
Приоритет / 

Специфична цел
Наименование на проекта

Отговорни 

институции / 

партньори

Източници на 

финансиране
Стойност

Учредяване на Сдружение „Регионален иновационен център – 

Шумен“

Община 

Шумен,

"Алкомет" АД, 

"ИКОН"ООД, 

"ИНОСТАРТ" 

ООД, ВСУ

БТПП 2 700 000 лв.

Осигуряване функционирането на Областен информационен 

център – Шумен
Община Шумен

ОПДУ 315 000,00 лв

Участие в туристически борси

Община 

Шумен, ОП 

"ТППА", РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

„Стъклена феерия през вековете“

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен, ИМ 

Приморско

Министерство на 

културата
9 191.10 лв.

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

за изпълнение на Програма за реализация на 

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

на Общинския план за развитие на община Шумен за 2019 г.

Специфична цел 2: Развитие на устойчив интегриран туризъм



„Отводняване на защитно покритие на Кръгла каменна 

площадка „Арена“

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен

Министерство на 

културата
49 524.87 лв.

Провеждане в НИАР „Мадара” на Национален средновековен 

събор „Магическата Мадара”

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

„Теренни археологически проучвания в НИАР „Плиска“, 

селищна могила „Банятя“ – с. Иваново, селищна могила 

„Нуруюк“ – с. Сушина“

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет
59 994.54 лв.

Популяризиране на събитийния календар на община Шумен в 

електронните медии в национален план, излъчване на 

рекламни клипове и импресии

Община 

Шумен, ОП 

"ТППА", РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

Подобряване на рекламната дейност на предлаганите 

туристически услуги. Разработване и отпечатване на тематично 

обособени рекламни материали за обектите и услугите, 

предоставяни от предприятието, публикации в специализирани 

туристически издания.

Община 

Шумен, ОП 

"ТППА"

Общински 

бюджет

Насищане на възрожденските къщи и пространствата около тях 
с дейности и събития, снимане на клипове на местни 

фолклорни и ученически групи, възстановки на местни 

традиции и обичаи

Община 

Шумен, ОП 

"ТППА"

Общински 

бюджет

Възстановяване и опазване на културното наследство и 

насърчаване на развитието на културните дейности - ремонт на 

три хранилища на РИМ

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

Съвместна дейност по атракции, научна и изследователска 

работ и кръжочна дейност в Астрономическа обсерватория

ШУ, 

ПП"Шуменско 

плато, Община 

Шумен

Общински 

бюджет

Откриване на изложбата „Шуменска крепост – земя на древни 

култури“

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет



Провеждане на събора „Дни на предците” в НИАР Плиска 

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен

Общински 

бюджет

„Геофизични изследвания в обекти на РИМ – Шумен“

Община 

Шумен, РИМ 

Шумен
Министерство на 

културата
12 999.55 лв.

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

Предоставяне на общински земеделски земи на земеделски 

стопани, кооперации и арендатори
Община Шумен

Земеделски 

стопани и др.

Горски територии с предотвратени пожари

Изпълнителна 

агенция по 

горите, 

РДПБЗН, 

Община Шумен

Държавен 

бюджет

Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни 

алеи и тротоари в района на кв. Тракия
Община Шумен ОПРР 2014-2020 2 539 032,27 лв

Рехабилитация на ул. „Тича” Община Шумен ОПРР 2014-2021 2 031 968,85 лв

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

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



Благоустрояване на зелена площ до „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД Община Шумен ОПРР 2014-2022 666 718,54 лв

Благоустрояване на района на кръстовището на ул. 

„Станционна”, бул. „Симеон Велики”
Община Шумен ОПРР 2014-2023 1 292 705,00 лв

Благоустрояване, изграждане и рехабилитация на пешеходни 

алеи и тротоар в района на ул.”Съединение“
Община Шумен ОПРР 2014-2024 647 656,30 лв

Асфалтиране на улици и тротоари в гр. Шумен Община Шумен
Общински 

бюджет
1 834 155.84 лв.

