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ОТНОСНО: Отчет за дейността на Консултативен съвет за управление и 
финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие 
на младите хора в Община Шумен“  

Определяне на сума за финансиране на младежки проекти от бюджета на 
Младежки дейности и спорт на Община Шумен 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 
Консултативния съвет за управление на програма за финансиране на 
младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора, 
се изготвя и внася в Общинския съвет, отчет за дейността и състоянието на 
подадените и одобрени проекти по Програмата. 

В рамките на своята компетентност и приетия Правилник, 
Консултативният съвет осигурява текущ контрол върху дейностите по 
изпълнение на Програмата, оценява и одобрява постъпили проекти, прави 
мотивирани предложения във връзка с дейността си пред Общински съвет, 
участва в организирани дискусии и мероприятия свързани с младежките 
дейности и провежда обучителни кампании, сред младежи на възраст 
между 15 – 29 години. Консултативният съвет се събира на заседания 



веднъж месечно или при постъпили проектни предложения, които имат 
кратки срокове за изпълнение и взема решения, ако присъстват повече от 
половината от членовете му. Консултативният съвет се състои от седем 
души. 

През отчетния период Консултативният съвет провeде 4 /четири/ 
заседания, съгласно утвърдената Програма за работа. Входирани бяха шест 
проектни предложения. По реда на постъпване Консултативният съвет 
разгледа постъпилите проекти, като за всеки един  след съгласуване, е 
направено мотивирано предложение за одобрение или поради 
несъобразяване с условията, залегнали в Правилника, отхвърляне на 
постъпилите предложения. 

 В случай на неясноти и несъответствия в разглежданите проекти, 
комисията изисква от кандидатстващите организации допълнителна 
информация, която разглежда веднага след получаването и. 

Две от проектните предложения не отговаряха на условията, заложени в 
Правилника и Програмата за кандидатстване и съответно върнати за 
преразглеждане към кандидатстващите организации, с мотивирана 
обосновка, към която се прикрепят съответните приоритети, на които 
трябва да отговарят  проектите за кандидатстване. 

Одобрените четири проектни предложения, които бяха реализирани са 
на обща стойност: 2 330 лв. /две хиляди триста и тридесет лв./: 

1. Академия 6 – медийна работилница за тийнейджъри/етап 1 - 
„ Моят Шумен” , кандидатстваща организация: СНЦ „Къща в небето” 
гр.Шумен, съвместно с младежи от клуб „Интеракт“. Проектът се 
реализира под мотото: „ Да направим телевизия за щастливи хора“.  
Реализирането на проекта събра над 30 младежи, които се включиха в 
подготовката и изпълнението му, а крайния резултат бяха усвоените 
основни положения и принципи при изготвянето на телевизионен 
репортаж и направата на такъв. Реализираният проект отговаря на 
заложения в Програмата: Приоритет “ Инициативи за развитие на 
младите хора в свободното време”,  Тема ”Обмен на добри практики и 
идеи сред младежката общественост”.  

Одобрена от Консултативния съвет сума за реализиране на 
дейностите по проекта: 830 лв. 
 



2. „Водна война“ – кандидатстваща организация „ Сборна 
формация“, съвместно с Градски ученически парламент с представител 
Кристина Христова. Проектът бе реализиран в средата на летния сезон и 
събра в парк „Кьошкьове“ над 100 деца и младежи на различни възрасти, 
включително и гости на града, които бяха включени в провелото се 
състезание. Целта на младежите, включили се в предизвикателството е да 
направят състезанието ежегодно и масово. 

Проектът отговаря на първи приоритет, заложен в Програмата – 
„ Активни млади“, Тема “Младежки инициативи”  

Одобрена от Консултативния съвет сума за реализиране на 
дейностите по проекта: 500 лв. 

3. „Заедно“ - кандидатстваща организация „ Младежи за Шумен“, 
включващ представители от различни училища, които демонстрираха 
умения в направата на картички, които раздадоха на своите съграждани, с 
покана за концерт, организиран от тях, с идеята да ги поздравят и накарат 
да се почувстват по – различен и топъл начин, след сивото си ежедневие. 

