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Любомир Христов: Изпращаме трудна 2020-та година

Годината на пандемия

Изпращаме една много различна година и продължаваме да живеем с ограничения, които
създават сериозен проблем на социалния и личния ни живот, на бизнеса, на
образованието, на културата, на туризма, на спорта - изобщо във всички сфери. Година, в
която пандемията отне човешки животи, донесе страдание и болка. Не знаем кога
предизвикателствата, пред които сме изправени, ще отминат. Не знаем кога и дали ще се
върнем към нормалния начин на живот, който имахме досега. Затова преди всичко бих

искал да благодаря на шуменци за подкрепата при решаване на проблемите,

които ни създаде COVID-19. Да поздравя доброволците, които помагаха на
възрастни и на хора с увреждания с осигуряване на храна и лекарства. Да
изкажа своето уважение за силата и благородството на онези, които влязоха
в болничните заведения и застанаха рамо до рамо с лекарите, сестрите,

лаборантите, фелдшерите, санитарите. Да се преклоня пред
професионализма на медиците и тяхната отдаденост в грижата за човешкия
живот. Да изразя признание към учителите и да насърча учениците, които
заедно трябваше буквално за дни да се адаптират към новите условия и да
провеждат занятията си дистанционно в извънредната ситуация.



Най-голямо беше предизвикателството за здравната система и в това отношение
изключително ценна беше дарителската кампания „Помогни сега“, която започна от
началото на март, но продължава и сега. Общата сума, която до момента е събрана, е
440 000 лева. Средствата бяха използвани за изграждане и оборудване на стаи за
лечение на COVID-19 в МБАЛ – Шумен и за изолиране на ковид сектора, за купуване
на медицинска техника, апаратура, консумативи, за създаване и оборудване на пункт за
кръвна плазма в отделението по трансфузионна хематология към болницата, за
оборудване на бъдещата PCR-лаборатория и др. Без дарените средства трудно бихме се
справили като община с извънредните разходи по време на епидемията.
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2020-та – изпитание за общинските финанси

Наложените ограничения заради пандемията поставиха
под риск финансовата стабилност на общините. Ако
бюджетът ни от местни приходи за 2019 е бил 30 млн. и
660 хиляди, през 2020 – 27 млн. лв., то за 2021-ва
година прогнозата ни е те да са с три милиона и двеста
хиляди по-малко или 23 832 000 лв. Значително по-

малко са приходите от наеми, от продажба на общински
имоти, икономическата активност на малкия и средния
бизнес намалява, което е тревожно. Реализирахме пакет
от мерки за компенсиране на част от понесените щети и
затруднения за търговци, които са ограничили или

преустановили дейността си по време на извънредното положение. Направихме ново предложение и през ноември
Общинският съвет го гласува – наематели на общински имоти в образователни институции, които няма да работят
заради коронавируса, да бъдат освободени от плащане на наеми за времето, през което учениците се обучават в
неприсъствена форма. Добрата новина е обаче, че получихме външно финансиране за изграждане на различни
инфраструктурни обекти на обща стойност над 18 млн. и 600 хиляди лева.
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В епидемичната обстановка от началото на годината досега
общината извършва редица социални услуги в помощ на
нуждаещи се и за преодоляване на последствията от COVID-19.

Домашният социален патронаж работи със запълнен капацитет
от 300 души и разполага със запаси от хранителни продукти.

Обществената трапезария обслужва 110 лица. Други 200 души

Подкрепа за хората от най-уязвимите групи

получават ежедневно безплатен обяд в домовете си. В патронажната грижа за
възрастни и лица с увреждания с почасови услуги и доставка на хранителни продукти
и лекарства в дома са включени още 550 души. И през следващата година Община
Шумен ще продължи да предоставя услугата „Топъл обяд“. Безплатната храна за
потребителите ще бъде осигурена за периода от 1 януари 2021 г. до 27 април 2021 г.
включително по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2014-2020г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица.

Общата сума, която общината ще получи по различните социални проекти до
момента е в размер на 3 312 605 лева.

През тази година започна строителството на нови социални жилища в квартал
„Тракия“ с европейски средства по ОП „Региони в растеж“ за близо 3 милиона лева.