Асфалтиране на улици и тротоари в населените места и 

кварталите
Община Шумен

Общински 

бюджет
20 407.76 лв.

Асфалтиране на улиците в централната градска част Община Шумен
Общински 

бюджет
352 784.80 лв.

Ремонт на улици и тротоари Община Шумен
Общински 

бюджет
233 640.67 лв.

Ремонт на общинска пътна мрежа Община Шумен
Общински 

бюджет
662 510.56 лв.

Изнасяне на пестициди от два склада в с. Мараш и с. Ивански Община Шумен
Българо-

швейцарска 

програма
Извършване на ремонти на В и К системи и съоръжения в гр. 

Шумен
Община Шумен

Общински 

бюджет
 

Извършване на ремонти на В и К системи и съоръжения в с. 
Салманово

Община Шумен ОПОС 2014-2020

Приемане на Общинска програма занамаляване на 

замърсяването на въздуха 
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 1 845 000.00 лв.

Изграждане на 2 нови площадки за кучета Община Шумен
Общински 

бюджет
2 580.13 лв.

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



Почистване около Младежки дом

Общински 

младежки 

съвет/ Unify - 

Oбразование в 

Холандия

Меггле и 

сладкарница 

“Детелина”

100.00 лв.

„Екологията и причините за промяната в климата“
Виолина 

Каменова

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

1050.00 лв.

„Новият живот на хартия - работилница за рециклиране на 

хартия и изложба“

Сдружение 

„Общество 528“

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

450.00 лв.

„Кажи НЕ на сламката!“
Богдана 

Паунова

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

450.00 лв.

Академия Нулев Отпадък

Общински 

младежки 

съвет/ Нулев
отпадък 
България, 

Природен парк
“Шуменско 

плато”, 

Общество 528

Община Шумен 800.00 лв.

Обновяване на площада пред Съдебната палата Община Шумен
държавен 

бюджет
530 000,00 лв

Изградени и монтирани нови автобусни спирки Община Шумен
общински 

бюджет
21 000.00 лв.

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



Изграждане на нови паркови пространства и зелени площи Община Шумен
общински 

бюджет
Реновиране и изпълняване на мерки за енергийна ефективност 
на 7 жилищни сгради по НПЕЕМЖС

Община 

Шумен, МРРБ
Държавен 

бюджет
5 873 097.82 лв.

Изградени 7 нови детски площадки Община Шумен
общински 

бюджет, частни 

средства
160 497.89 лв.

ЕКОСПОРТ - с. Васил Друмев Община Шумен ПУДООС 9995.00 лв.

Спорт за деца на открито - гр. Шумен Община Шумен ПУДООС 9 999,00 лв

Изграждане на две нови спортни площадки Община Шумен
Общински 

бюджет
46 077.50 лв.

Извършване на ремонтни дейности в населените места Община Шумен
Общински 

бюджет
38 683.31 лв.

Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. 

Шумен
Община Шумен

Общински 

бюджет
657 915.36 лв.

Монтирано LED осветление в с. Илия Р. Блъсков и с. Благово Община Шумен
Общински 

бюджет
58 280.54 лв.

Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на 

територията на гр. Шумен и селищата на общината
Община Шумен

Общински 

бюджет
178 168.61 лв.

Изграждане на система за видеонаблюдение Община Шумен
общински 

бюджет

Приемане на Общия устройствен план на община Шумен
Община Шумен 

и МРРБ

общински 

бюджет, 
държавен  

бюджет
Разработване и внедряване на Географската информационна 

система
Община Шумен

общински 

бюджет

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

Специфична цел 4: Осигуряване на обществена сигурност в община Шумен



Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност СОУ 

„Васил Левски”
Община Шумен ОПРР 2014-2020 3 488 990,00 лв

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност  СОУ 

„Трайко Симеонов” 
Община Шумен ОПРР 2014-2020 4 823 750,00 лв

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност НУ 

„Илия Рашков Блъсков” 
Община Шумен ОПРР 2014-2020 1 089 600,00 лв

Цялостно саниране и мерки за енергийна ефективност СОУ 

„Панайот Волов”
Община Шумен ОПРР 2014-2020 3 318 740,00 лв

Извършване на ремонтни дейности на детските градини Община Шумен
Общински 

бюджет
161 241.97 лв.

Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди в двора на 

Средношколско общежитие "Младост" - гр. Шумен
Община Шумен ПУДООС 5 000.00 лв.

Природата - в училищния двор, СУ "Сава Доброплодни", гр. 

Шумен
Община Шумен ПУДООС 4 997,40 лв

Спорт и игра в чиста околна среда - ДГ "Смехорани", гр. Шумен Община Шумен ПУДООС 5 000,00 лв

Реновиране и изграждане на кът за отдих в двора на ДГ "Васил 

Левски", с. Черенча
Община Шумен ПУДООС 4 998,04 лв

Детската ни градина - привлекателна, желана и екологично 

чиста, ДГ "Буратино", гр. Шумен
Община Шумен ПУДООС 5 000,00 лв

Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование - Подпомагане на ранното обхващане и 

образователното приобщаване на деца от уязвими групи в 

предучилищното образование и подкрепа на достъпа им до 

качествено образование

МОН, Община 

Шумен, Детски 

градини
ОП "НОИР"

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

предучилищното и училищното образование и развитие на научно-изследователската дейност

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

здравеопазването и социалните дейности



Всеки ученик ще бъде отличник - ОУ „Д. Благоев“ - гр. Шумен, 

ОУ „В. Левски“ - с. Градище, ОУ „П. Волов“ - с. Мадара, VI-то ОУ 

„Еньо Марковски“ - гр. Шумен, ОУ „Хр. Ботев“ - с. Ивански, СУ 

„Тр. Симеонов“ - гр. Шумен, ПГОХХТ - гр. Шумен и ПГССХТ - гр. 

Шумен 

Училища в 

общината

Център за 

междуетнически 

диалог и 

толерантност 
„Амалипе“, град 

Велико Търново
Образователни проекти по КД1 и КД2 на Европейската 

програма "Еразъм" -ДГ „Латинка”, ДГ „Космонавт“, ДГ 

”Буратино”, кв. Макак, ДГ „Звънче”, ДГ „Светулка”, ДГ „Братя 

Грим”, ДГ „Изворче” и ДГ „Слънце” 

Детски градини 

в общината
ЕРАЗЪМ +

Проект на Фондация „77“ – „Гората.бг – 100 00 садим гора“ - НУ 

„Ил. Р. Блъсков“, ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „С. Доброплодни“, СУ 

„П. Волов“, ОбУ „Хр. Ботев“, с. Ивански, ОбУ „Хр. Ботев“, с. 
Друмево, ОУ „В. Левски“, с. Градище, ОУ „П. Волов“, с. Мадара, 

ДГ „Братя Грим“, ДГ „Слънце“ДГ „Космонавт“, ДГ „Пролетна 

дъга“, ДГ „Щурче“, ДГ „Чучулига“, ДГ „Светулка“, ДГ „Брезичка“

Училища и ДГ в 

Община 

Шумент
Фондация „77“

„Уважението ценност за цял живот“ СУ „С. Доброплодни“, гр. 

Шумен

СУ „С. 

Доброплодни“, 

гр. Шумен
Община Шумен

ЕРАЗЪМ + 18 000,00 €

Извършени ремонти на читалища Община Шумен
общински 

бюджет

„Вълшебствата от извора“ – 30 години ДГ „Изворче“

ДГ „Изворче“ – 

гр. Шумен
Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Карнавал на приказките и на приказните герои. Доброто 

побеждава, доброто възпитава!“

ДГ „Дружба“ – 

гр. Шумен
Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Толерантност в различията“

Средношколско 

общежитие №2 

– гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.

