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ОТЧЕТ 

 
на Общински план за младежта за 2017 г. 

 

 

Годишният план за младежта за 2017 г. е приет с Решение № 382 по 

Протокол № 16 от 26.01.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен в 

изпълнение на чл. 15, ал. 4 от Закона за младежта и Националната стратегия 

за младежта 2010-2020 г. 

Планът за 2017 г. бе структуриран на базата на девет приоритета: 

1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на 

младите хора и ограничаване на младежката безработица.  

2. Подобряване достъпа на информация и качествени услуги. 

3. Насърчаване здравословен начин на живот. 

4. Превенция на социалното изключване на млади хора. 

5. Развитие на младежкото доброволчество. 

6. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на 

таланта, творческите умения и културното изразяване. 

7.Развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райoни. 

8. Развитие на междукултурния и международен диалог. 

9. Повишаване на ролята на младежите в превенцията на 

престъпността. 

Поставените приоритети, придружени със съответните специфични 

цели и дейности са реализирани в изпълнение на идеята за подобряване 

качеството на живот на младите хора. За да стане Шумен един от най-добрите 

областни градове в страната, в които са създадени условия младите хора да се 

развиват, да работят и да реализират своя максимален личностен и 

професионален потенциал. 

Предвидените годишни дейности в отчетения период са насочени към 

младежките общности на Община Шумен, организирани във формални и 

неформални структури на местно ниво, на възраст 15-29 години. 

 Отчетът за изпълнението на Годишния план за младежта за 2017 г. 

следва приоритетните области, записани в него. 

 

По приоритет № 1  
Както през 2017 г. така и сега през 2018 г. продължават 

информационните кампании за кандидатстване по програми за заетост от 

Дирекция „Бюро по труда“, Шумен. Общо осигурената заетост на млади хора 
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по програми от Бюрото по труда за 2017 г. са 19 заети лица. По проект 

„Обучение и заетост на младите хора“ – етап II по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ са работили 11 лица, от които на длъжности: 

„Технически организатор“ – 5 лица; „Технически секретар“ – 3 лица; 

„Компютърен оператор“ – 3 лица. Тази програма е с продължителност на 

заетостта 6 месеца. По Националната програма „Активиране на неактивни 

лица“ има наето 1 лице на длъжност „Младши специалист, младежки 

медиатор“. По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания“ има заето 1 лице. По програма „Старт в кариерата“ от началото 

на месец март има заето 1 лице на длъжност „Младши експерт“. Тази 

програма осигурява заетост на млади висшисти, без стаж по специалността за 

9 месеца. От 10 май 2017 г. стартира „Регионална програма за заетост и 

обучение“, която е с продължителност до 10 ноември 2017 г. По тази 

програма са наети общо 5 лица на длъжност „Общ работник“.  

 През 2017 г. грижата за кариерното развитие на младите хора и 

ограничаване на младежката безработица бе съпътствана от много събития. 

По-значимото от тях бе срещата с предприемача Ивелин Михайлов на 

неформална група „ПОдобри“. В тази среща взеха участие 45 младежи.  

В работата по приоритет №1 се включиха освен общинска 

администрация и Регионалното управление по образование с ежегодната си 

Панорама на средното образование, която се проведе в края на месец април 

2017 г. В панорамата участваха над 250 младежи, които обсъждаха въпроси за 

приема в средно образование и възможната реализация след завършването 

му. 

През месец април се проведе и среща на младите хора с младежката 

организация СНЦ „АлДоРа“, където на младежите бяха презентирани 

възможностите за кандидатстване на различни университети в чужбина. 

Продължи работата по младежките програми на СНЦ СК „Мадарски 

конник“ „Аз искам 2017“ и „Аз уча 2017“, където участват общо 2240 деца, 

юноши и младежи. Дейностите по тези програми се реализираха през цялата 

година. 

