алеи и тротоари в района на кв. Тракия
Община Шумен ОПРР 2014-2020 3 266 653,64 лв

Рехабилитация на ул. „Тича” Община Шумен ОПРР 2014-2020 910 504,50 лв

Специфична цел 1: Подобряване състоянието и развитието на инфраструктурата в община Шумен

Специфична цел 3: Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в местната икономика в производства с 

висока добавена стойност

Специфична цел 4: Развитие на селското и горското стопанство

Приоритет 2: Подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на 

техническата инфраструктура и околна среда на територията на Община Шумен



Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД Община Шумен ОПРР 2014-2020 547 458,12 лв

Благоустрояване на района на кръстовището на ул. 

„Станционна”, бул. „Симеон Велики”
Община Шумен ОПРР 2014-2020 1 118 520,10 лв

Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни 

алеи и тротоар в района на ул.”Съединение“
Община Шумен ОПРР 2014-2020 523 925,62 лв

Изготвен работен проект за изграждане на ПСПВ Община Шумен
Държавен 

бюджет
400 000,00 лв

„Разработване/Актуализация на общинските програми за 

качеството на атмосферния въздух“
Община Шумен ОПОС 2014-2020 97 456,40 лв

Реализация на пилотен модел за екологично събиране и 

временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата
Община Шумен ПУДООС

 Укрепване на свлачището и пътния участък на бул."Велики 

Преслав", у-к от път SHU 1180"Местност 5-ти км-Шумен-

Дивдядово"между км 6,550 и км 7,900 

Община Шумен
общински 

бюджет
183 824,00 лв

Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен Община Шумен
общински 

бюджет
250 000,00 лв

Основен ремонт на част от източния тротоар на ул."Преслав" от  
бул."Мадара" до ул."Съединение"

Община Шумен
общински 

бюджет
261 770,00 лв

Ремонт на две кръстовища на ул."Марица"- с ул."Софийско 

шосе" и с ул."Васил Друмев" и ремонт на ул."Перуника от 
кръстовището с ул."Марица" до ул."Гиньо Писков",

Община Шумен
целеви 

трансфери от 
държ. бюджет

889 579,00 лв

Ремонт на тротоарни настилки,озеленяване, саниране на 

декоративни цветарници и фонтан на площадното 

пространство пред Съдебната палата в Шумен 

Община Шумен
целеви 

трансфери от 
държ. бюджет

170 959,00 лв

Реновиране и изпълняване на мерки за енергийна ефективност 
на жилищни сгради по НПЕЕМЖС

Община Шумен, 

МРРБ
Държавен 

бюджет
8 992 011,65 лв

Текущ ремонт на детски площадки Община Шумен
общински 

бюджет
251 489,47 лв

Спорт и природа
Община Шумен
село Черенча

ПУДООС 9 995,00 лв

Специфична цел 2: Подобряване на околната среда и опазване на природното богатство

Специфична цел 3: Подобряване на жизнената среда на град Шумен и населениете места



Изграждане на система за видеонаблюдение Община Шумен
общински 

бюджет

Разработване на Общ устройствен план на община Шумен
Община Шумен и 

МРРБ

общински 

бюджет, 
държавен  

бюджет

60 000,00 лв

Разработване и внедряване на Географска информационна 

система
Община Шумен

общински 

бюджет

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност СОУ 

„Васил Левски”
Община Шумен ОПРР 2014-2020 2 990 321,09 лв

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност  СОУ 

„Трайко Симеонов” 
Община Шумен ОПРР 2014-2020 4 503 676,03 лв

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност НУ 

„Илия Рашков Блъсков” 
Община Шумен ОПРР 2014-2020 952 760,76 лв

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност СОУ 

„Панайот Волов”
Община Шумен ОПРР 2014-2020 2 914 357,24 лв

„Строително-ремонтни дейности в сградата на 6-то ОУ „Еньо 

Марковски”-гр. Шумен 

Община Шумен, 

МОН

Национална 

програма 

„Оптимизация на 

училищната 

мрежа”

130 497,94 лв.