Отчет на кмета на община Шумен Любомир Христов за 2020 година

Стопанска активност по време на пандемия

Въпреки пандемията икономическото развитие на града остава и през този
мандат един от нашите приоритети. Продължава активното ни партньорство с
ръководството на Индустриалния парк. С 1 млн. 200 хиляди лева, отпуснати от
Министерския съвет, ще изградим довеждаща инфраструктура за парка – ново
кръгово кръстовище и ново улично осветление от бензиностанция "Петрол“ до
изхода на Шумен – до втората „Детелина“. През 2020-та още три фирми
получиха разрешение за строеж и през следващата ще започне изграждането на
нови три завода там.

И тази година усилията ни за привличане на инвеститори не останаха
незабелязани. Община Шумен бе отличена с годишната награда „Общински
инвеститор“ на Националното сдружение на общините в Република България.

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

ЕООД в изграждането на завод за алуминиеви профили и елоксация, който се
намира на територията на Индустриалния парк и за строителството на бизнес и
СПА хотел до Арена Шумен.
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Строителство в условията на криза

Държавата ни предостави целеви средства в размер на 2 109 092 лева за проектиране,

надзор и строителство на пътя до „Алкомет“.

Също със средства от държавата на стойност 450 000 лева завършихме реконструкцията
на ул. „Петър Парчевич“ в участъка около МБАЛ - Шумен. Разширихме и
преасфалтирахме пътното платно, изградихме нови тротоари, бордюри, подменихме
електропреносната мрежа, отводнителните шахти, изградихме нови 100 паркоместа.

Асфалтирахме част от предвидените за ремонт улици и участъци от улици в кв. „Боян
Българанов“. Строителните дейности по уличната мрежа на квартала заедно с
изграждането на тротоари и ново LED улично осветление започнаха още през есента на
2019-та година и продължиха през 2020 г. Кварталът е включен в дългосрочната
строителна програма на общината и благоустрояването му ще продължи.

Преасфалтирахме ул. „Отец Паисий“ в участъка от ул. „Тодор Икономов“ до храма „Св.

Възнесение Господне“ и ул. „Ильо Войвода“ в участъка от ул. „Съединение“ до ул.

„Вардар“. Изградена беше и връзка между улиците „Ильо Войвода“ и „Гостивар“.

Асфалтирахме междублокови пространства в центъра на града. Подменена е настилката
на паркингите и алеите около блокове № 10, 12 и 14 на ул. „Цар Освободител“.
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Ремонтни дейности са извършени и по ул. „Пенчо Славейков“ в участъка от ул. „Цар
Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“ и по ул. „Рафаил Попов“ в участъка от ул.

„Цар Иван Александър“ до бул. „Славянски“ и др. Общата сума за цялостно асфалтиране
и ремонт на улици в града, заедно с ръчните кърпежи, извършени от общинското
предприятие по строителство, е на стойност 1 237 614 лева, заделени от бюджета на
общината за тази година.

Ремонтирахме със собствени средства в размер на 662 510 лв. и пътя за село Васил
Друмев от околовръстното шосе до входа на селото.

Асфалтирахме улици и по-големи части от улици в 16 села на общината за 514 337 лева.

По предложение на кметовете и кметските наместници и след оглед от служители на
общината бяха ремонтирани улици, които са в най-тежко състояние.

Продължихме с подмяната на уличното осветление в града изцяло със собствени
средства за близо 2,5 млн. лв. През тази година успяхме да завършим бул. „Симеон
Велики“ от парк „Кьошковете“ до бензиностанция „Петрол“. През следващата година ще
започнем ремонт на уличното осветление по бул. „Ришки проход“. В проекта са
включени основни улици и булеварди, кръстовища, входове и изходи на града.

Приключи подготовката на проектите и през следващата година очакваме да започнат
процедурите по изпълнение на ремонтите на Летния театър – на стойност 2 434 000 лева
и на Младежкия дом – на стойност 2 519 000 лева.



Отчет на кмета на община Шумен Любомир Христов за 2020 година

С постановление на МС от декември тази година е одобрен допълнителен трансфер от
500 000 лева по бюджета на Община Шумен за укрепване на бреговете на река Енчова.