Специфична цел 2: Насърчаване развитието на културните дейности 



„Природата обикни – въображението развихри“

НЧ „Просвета-

1908“ – с. 
Мадара

Общински фонд 

„Култура“
720.00 лв.

„Дъга от детски клубове – творчески работилници за културна 

идентичност“

ДГ „Пролетна 

дъга“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
720.00 лв.

3-ти Национален конкурс „Красива природа, красива наука – 

лято 2019 г.“

Научно-

образователен 

център СТЕАМ 

– гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.

„Шуменска багреница“

НЧ „Пробуда-

1958“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1680.00 лв.

„Възрожденският дух на Шумен“

Средношколско 

общежитие 

„Младост“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
480.00 лв.

„Тук сме“ – спектакъл на възможностите
СНЦ „Сияйна 

зора“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
3000.00 лв.

„Кристално чисто“ – авторски музикално-танцов и моден 

спектакъл, посветен на 25 години от създаването на агенция 

„Фаворит“

Агенция за 

таланти и 

модели 

„Фаворит“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1200.00 лв.

„Танцуващи пламъчета“

НЧ „Боян Пенев-

1949“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„3 март – дълг и чест“
ДГ „Смехорани“ 

– гр. Шумен
Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.

„Детски панаир Пчелица“
ДГ „Пчелица“ – 

гр. Шумен
Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.



„Звездите на Европа“
ДГ „Брезичка“ – 

гр. Шумен
Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.

„С книга и песен, светът е чудесен“ – празник на децата в 

Шумен по случай 70 години Детска библиотека

НЧ „Добри 

Войников-1856“ 

– гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1560.00 лв.

„Талантливите деца на ДГ „Снежанка“ – с. Ивански“
ДГ „Снежанка“ 

– с. Ивански“

Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.

„Коледни вълшебства“

ДГ „Конче 

вихрогонче“ – 

гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1080.00 лв.

„Родният край в моите очи“

НЧ „Просвета-

1925“ – с. Илия 

Блъсково

Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Весела и забавна ваканция“

НЧ „Отец 

Паисий-1931“ – 

с. Градище

Общински фонд 

„Култура“
840.00 лв.

„Книга-албум за живота на Стоян Коларов със CD: Тенорът 
Стоян Коларов /1907-1964/ страници от живота на артиста“

Петър Мавров
Общински фонд 

„Култура“
840.00 лв.

„Форми и цветове“ – изложба
Александър 

Александров
Общински фонд 

„Култура“
1440.00 лв.

Изработване на северняшки детски народни костюми за ДФА 

„Звънче“

НЧ „Тодор 

Петков-1963“ – 

гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
4680.00 лв.

Участие на вокална формация „Божур“ във фестивала на 

старата градска песен „Мара Врачанка“ – Враца 2019

НЧ „Стилиян 

Чилингиров-

1963“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
840.00 лв.

„Елементи“ – изложба
д-р Камен 

Теофилов
Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Оркестровото дело в Шумен“ – издаване на книга
Калина 

Георгиева
Общински фонд 

„Култура“
1200.00 лв.



„Шумен днес“ – изложба
Бранимир 

Боянов
Общински фонд 

„Култура“
9600.00 лв.

„Ретроспекция“ – изложба 
Красимир 

Арсов
Общински фонд 

„Култура“
1440.00 лв.

Изработване на сценография за фолклорен спектакъл „Любили 

се, искали се…“

АНПТ „Шумен“ 

– гр. Шумен
Общински фонд 

„Култура“
2160.00 лв.

„Красота от векове за векове“ – изложба на автентични шевици
НЧ „Напредък-

1869“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
540.00 лв.

„Издаване на сборника „Незнайно вино“ с песните на маестро 

Николай Тодоров – Кайо“

Николай 

Тодоров
Общински фонд 

„Култура“
840.00 лв.