Нова форма на работа бе разкрития Младежки-информационен 

консултантски център, финансиран от Националната програма за младежта 

2016-2020 към Министерството на младежта и спорта. Работата на центъра е 

свързана с ученици, студенти, практиканти, млади хора, които вече са 

завършили своето образование и търсят работа. Лица и организации, 

отговорни за системите и политиките за младите хора на местно ниво, 

сдружения с нестопанска цел доброволчески младежки неправителствени 

организации бяха ангажирани с проекта.  
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Младежките организации под егидата на Общински младежки съвет 

работиха доброволно и безвъзмездно по следните по-важни направления: 

- Младежки програми на национално и европейско ниво в сферата на 

неформалното образование – програма „Еразъм 3“ и др., подбрани 

чрез европейски информационни портали, Национална програма за 

младежта, Програми на МОН, European youth portal; Европейски 

ресурсен център, Информационен център на ЕС в България и др.; 

- Инициативи, форуми, кампании и конкурси за младите хора; 

- Свободни работни места – контактна информация и обмяна на 

информация за възможности за трудова заетост или стажове и 

обучения в чужбина; 

- Възможности за полагане на доброволен труд на територията на 

общината и на европейско ниво – EVS; 

- Национални и международни образователни програми; 

- Възможности за занимания през свободното време; 

- Информация за бъдещи и настоящи студенти – възможности за 

кандидатстване, последяващо образование, стипендии, конкурси и 

стажове. 

В МИКЦ бяха привлечени специалисти–консултанти, те предоставиха 

консултации в следните области: 

- Кариерно развитие; 

- Здравословен начин на живот и дейности на открито; 

- Възможности за обучение в чужбина; 

- Неформално образование. 

Бяха проведени 72 специализирани консултантски услуги, където бяха 

консултирани около 700 млади хора. 

Чрез МИКЦ през 2017 г. бяха проведени 10 обучения, в които участваха 

250 млади хора – Работа в екип, Обучение за лидери, Заедно можем повече, 

Първа помощ в гората, Пещерняци, Великите готвачи, Семеен скаутски ден, 

По следите на водача, Един забавен скаутски ден. 

 

По приоритет № 2  

И през 2017 г. продължи работата на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“, РБ „Ст. Чилингиров“ и народните читалища, които работят по 

програмата „Глобални библиотеки“ и предоставят на младежите безплатен 

достъп до интернет, както и помощ при проблеми със сърфирането в 

интернет.  

От януари до декември СНЦ „АлДоРа“ проведе 10 срещи на различни 

теми от Цикъла младежки срещи „Извън чата“, в които участие взеха около 
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120 младежи.  През месец декември организацията проведе неформална 

среща с 40 ученици на тема „Шумен в сърцето“. Бъдещите студенти 

разговаряха за възможността да се реализират в град Шумен след завършване 

на висшето си образование. 

През 2017 година в изпълнение на Правилника за финансиране на 

младежки проекти бяха проведени две кандидатски сесии. Активността бе 

добра. Одобрени бяха и финансирани 17 проекта.  

На 17 май – Международния ден на спорта ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ 

организира спортен ден с различни спортни състезания, в които участваха 900 

деца и младежи. Проведоха се състезания по спортовете: баскетбол, 

волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон, шахмат. 

В края на месец септември 2017 г. Общински младежки дом и Градски 

ученически парламент на специален семинар обсъдиха с представители на 

Общински младежки съвет подготовката на младежки проекти и младежкото 

доброволчество. Участие взеха 20 младежи. 

 

По приоритет № 3  

На 21-23 февруари 2017 г. ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“ организира 

общински ученически игри по повод Деня на предизвикателството, в които 

участваха около 250 деца и младежи по различни спортове.  

През месец април Общински младежки дом и Градски ученически 

парламент реализираха конкурс за рисунка и снимка на тема: „Чудесата на 

Земята“. В този конкурс участваха над 500 млади хора.  

През месец октомври на 2017 г. община Шумен и ЦПЛР-УСШ „Хан 

Крум“ организираха Лекоатлетически крос „Златна есен“ с участието на 520 

младежи.  

През 2017 г. в посока насърчаване здравословния начин на живот 

работи СНЦ СК „Мадарски конник” със следните прояви:  

- през месец януари – скаутската организация проведе обучение как се 

оцелява в планината: подготовка на екипировка, работа с компас, карти, 

поход до Шуменско плато практическо занимание-поход в зимни условия, 

като тук младежите се научиха какво трябва да се прави в предварителната 

подготовка или обучение за подреждане на раници, облекло при зимни 

условия – на това обучение присъстваха около 45 младежи; 

- 22 февруари – световен ден на скаутството – в него взеха участие 40 

млади хора, които координираха своите екипи и реализираха видими за 

обществото дейности. 