Завърши изграждането на водопровода за допълнително водоснабдяване на шуменското
село Салманово. През лятото беше възстановен изоставен преди около 20 години шахтов
кладенец, който се намира в землището на селото и някога е бил част от водопроводната
система на Шумен. Възстановено е водоснабдяването в квартал „Мътница“ макар към
момента това да е все още само временно решение. Осигурихме 389 835 лева от МРРБ, с
които ще бъде изградена цялостна водопроводна система.

Най-голямото предизвикателство пред Шумен е решаването на проблема с водата –

изграждане на пречиствателна станция питейна вода и подмяна на довеждащия
водопровод от яз. „Тича“. Cъc 126 564 455,79 лв. пo OΠ „Oĸoлнa cpeдa 2014-2020“ през
тази година cтapтиpa peaлизaциятa нa “Интeгpиpaн пpoeĸт зa пoдoбpявaнe нa вoдния
ceĸтop нa oбocoбeнa тepитopия, oбcлyжвaнa oт BиK – Шyмeн”. Ако всичко върви по
план, до две години Шумен ще има нормално водоснабдяване, без сериозни аварии и
загуби на вода. Строителството на пречиствателната станция започна в началото на
ноември и затова 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.
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Образование и обучение от разстояние в електронна среда

Тази година беше много тежка и за образованието. Училищата, учителите и учениците
трябваше да се адаптират към новите реалности и да проведат по-голямата част от
учебните занятия от месец март досега дистанционно (обучение от разстояние в
електронна среда). Общата преценка е, че както училищата, така и предучилищните
групи в детските градини се справиха успешно.

За поредна година подкрепихме финансово Международния есенен турнир
по информатика “Джон Атанасов” с над 7 300 лева и осигурихме наградния
фонд за победителите в състезанието. Традиционно турнирът привлича в
Шумен състезатели от най-силните държави в сферата на информатиката.

Тазгодишното издание на надпреварата се проведе онлайн заради
усложнената епидемична обстановка. В него се включиха над 400 ученици от
страната и рекорден брой държави - 17.

Едно училище и две детски градини от Шумен получиха финансиране по
различни програми на МОН.
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III ОУ “Димитър Благоев” беше включено в списъка на Министерството на
образованието и науката за изграждане и оборудване на физкултурни салони. Със
средства от държавата в размер на 716 666 лева през следващата година в най-

голямото основно училище в областта ще бъде изградено ново спортно съоръжение
за 761 ученици от 1 до 7 клас.

Две детски градини спечелиха финансиране по Програмата за изграждане,

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и
училища 2020 – 2022 на МОН. Общата стойност на проектите е 1,4 млн. лв.

В сградата на ДГ "Щурче" се предвижда цялостна реконструкция на
съществуващия физкултурен салон, а в двора ще бъде направена нова сграда от
лека конструкция за физкултурен салон.

Нова сграда на два етажа ще бъде изградена и в ДГ "Братя Грим". Част от
пространството в нея ще бъде за физкултурен салон, а в останалата ще бъдат
обособени помещения за още две нови групи.
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С 200 000 лева собствени средства изградихме 11 нови детски площадки в
града. Шест от тях са в двора на ДГ “Дружба”, три – в ДГ “Космонавт” и
две – на ул. “П. К. Яворов” в близост до болницата и в кв. „Еверест“.

След проведен конкурс четири детски градини в общината имат нови
директори. Предстои обявяването на нов конкурс за попълването на още
две директорски места.

Във всичките 29 детски градини и 7 ясли в община Шумен бяха извършени
ремонти във вътрешните помещения, фоайетата и коридорите на сградите.

Където се налага, бяха монтирани нови подови настилки и дограми,

кухненско оборудване, ремонтирани санитарни съоръжения и зали за
занимания.
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През 2020-та след 40 години Мемориалният комплекс “Създатели на българската
държава” получи статут на обект с национално значение.

36 автори взеха участие в осмото издание на Националния конкурс за лирика
“Иван Пейчев”. Близо 100 участници се включиха в Националния конкурс за
изпълнение на унгарска и българска литература, който тази година заради
пандемията се проведе изцяло онлайн. Националният пленер по фотография
„Шумен – познат и непознат“ също се проведе онлайн заради усложнената
епидемична обстановка.