„Краеведски библиографски издания с национална значимост“
РБ „Стилиян 

Чилингиров“ – 

гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
1920.00 лв.

„Пътеката от камъка до Бога“ – стихосбирка с ръчна изработка 

на изданието
Пламенка 

Николова
Общински фонд 

„Култура“
480.00 лв.

„Художествена фотография“
Иван Стоянов 

Иванов
Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Пътеката от камъка от Бога“ – изложба по текстове от 
едноименната сбирка на Пламена Стоянова

Румен 

Богданов
Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Слово и щрих“ – издаване на книга Пламен Петков
Общински фонд 

„Култура“
960.00 лв.

„Ей! Чиляко“ – сборник разкази
Станислав 

Буковалов
Общински фонд 

„Култура“
1560.00 лв.

„Обич“ – издаване на книга
Виктория 

Ковчазова
Общински фонд 

„Култура“
360.00 лв.

„Петър Златев Груев – народни песни и лично творчество – 

издаване на книга
Кънчо Тодоров

Общински фонд 

„Култура“
1440.00 лв.

„Кулинарен фестивал „Забравени традиции – обредни трапези“ 

– трето издание“

НЧ „Добри 

Люцканов-1912“ 

– с. Васил 

Друмев

Общински фонд 

„Култура“
1440.00 лв.



Стихосбирка „Дракон“

Лора Друмева и 

Даниела 

Друмева

Общински фонд 

„Култура“
720.00 лв.

„Песните на Йовка и Слави Бойчеви – живата връзка с 
вековните български корени“ – издаване на книга

Стефка 

Будакова
Общински фонд 

„Култура“
9600.00 лв.

„Кафене „Весела България“ – спектакъл по текстове на Алеко 

Константинов“

ДКТ „Васил 

Друмев“ – гр. 

Шумен

Общински фонд 

„Култура“
5280.00 лв.

„Изработване на филм и брошури за историята на НЧ „Изгрев-

1929“ по случай 90-годишнината от основаването му“

НЧ „Изгрев-

1929“ – с. 
Ветрище

Общински фонд 

„Култура“
360.00 лв.

„„Родни Звуци“ в културната столица на Европа“ – участие в 

концерт

Смесен хор 

„Родни звуци“ – 

гр. Шумен

Общински фонд 

„Култура“
3240.00 лв.

„„Весела и вкусна динена фиеста“ – Фестивал на динята“

НЧ „Развитие-

1895“ – с. 
Салманово

Общински фонд 

„Култура“
600.00 лв.

Цялостно саниране, енергийна ефективност и достъпна среда 

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

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

„Социализиране на непопулярно културно-историческо
наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни
сътрудничества”

Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров”

Национален 

фонд „Култура”
8399 лв

„Библиографски издания с краеведски характер и национална
значимост”

Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров”

Об 

фонд”Култура”-

Шумен
1600 лв

Координационна и квалификационна дейност на библиотеката
Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров”

Министерство на 

културата
3900 лв



„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност – 2019”

Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров”

Министерство на 

културата
22 000 лв

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност – 2019”

Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров”

Министерство на 

културата
5296 лв

„E-skills for е-inclusion” – партньорски проект

ФГББ, 

Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров” в
партньорство с
(Ireland), 

(Romania), 

Romania, 

(Spain), (Italy.

ЕС- програма 

Еразъм

ХІІІ Детска работилница за изкуство`2019.

Регионална 

библиотека „Ст.
Чилингиров”

Община Шумен 2500 лв

Възстановяване на настилката и цялостно преасфалтиране на 

алеите в двора на "МБАЛ - Шумен" АД
Община 

Шумен
Общински 

бюджет
151 290.20 лв.

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

Извършен ремонт на Спортна зала "Плиска" Община Шумен
общински 

бюджет

Благоустрояване на зоната около Многофункционална спортна залаОбщина Шумен
общински 

бюджет
58 764 лв.