С екологично съзнание, учение и веселба, пазим природата
Община Шумен
ОУ "Панайот 

Волов" с. Мадара
ПУДООС 4 995,00 лв

Специфична цел 1: Осигуряване на оптимални условия за подобряване качеството на образователните услуги, 

предучилищното и училищното образование и развитие на научно-изследователската дейност

Специфична цел 4: Осигуряване на обществена сигурност в община Шумен

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

здравеопазването и социалните дейности

Специфична цел 5: Подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестициите



Да направим нашата детска градина екологично чиста и 

привлекателна за деца и общественост

Община Шумен
ДГ "Щастливо 

детство" с. Царев 

брод

ПУДООС 5 000,00 лв

Детски кът за игра
Община Шумен
ДГ "Чучулига"

ПУДООС 5 000,00 лв

Обичам природата - и аз участвам 
Община Шумен
ДГ "Космонавт"

ПУДООС 4 990,00 лв

Живей модерно с природата
Община Шумен
ДГ "Братя Грим"

ПУДООС 5 000,00 лв

Горска детска градина
Община Шумен
ДГ "Дружба"

ПУДООС 4 990,00 лв

Учение и отдих чрез природата
Община Шумен
ПГОХХТ "Проф. 

Асен Златаров"

ПУДООС 5 000,00 лв

Обичам природата - и аз участвам
Община Шумен

ДЯ № 13 

"Звездици"

ПУДООС 4 999,99 лв

„Твоят час“
ІІ ОУ“Д-р Петър 

Берон“,

Община Шумен

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

44 633,00 лв.

„Твоят час“
ПЕГ „Н. Й. 

Вапцаров”

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

48 302,27 лв.

„Твоят час“
VI ОУ „Еньо 

Марковски“

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

24 806,00 лв.

„Твоят час“ НУ "Княз Борис I"

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

20 186,00 лв.



„Твоят час“
ОбУ "Христо 

Ботев" с. 
Друмево

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

11 077,52 лв.

„Твоят час“
ОбУ "Христо 

Ботев" с. Ивански

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

9 257,00 лв.

„Твоят час“
СУ "Панайот 

Волов"

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

29 887,85 лв.

Умения с насоченост в областта на цифровите технологии: 

продължаване на моите професионални изследвания
СУ "Панайот 

Волов"
Еразъм + 8 564,58 лв.

Твоят час
СУ „Йоан Екзарх 

Български”

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

45 879,48 лв.

Уважението-ценност за цял живот
СУ "Сава 

Доброплодни"
Еразъм + 5 528,00 €

Ролята на ефективно преподаване
СУ "Сава 

Доброплодни"
Еразъм + 45 396,00 €

Твоят час
СУ "Сава 

Доброплодни"

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

75 856,00 лв.

Заедно живеем, учим, успяваме
СУ "Сава 

Доброплодни"
50 806,00 лв.

„Екологията и ИКТ в модерния педагогически процес" ДГ "Латинка" Еразъм + 29 063,63 лв.

„Утрешното училище започва за всички от днес“ ДГ "Космонавт" Еразъм + 23 490,00 €

„От учител за учител“                        ДГ "Буратино"

„FROM 

TEAHCER TO 

TEAHCER“

9 930,00 €

„Новите герои на Европа“                  ДГ "Буратино"

„FROM 

TEAHCER TO 

TEAHCER“

10 675,00 €

„Every child is special” ДГ "Звънче" Еразъм + 21 800,00 €



ACQUISITION OF BASIC COMPETENCES – ABC ДГ "Светулка" Еразъм + 21 980,00 €

Квалифицирани учители- успешни деца ДГ „Братя Грим” Еразъм + 16 060,00 €

Иновация чрез квалификация ДГ „Братя Грим” Еразъм + 8 605,00 €

Развиване на капацитет в предучилищното образование ДГ „Братя Грим” Еразъм + 7 209,00 €