- през март – младежите се учат как се приготвя терен за засаждане на 

зеленчуци „Дворни красоти”, как се обработва земя, реголва, почиства от 
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троскот, камъчки и как се оформят лехи - традиционно тук участват 30 

младежи; 

- На 3 април се изработи слънчев и пясъчен часовник, като дейността е 

наречена „Да уловим сянката на времето”, както и „Ким” по пътеките на 

времето. Участваха около 30 скаути. Организира се пролетен лагер, в който 

около 40 млади хора придобиваха знания и умения при работа с различни 

инструменти – метла, лопата, брадва, трион и нож.  

- На 6 май продължи и теренната игра на младите заедно с родителите – 

„Мама, тати и аз”. Участваха около 50 скаути; 

- обучение за лидери – „Вълчета-зверчета” – сдружението изпитва остра 

нужда от лидери, водачи на вълчетата, затова подготвя обучения, с които 

привлича младежи да участват и ги подпомага в тяхното развитие като 

членове на организацията.Тук взеха участие около 30 младежи; 

- разработена е програма „Великите готвачи”, където около 31 млади 

скаути усвоиха знания и умения, свързани с готварството – как се меси хляб, 

как се прави шарена сол.  След това по другата програма „Макаронени 

чудеса” се научиха как да правят арт дейности с подръчни материали. 

-  юни – „Следотърсачите” -  поход из Шуменско плато, по време на 

който младежите се научават повече за следите на животните: как да ги 

разпознават, какво означават, в коя посоча се движат. Тук участваха около 20 

младежи скаути. Скаутите се обучаваха на скално катерене – това е обучение 

за връзване на възли, работа с карабинери, десандьори, алпийски тролеи, 

гръдни самохвати; 

- „Шура лаборатория” – с нея скаутите се научиха да правят  

биологични и химични експерименти, разбраха как в природата биологията и 

химията си взаимодействат; 

- през юли – стартира втора част на обучение за лидери „Вълчета-

зверчета”, като на това обучение се набляга повече на практическата част и 

какво представлява всъщност да си скаут лидер; 

- „Направи си бивак” -  инициатива с около 15 скаути, които се научиха 

да правят различни видове биваци – от клони, с платнище и др.; 

- Скаутите научиха какво се прави при различни бедствия и аварии, как 

се използва пожарогасител, за гасене на малки локални пожари, работа с 

щурмова стълба, алпийски техники за евакуиране при бедствия и аварии; 

- „Пътят на светулките” – тук дейността е свързана с ориентиране по 

карта през нощта в градски и горски условия, като целта е вече обучени 

младежи да бъдат поставени в некомфортни условия, които да ги накарат да 

погледнат по различен начин на възможностите да ориентиране в различна 

обстановка; 
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- „По следите на голямата мечка” – лагер звездна приказка, свързан с 

изучаването на съзвездията. В този лагер участват 28 лидери-скаути; 

- през септември - „Великите готвачи” – втора част, където участваха 40 

скаути, които на този лагер придобиха знания и умения, свързани с 

готварството – направа на лютеница, пелмени, лозови самички, домашен сок; 

Същия месец се проведе и лагер, свързан със здравословния начин на живот и 

в него взеха участие около 20 скаути младежи, които се научиха как трябва да 

се хранят, как да се грижат за тялото си, как да се приспособяват към 

заобикалящата ги среда. 

- 2 октомври – „Горски лабиринт” – поход с участието на 20 младежи 

скаути, които развиват логическото си мислене, чрез предвижването си от 

точка до точка, като следват указания и решават различни логически задачи; 

- през същия месец се проведе обучение ориентиране за лидери, като то 

има за цел да повиши капацитета на младите лидери в сдружението, които 

работят с деца и младежи и да затвърди техните умения за работа с карта, 

компас, мащабна линия; 

- Jota-Joti се проведе от 28 до 30 октомври, където се представиха 40 

младежи/скаути в най-голямото световно скаутско събитие – джамборе в 

ефир. Тук всички дейности са свързани с радиолюбителски техники за 

предаване на информация – радиотелефония и морзова азбука. В това събитие 

се включват над 250 хиляди младежи от цял свят. Във втората си част 

събитието продължава отново в комуникационен режим, но през Интернет; 

- През месец октомври се проведоха още две обучения: Законът на 

джунглата – скаутска програма за историите, поуките и житейският опит, 

описани в Книга на джунглата. В нея участваха около 20 скаути и обучение, 

което включва всички видове възможни контузии и наранявания, превръзки, 

първа долекарска помощ. Тук участваха 21 скаути; 

- От 20 ноември до края на Коледните и новогодишни празници работи 

Скаутската работилница, където бяха направени коледни сладки, украшения, 

снежни човеци от чорапи, плетоха се шапки и всичко друго свързано с 

изработването на малки подаръци. Веднага след това се проведе „Веселите 

снежковци” - коледен базар за набиране на средства за развитие на 

сдружението. В него участие вземаха 30 скаути/младежи. 