Проектът отговаря на първите два заложени приоритета в 
Програмата - „ Активни млади“ и “ Инициативи за развитие на младите 
хора в свободното време”.  

Одобрена от Консултативния съвет сума за реализиране на 
дейностите по проекта: 370 лв. 

4. „Спортни игри“, кандидатстваща организация – Градски 
ученически парламент. Проектното предложение отговаря изцяло на 
първия приоритет на Програмата „ Активни млади“  – провеждане на 
спортни състезания, младежки турнири, здравословно оползотворяване 
на свободното време. В проведеното мероприятие се включиха над сто 
младежи на възраст между 15 – 29 години. 

 Одобрена от Консултативния съвет сума за реализиране на 
дейностите по проекта: 630 лв. 

Одобрените проекти са изпълнени и отчетени съгласно заложените 
критерии от Консултативният съвет, одобрени от Общински съвет – гр. 
Шумен 



При реализирането на посочените по – горе проекти членовете на 
Консултативният съвет осъществиха контрол върху изпълнението  и 
разходването на паричните средства. 

Минимум по един представител от комисията присъства при 
организиране и изпълнение на одобрите проекти. 

Извън проведените заседания за разглеждане и оценка на постъпили 
формуляри за кандидатстване, Консултативния съвет проведе дискусия, 
относно възможностите и затрудненията, които стоят пред младите хора 
при активности в младежкия сектор на територията на Общината, с 
представители от различни училища в града и студенти от ШУ „Епископ 
Константин Преславски“. Също така взе участие в редица инициативи 
организирани от Градски ученически парламент, в среща със студенти от 
ШУ „Епископ Константин Преславски“, относно визията за по – ефективно 
включване в обществения живот на територията на града, както и по – 
целесъобразната комуникация между администрацията и младите хора. 

Към момента е запланувано тези срещи да бъдат провеждани два 
пъти в годината, а идеите, които се обобщават да бъдат представяни на 
Комисията по „Младежки дейности и спорт“, както и на общинска 
администрация. 

В една от срещите бе изготвен макет на мащабен проект /визия на 
младите хора за развитието на града/, който предстои да бъде връчен на 
кмета на община Шумен, тъй като излиза извън капацитета и 
възможностите за финансиране, които може да предостави 
Консултативният съвет. Тези срещи целят да стимулират младите хора, да 
бъдат активни, да имат отношение към случващото се на територията на 
града и да използват в пълен размер творческия си потенциал. 

Стремежът на Консултативният съвет е да осигурява благоприятен 
климат за поощряване на младите хора, както със стимулиране на тяхната 
активност чрез оформяне на проектни предложения, които с времето да 
придобият по – качествен и иновативен вид, така и да засили тяхната 
инициативност и креативност чрез неформалните срещи и разговори. 

 

Съгласно чл. 3, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Консултативния съвет за управление на Програма за финансиране на 



младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите 
хора“, ежегодно Общински съвет одобрява размера на средствата, които ще 
се разпределят за финансиране на младежки проекти. За изминалата година 
одобрената сума бе в размер до 10 000 лв. от бюджета на Младежки 
дейности и спорт в Община Шумен, затова в настоящата година 
предлагаме размера да остане същия. 

Във връзка с това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл.3, т. 
5 и чл. 14., т. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Консултативен съвет за управление на програма за финансиране на 
младежки проекти в изпълнение на „Стратетия за развитие на младите хора 
в община Шумен“ предлагам на Общински съвет да 

 

Р Е Ш И : 

1. Приема отчета за дейността на Консултативен съвет за 
управление и финансиране на младежки проекти в изпълнение 
на „ Стратегия за развитие на младите хора в община Шумен“ ; 

1. Одобрява сума в размер до 10 000 лв. от бюджета на „ Младежки 
дейности и спорт“ на община Шумен за финансиране на 
младежки проекти през 2016 г. в изпълнение на „ Стратегия за 
развитие на младите хора в община Шумен“.  

 

 

 

Вносител: 

Лили Петрова 

 


