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Относно:Разработване на „Общинска програма за патриотично възпитание" 

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 

 

 Патриотичното възпитание е част от възпитателния процес, който има за цел 
формирането на личността. Ценностната система на човека се изгражда чрез 
възпитание в семейството, в училището, чрез приемане и спазване на обществените 
норми на поведение. През различни периоди след Освобождението на България от 
Османско робство е имало моменти, когато младите българчета със затаен дъх са 
слушали националният химн, вперили поглед в издигащият се български трибагреник. 
Имало е и десетилетия, когато в българските училища са се изучавали предмети, като 
Родинознание, Родна реч. Настъпи период на духовен упадък. Едно цяло поколение 
българи израсна без духовни и патриотични ценности. Сега младите българчета 
започват да говорят един много особен български език, изпълнен с чуждици. 
 Обикновено за патриотичното възпитание на децата отговорността се възлага на 
училището като институция, формираща светогледа на децата и даваща на учащото в 
него младо поколение чувство за принадлежност към съответна образователна и 
културна традиция. Би могло да се каже обаче, че патриотичното възпитание е задача и 
на широк кръг обществени институции, тъй като ,,диалектическото отношение между 
феномените минало – настояще – бъдеще“ освен в училището, се имплицира в 
отношенията със субектите от извънучилищната среда чрез практически примери, 
възприемани значително по-бързо и непринудено, без задължение, благодарение на 
което прилагането им в практическата дейност от ежедневието значително се ускорява. 
В този смисъл ролята на семейството, училището, обществените и културни 
институции е огромна. 
 От зората на училищното възпитание, образование и обучение в България, 
училището е било подпомагано от родолюбиви българи, радетели на българската 
духовност и култура, във времена, далеч по-бедни от сегашните. Достойни примери   в 
това отношение са Сава Доброплодни, Васил Друмев, Нанчо Попович, Добри 
Войников, Илия Блъсков, и редица други родолюбиви българи, чиито патриотични 
подбуди са в основата на създадените от тях училища, читалища, библиотеки и сами по 
себе си представляват огромна инвестиция в образованието на българина. 
 Възпитанието в патриотизъм и любов към Родината, може да се осъществява с 
различни средства и под различни форми. Програмата за патриотично възпитание на 
Община Шумен, ще има за цел в Община Шумен да се съхранява, запознава и 
популяризира сред младите хора, традиционните български духовни и културни 
ценности. 



 В разработването на програмата предлагам да вземат участие  Община Шумен, 
Регионален Исторически музей, ШУ “Епископ Константин Преславски“ и други 
образователни, културни и просветни институции. 
 В Общинската програма за патриотично възпитание ще бъдат заложени 
мероприятия целящи  да възпитават младите  шуменци  в дух на родолюбие, базирайки 
се на богатото културно-историческо наследство на град Шумен и Североизточна 
България. Реализацията на тези мероприятия може да бъде в няколко направления, като 
например: възраждане на занаятите /грънчарство/, запознаване с големите исторически 
постижения на българите през Средновековието и Новото време; възстановки и 

представяне на традиционни обичаи и празници характерни за Североизточна България. 
Запознаване с творчеството на велики български революционери, четене на български 
народни приказки, прожектиране на филми с патриотични сюжети, изложби на детски 
дървени играчки, конкурси за млади патриоти под различни форми, както и много 
други. 
 Продължителността на дейностите заложени в Общинската програма за 
патриотично възпитание  се предвижда да бъде осъществявана в рамките на настоящата 
календарна година, като всяка следваща те бъдат подновявани. Имайки предвид, 
богатото културно и историческо наследство на нашия град,  Общинската програма за 
патриотично възпитание на Община Шумен, ще даде пример на останалите Общини за 
възраждане на българския дух, традиции и ценности. 
В заключение на това, 
     

ПРЕДЛАГАМ Общинският съвет да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Кметът на Община Шумен, да разпореди на компетентната Общинска 
администрация, да разработи „ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПАТРИОТИЧНО 
ВЪЗПИТАНИЕ“ в срок от 60 календарни дни от настоящото решението, при което 
същата да бъде предоставена на вниманието на Общински съвет. 

 

Финансови средства за изпълнение на "Общинска програма за патриотично 
възпитание" да бъдат заложени при евентуална актуализация на бюджета на Община 
Шумен за 2016год. 

  
 

 

 

07.03.2016год.      Вносител: 
гр.Шумен        Наталия Стефанова 

 