 

По приоритет № 4  

Усилията в тази посока бяха насочени към приобщаване на младите 

хора в неравностойно положение от уязвими общности към социализация в 

обществото.  
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През годината в Дневен център за деца с увреждания със седмична 

грижа „Калинка“ - с. Васил Друмев по случай Баба Марта бяха изработени 

мартеници, които бяха раздадени на възрастните хора от Дом за стари хора по 

време на концерт за тях. Младежите от Дневния център участваха в изложби, 

подготвиха за всеки празник опаковки за подаръци и картички към тях. Друга 

инициатива на центъра е участието на младежите в конкурс към Радио 

Шумен със снимков материал от екскурзиите им.  Младите хора от центъра 

участваха с рисунка в конкурса „Водата извор на живот“ към ВИК.  

В Комплекса за социални услуги Детелина“ за 1-ви март бяха 

изработени мартеници заедно със студентите от Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, които са на практика там и след 

изработването им бе организирана изложба в ШУ „Еп. Константин 

Преславски“. В дните преди Коледа младежите от КСУ „Детелина“ 

изработиха коледни картички и сурвакници съвместно със студенти, които 

представиха на Коледния базар и с част от събраните средства бяха 

подпомогнати хора в неравностойно положение.  

В Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Слънчев лъч” по 

случай 1 март бяха изработени картички с мартеници за семействата. За 8-ми 

март младежите представиха фолклорна програма, както и спортно-

развлекателна програма.  

 

 

 

По приоритет № 5  

По повод Деня на усмивката през месец октомври млади хора от 

Интеракт клуб раздаваха усмихнати личица пред Областна управа – Шумен. 

Сдружение скаутски клуб „Мадарски конник” през 2017 г. подготви и 

спечели проект по EVS/Еразъм +, както и продължи да работи по проект от 

2016 г. И през цялата 2017 година без прекъсване доброволческите дейности 

в клуба не спират. Ето и някои от тях: Почистване и освежаване на терена 

около скаутския офис, както и самия офис; Годишна среща на екипа за 

доброволчески дейности; Разчистване на асфалтов път, както и пътя от 

телевизионната кула до Международния скаутски лагер от клони и паднали 

дървета; „Почувствай природата”, „На лов за боклуци”; „Помогни ми и ме 

научи да се оправям сам”; „Осинови животно”; „Сладки от сърце”. 

  

По приоритет № 6  

През месец юни вокално-театралната формация на СНЦ „АлДоРа” 

осъществи своите концерти, като спектакъла „Пътят“, получи финансиране 
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чрез Правилника за финансиране на младежки проекти. Проектът е интересен 

с това, че представи изпълнения от младежи и ГДО „М. Биков“ на 

съвременни песни.  СНЦ „АлДоРа” организира и две обучения, свързани с  

„Работа в екип” и „Разработване на проекти”. Обученията преминаха при 

голям интерес. Участие взеха 20 младежи. През месец ноември успешно 

премина и благотворителния базар на стари книги „Книга на тъмно“, 

организиран от 60 младежи. 

През месец декември Интеракт клуб – Шумен подготви и реализира 

своята интелектуална игра за състезатели с бърз ум и логическо мислене 

„Quiz night“ по тема и зададени въпроси към нея за България. В тази връзка бе 

проведен и турнир по дебати.  

През месец май младежката организация СНЦ „Мадарски конник“, 

реализира проект , финансиран чрез Правилника за финансиране на младежки 

проекти. В тази академия взеха участие всички младежки организации на 

територията на Община Шумен.  