Извършен ремонт на спортни обекти Община Шумен
общински 

бюджет

Младежка академия “Доброволци в действие”

Общински 

младежки 

съвет
Общината 2975.00 лв.

Седмица на движението

Общински 

младежки 

съвет/ Вело
клуб “Илчов
Баир”

Вело клуб “Илчов
Баир”

500.00 лв.

Шумен и Буден

Общински 

младежки 

съвет/ 
ММиръклс 
ЕООД

Община Шумен 10000.00 лв.

Специфична цел 4: Развитие на спорта и младежките дейности



Изкуството говори

Общински 

младежки 

съвет/ Градски
ученически 

парламент

-

Честване на международен ден на младежта

Общински 

младежки 

съвет/ Община
Шумен

-

Честване на рожден ден на Младежката сфера
Общински 

младежки 

съвет
Община Шумен 1000.00 лв.

Коледна Младежка Среща
Общински 

младежки 

съвет
- 336.00 лв.

Мисия „Доброволец“

Сдружение 

„Роми 

медникари“

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

2 200 лв.

„Младите усмивки на Шумен“
Ростислав 

Борисов

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

1 000 лв.

„Игрите на ГРАДА“ 

Градски 

ученически 

парламент 

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

700 лв.

„Как се забавляват децата - преди срещу сега“
Жанина 

Топалова

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

500 лв.



РОБО АКАДЕМИЯ 
Група 

„Роботика“

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

2 450 лв.

„Styling School - грим, коса и снимки“ Ева Добрева

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

440 лв.

„Най-голямото младежко събитие за здравословен начин на 

живот“ 
Симеон 

Симеонов

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

300 лв.

„Великите готвачи 3“

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник“

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

6 100 лв.

„Опознай рисковете, за да ги избегнеш“ 

Сдружение 

„Роми 

медникари“

Общински 

бюджет -
младежки 

проекти

2 940 лв.

„На гости в Шоплука“
Мариела 

Денева 

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

2 110 лв.

„Разкази около лагерния огън“ 
Сдружение СК 

Компас

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

1 505 лв.

Обучения и заетост за хора с увреждания над 29 години

Агенция по 

заетостта, 

Бюро по труда, 

Община Шумен

Агенция по 

заетостта

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



Обучения и заетост за младите хора“ с увреждания  

Агенция по 

заетостта, 

Бюро по труда, 

Община Шумен

Агенция по 

заетостта

Националната програма „Активиране на неактивни лица”

Агенция по 

заетостта, 

Бюро по труда, 

Община Шумен

Агенция по 

заетостта

Национална програма за заетост и обучение на хора с 
увреждания

Агенция по 

заетостта, 

Бюро по труда, 

Община Шумен

Агенция по 

заетостта

Семинар за кариерноориентиране – „Кариери на бъдещето“

Общински 

младежки 

съвет/ Unify - 

Oбразование в 

Холандия

Изграждане на нови социални жилища – кв. Тракия Община Шумен ОПРР 2014-2025 2 929 500,00 лв

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Община Шумен ОПРЧР

482 528,96 лв.

Център за ранно детско развитие в община Шумен
Община Шумен ОПРЧР

616 417,75 лв.

Осигуряване на топъл обяд в община Шумен
Община Шумен ОП Храни

262 068,84 лв.

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



„Приеми ме 2015“-II етап
АСП, Община 

Шумен
ОПРЧР

“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-

2021
365 000,00 лв

„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-

2021

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

2021

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

Община Шумен

„Да растем в хармония в природата с различните от нас“

ТФ „Емоушън“, 

ВТФ „Аврида“ и 

КСТ „Фея данс“ 

Общински 

бюджет - 
младежки 

проекти

2 200,00 лв

Програма “Старт на кариерата”

„Регионална програма за заетост и обучение“



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 €

Гражданите на Европа Община Шумен
Програма 

„Европа за 

гражданите“

16 630.00 €

„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