48 проекта получиха финансиране в размер на 60 120 лв. от Общинския фонд
“Култура в двете направления “Детски и младежки културни дейности” и
“Творчески Шумен”. С мащабен спектакъл в зала “Арена Шумен” Градският духов
оркестър “Михаил Биков” отпразнува 50-годишния си юбилей. С подкрепата на
Община Шумен Симфониета Шумен беше част от престижния Международен
фестивал “Софийски музикални седмици”. Участието на шуменските музиканти
беше посветено на 170 години от създаването на първия български оркестър,

основан в нашия град. В столицата беше представена книгата на Калина Василева
„Оркестровото дело в Шумен“ – от първия български оркестър до днес, както и
изложба от снимки и документи, съхранявани в Държавния архив в Шумен и в
архива на Симфониета – Шумен.
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Световноизвестните музиканти цигуларят Минчо Минчев и пианистът Людмил Ангелов изнесоха концерт-рецитал в
голямата зала на ДКТ “Васил Друмев”. Спектакълът беше благотворителен, част от тяхното национално турне в
името на една благородна кауза. Минчо Минчев и Людмил Ангелов дариха хонорарите си от петте концерта в
различни градове на страната на Фондация „Панчо Владигеров“. И тази година гостуването на внуците на големия
български композитор Панчо Владигеров - Екатерина, Александър и Константин Владигерови се превърна в
истински празник за града. Трио Владигерови изнесоха пред шуменската публика концерт под надслов “Северна
песен“ в градинката пред НЧ “Добри Войников-1856”.

Шумен бе един от градовете, през които премина националното турне на благотворителния спектакъл „Шоу без име“

на Нешка Робева. А със събраните средства от билети бяха подпомогнати Клубът по художествена гимнастика
„Левски“ и местните клубове и състави, участвали в шоуто. Спектакълът „Светът на златните момичета“ с участието
на всички настоящи национални състезателки по художествена гимнастика също беше представен в нашия град. За
първи път шуменската публика имаше възможността да се докосне до гимнастичките ни, покорили света със своите
изящни съчетания, хореография и красота.
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Паметникът “Създатели на българската държава” отново се превърна в сцена на
изкуствата със спектакъла „Curiosas по време на Романтизма“ (Жените по време на
Романтизма) с участието на актрисата Йоана Буковска-Давидова, пианистката Надежда
Цанова, прима балерината Веса Тонова и балетистът Росен Канев.

Подписахме наново договор за сътрудничество между Община Шумен и украинския град
Херсон по искане на Херсонския градски съвет и след гласуване и одобрение от
Общинския съвет в Шумен. Целта на споразумението е да допринесе за разширяване на
търговско-икономическото, научно-техническото и културното сътрудничество от
взаимен интерес на жителите на Шумен и Херсон, както и за активизиране на
партньорските отношения между
двете страни.
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Продължаваме да подпомагаме работата на Общинския
младежки съвет. През 2020-та заделихме 30 000 лева за
реализацията на младежки проекти, като средствата са с
5 000 лева повече в сравнение с миналата година.

Финансирахме 12 проекта на индивидуални кандидати и
младежки организации. Средствата са използвани за
организиране на футболен турнир за младежи, за
провеждане на обучения на млади фотографи с

Работа с младежки организации

утвърдени професионалисти в областта, за изграждане на екопътека „Кьошкове – Бигора
– Русалка“, за закупуване на народни носии, за концертна, културна дейност и други.

В партньорство с Фондация “Подобри” организирахме графити пленер “Историята на
Шумен в графити”. Историята на шуменския край привлече 18 от най-добрите
български графити артисти в града, които превърнаха различни места в Шумен в живи
картини.

55 пейки в парк „Кьошковете“ бяха ремонтирани и изрисувани в рамките на
инициативата „Пейки срещу вандализма“ на Общинския младежки съвет. Фондация
“Подобри” стартира онлайн платформа “Почисти в Шумен”, която цели да събира
информация за замърсените райони.