От месец юни до края на годината Общинският младежки съвет е 

провел 8 заседания и е изпратил две предложения към общинска 

администрация, които бяха реализирани: Младежка академия „Дай посока за 

Шумен“ и „Коледна младежка среща“. При първото събитие се включиха 30 

участника, които в рамките на три дни успяха да съставят проектно 

предложение за „Стратегия за развитието на младите хора в Община Шумен“ 

за следващите пет години. В тази Стратегия са очертани конкретни 

приоритети, цели и задачи, които младите хора в Община Шумен определят 

като значими. „Коледната младежка среща“ имаше за цел да събере на едно 

място младежи от всички младежки организации в града и заедно да обсъдят 

възможностите за партньорства, общи проекти, проблеми, с които се 

сблъскват и какви общи планове имат. В тази среща се включиха над 50 

младежи от различни организации. 

Общинският младежки съвет реализира и други две инициативи – 

„Конкурс за коледна украса“, в който участие взеха различни институции, 

физически лица и фирми. Беше съставена комисия за избор с представители 

на съвета, община Шумен и медии. Отличени бяха най-хубавите украси. В 

инициативата – „Анкета за изследване на мнението на младите хора“, се 

включиха над 100 младежи, които изразиха мнение по отношение на 

проблемите, засягащи младите хора в Община Шумен и перспективите пред 

тях.  

По този повод се осъществи среща от страна на общинска 

администрация с представители на Общински младежки съвет и Градски 



9 

 

ученически парламент, на която също се дискутираха проблемите на младите 

хора и как те виждат решението им. 

„Панаир на младежта“, организиран от Градски ученически парламент, 

където се представиха възможностите за доброволчество пред младите хора в 

града.  

„Зимно литературно четене“, където се представяне личното творчество 

на младежите. 

„Работилница за книжки“, на която бяха изработени 180 книжки с 

послания към учителите в Община Шумен за „Деня на учителя“. Последните 

два проекта са организирани и реализирани със съдействието на РБ „Ст. 

Чилингиров“ и Общество 528.  

 Едно от интересните събития организирано от СНЦ СК „Мадарски 

конник” за 2017 г. е „Ден на Корея в Шумен“, на което присъстваха около 700 

човека. В подготовката му взеха участие около 30 младежи. В това събитие 

взе участие посланика на Република Корея. Той представи страната си - 

традиционна култура като концерт, храна, идеи, дрехи и се прожектира филм.  

   

По приоритет № 7 

Продължава работата по проект „Глобални библиотеки“ - всички 

народни читалища, които участват в него, осигуряват безплатен достъп до 

интернет, чрез който младите хора успяват да стигнат до информация за 

обучение, образование и всичко, което ги вълнува. Това е тяхната възможност 

в малкото населено място. По този проект НЧ „Добри Люцканов“- с. Васил 

Друмев кани младежите от ДЦДУ – СГ „Калинка“- с. Васил Друмев“ всяка 

сряда в библиотеката към читалището, за да ползват интерактивните книжки. 

И тук място намират всички лагери и обучения на СНЦ СК „Мадарски 

конник”. 

 

По приоритет № 8 

И през 2017 година продължи да се популяризира международния и 

междукултурния диалог чрез международната дейност на художествените 

групи и ансамбли от народните читалища на град Шумен.  

През месец октомври СНЦ „АлДоРа” осъществи обучение по повод 

деня на толерантността. В него взеха участие 40 младежи.  

Дейността на СНЦ СК „Мадарски конник” кореспондира с дейности на 

Европейска доброволческа служба, като реализирането им се осъществява 

целогодишно като: „Подай ръка”, „Отворени сърца” и „Ще ти помогна”. 

 

По приоритет № 9  
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През 2017 г. Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни изготви и разпространи по училищата 

на територията на община Шумен информационни материали против 

насилието на хора. Изготвени бяха над 500 дипляни, които бяха раздадени на 

младежите през месец юни. Също така през цялата година комисията проведе 

няколко семинара на различни теми в консултативните кабинети с децата и 

учителите. През месец април-май 2017 г. бе представена театрална 

постановка и съвместно с Градския ученически парламент се проведе среща-

дискусия на тема „Агресията – болестта на съвременната младеж“. 

Като част от превантивната дейност на Общински здравен център бе 

реализирането на програмите: „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, 

„Общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2017-2020 г.“, 

„Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – 

злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, ниска двигателна активност и 

нездравословно хранене 2014 – 2020 г.“, „Национална програма за работа на 

полицията в училищата ”. Също така през месец май и юни Градския 

ученически парламент организира и два семинара на тема – превенция на 

младите хора от града относно употребата на наркотични вещества и лекция, 

посветена на сексуалното възпитание на подрастващите. 

 
  