Новите герои на Европа ДГ „Братя Грим” Еразъм + 19 050,00 €

От учител към учител ДГ „Братя Грим” Еразъм + 16 065,00 €

Евродеца 24 новини- развиване уменията на 21 век чрез детско 

радио и вестник
ДГ „Братя Грим” Еразъм + 12 970,00 €

Подобрени педагогически умения у учителите, интерес към 

чуждите езици у децата
ДГ „Братя Грим” Еразъм + 17 570,00 €

Културното наследство около нас ДГ „Братя Грим” Еразъм + 13 119,00 €

Извършени ремонти на читалища Община Шумен
общински 

бюджет
Цялостно саниране, енергийна ефективност и достъпна среда 

на Общински младежки дом 
Община Шумен ОПРР 2014 -2020 1 910 781,90 лв.

Цялостна реконструкция на Летен театър Община Шумен ОПРР 2014 -2020 1 596 596,77 лв.

Всички заедно за силно и равно начало
Община Шумен,

НЧ ” Евролил 

2005” 

ОП "Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж" 

13 560,00 €

Специфична цел 2: Насърчаване развитието на културните дейности 

Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и достъпа до тях



„Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще 

и успешна интеграция”

Община Шумен,

ДГ „Пролетна 

дъга“, гр. Шумен, 

ОУ „Хр. Ботев“, с. 
Ивански, ШУ „Еп. 

К. Преславски“, 

СКЦ – Шумен, 

ДКЦ 1 – Шумен

Българо-

швейцарската 

програма
723 656,00 лв

Многофункционална спортна зала “Арена Шумен“ Община Шумен
общински 

бюджет
8 362 186,00 лв

Ремонт на покрив на СЗ "Плиска Община Шумен
общински 

бюджет
89 900 лв.

Извършен ремонт на спортни обекти Община Шумен
общински 

бюджет

По проект  „Обучения и заетост за младите хора“- етап II Община Шумен
ОП "РЧР" 2014-

2020

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

Община Шумен МТСП

Национална програма "Активиране на неактивни лица" Община Шумен МТСП

Програма “Старт на кариерата” Община Шумен МТСП

Изграждане на нови социални жилища – кв. Тракия Община Шумен ОПРР 2014-2020 2 929 500,00 лв

“Подкрепа за независим живот в община Шумен” Община Шумен
ОП "РЧР" 2014-

2020
874 830,00 лв

„Център за ранно детско развитие в община Шумен“ Община Шумен
ОП "РЧР" 2014-

2020
461 617,75 лв

Специфична цел 4: Развитие на спорта и младежките дейности

Специфична цел 5: Развитие на човешките ресурси и осигуряване на заетост

Специфична цел 6: Осигуряване на достоен живот и социално включване на хората в неравностойно положение



„Осигуряване на топъл обяд в община Шумен“ Община Шумен

Фонд за 

европейско 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица по 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане

„Приеми ме 2015“-II етап

Агенция 

социално 

подпомагане
Община Шумен

ОП "РЧР" 2014-

2020

Въвеждане на нови видове електронни услуги Община Шумен
Общински 

бюджет

Проект „Европоли – иновативен подход „отдолу – нагоре“ за 

борба с евроскептицизма чрез работа в мрежа“
Община Шумен

програма 

„Европа за 

гражданите“

13 330,00 €

„Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на
инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на
град Шумен"

Община Шумен ОПРР 2014 -2020 139 871,00 лв.

Специфична цел 3: Развитие на административния капацитет и повишаване на публичните услуги

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

Специфична цел 1: Развитие на е-община

Специфична цел 2: Повишаване на ефективността на изградените партньорски мрежи и създаване на платформи за 

междообщинско сътрудничество


