
Отчет за дейността на  
Общински младежки съвет 

На основание чл. 16 от статута на  
ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА 

МЛАДЕЖТА 

 Предлагам на вниманието ви отчет за дейността на Общински младежки 
съвет - Шумен за 2018 г. 
 През отчетния период Общинският младежки съвет – Шумен (ОМС - 
Шумен) е провел 12 заседания, като поканите за всяко заседание по традиция 
съдържат ден, час и мястото на провеждането му, както и проект за дневен ред. 
Заседанията на Общинския младежки съвет са открити, което дава възможност 
на активните младежи в община Шумен да присъстват и да вземат участие при 
обсъждането на предстоящите събития, организирани от ОМС - Шумен. 
Структурата е отворена към съвместни дейности с всички младежки 
организации на и извън територията на община Шумен. 
 През отчетния период Общински младежки съвет - Шумен е задал към 
кмета на община Шумен четири молби в писмен вид – молба относно младежка 
академия за писане на проекти /вх. № 93-00-548 от 27.03.2018 г./, молба относно 
„MOVE Week“ – седмица на здравето” /вх. № 92-00-346 от 15.05.2018 г./ молба 
за съдействие за облагородяване и поддържане на пространството около 
„Младежка сфера“ /вх. № 61-00-787 от 03.10.2018 г./ и молба относно 
провеждане на коледна младежка среща 2018 г. /вх. № 61-00-1014 от 27.11.2018 
г./. На всички кметът отговори положително. Бяха зададени и устни питания 
през отчетния период както към кмета, така и към заместник-кмета по 
„Образование и култура“.  

/За втора година подред Общински младежки съвет ще организира 
конкурс за коледна украса, като за 2017 г. успяхме да призовем над 200 
участници. Бяха разгледани 21 снимки, от които бяха наградени 7 за най – 
оригинална и красива коледна украса.  

Финансирането на дейностите, заложени в „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 
МЛАДЕЖТА 2018 г.“, се осигурява от Общински бюджет, Функция 
27-14 ,,Младежки дейности и спорт“, Национална програма за младежта, 
Европейски програми, частни дарителски фондове и собствени бюджети. В 
„ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г.“ бяха заложени  шест дейности 
организирани от Общински младежки съвет. Общински младежки съвет 
активно и доброволно се включи и в събития на други организации, като 
подпомогна с разпространяване на информацията относно техните събития.  

Изпълнени са пет дейности, шестата дейност – „Младежка среща за 
обсъждане на новоприетата Стратегия за развитието на младите хора в Община 
Шумен“ не е изпълнена поради това, че през 2018 г. Община Шумен не е 



приема Стратегия за развитието на младите хора в Община Шумен. 
Младежкият съвет инициира и няколко събития като „MOVE Week 2018” и 
активностите и инициативите покрай проекта “Младежка сфера”, които не бяха 
част в общинския план за младежта. Разходите за събитията бяха отпуснати 
след подаване на молба до г-н Любомир Христов – кмет на Община Шумен от 
Петър Бодуров - председател на Общински младежки съвет - Шумен. 

През месец януари – на 27-28.01.2018 г., в зала Танцуавална в Младежки 
дом – Шумен, Общински младежки съвет организира семинар свързан с 
кариерно ориентиране на младите хора – „Твоят елемент“. В рамките на два дни 
се проведоха три работилници от по два часа. Включиха се общо 75 младежи на 
възраст между 16 и 24 години, които бяха разделени на три групи от по двадесет 
и пет човека. Програмата имаше за цел да фокусира младежите върху това  да 
открият най - подходящата реализация, на базата на силните им страни, 
мотивацията им и нуждите на пазара на труда. С помощта на програмата 
младежите се запознаха с най - актуалните тенденции на пазара на труда и 
придобиха умения да планират развитието си, свързани с това как да избират 
образование, професия и работна среда. „Carеer rEvolution” е иновативна 
програма - първата авторска програма за кариерно ориентиране, която помага в 
избора на образование, планиране на кариера и реализиране на лични проекти. 
По време на програмата се работи по реални проекти, чрез които по – голямата 
част от участниците успяха да се ориентират в желанията си за кандидатстване 
след дванадесети клас. По време на събитието за всеки участник индивидуално 
се създаде профил и се изготви кариерен план. Профилът дава картина на силни 
и слаби страни, таланти, поле за развитие, стил на работа и учене. Профилът 
ориентира към най-подходящата кариерна реализация: професия, позиция и 
необходимото за това образование. Участниците в програмата получиха достъп 
до младежки клуб - „Compass Club“, който им дава възможност за участие в 
международни проекти и индивидуални консултации за кариерното развитие. 
Компас Клубът е инкубатор за лидери, предприемачи и мечтатели, които 
постигат мечтите си и променят обществото и света. Разходите за събитието 
бяха в рамките на 300 лв.   
   

На 31.03-01.04.2018 г. Общински младежки съвет - Шумен организира 
Младежка академия за писане на проекти по програма „Еразъм+“ и проекти 
към Община Шумен. Младежката академия беше финансирана от Общински 
бюджет, приложение  ,,Младежки дейности и спорт“ и  Национален младежки 
форум. Разходите бяха в рамките на 1000 лв. Академията се проведе на хижа 
„Мадарски конник“ в рамките на три дни, като бяха поканени трима лектори, 
които запознаха участниците с подготовката и възможностите за финансиране 
на младежки проекти. В младежката академия се включиха тридесет участници, 
които преминаха през обучителни лекции и практически занимания, като по 
този начин успяха внимателно да проследят етапите на създаване на проект – от 
генерирането на идеята до реализацията и завършването на самия проект. Гост– 
лекторите бяха експерти в писането и управлението на проекти, като Атанас 
Димитров – партньор и финансов директор на компания „Sea Harmony“ – 



компания, която е действащ български финалист  на най – голямото състезание 
за социално предприемачество в България – „Chivas-The Venture“ и призьор на 
редица международни състезания за социално предприемачество и еко – 
технологии, Здравко Василев - Председател на Велоклуб “Устрем”, част от 
борда на “Варна - Европейска младежка столица 2017”, спечелил и реализирал 
редица младежки проекти на територията на Община Варна, и други. По време 
на академията участниците успяха да се опознаят и да генерират различни идеи, 
като от тях се формираха 5 проекта, от които един получи финансиране от 
Община Шумен. 

Общински младежки съвет кандидатства по проект „THE SPOT/
_МЯСТО“, който проект има за цел да помогне на местните организации да 
бъдат създадени социални пространства, които ще се ползват от тяхната 
общност за години напред. На 21-22 март 2018 г. Общински младежки съвет 
успешното представи проект „Младежка сфера“, който в последствие беше 
одобрен и получи финансова подкрепа от Coca-Cola Foundation в рамките на 
11 200 лв. предназначени за изграждането на сферата. След множество 
проведени дебати с кмета на община Шумен и общинска администрация се взе 
решение за ситуиране на сферата, а след обществено обсъждане на три места в 
града и проведени анкети стана ясно, че младите хора имат нужда от младежко 
пространство и напълно подкрепят проекта на ОМС – Шумен - да бъде 
изградена сферата. Редица младежки организации и фирми, сред които 
“Общински младежки съвет”, “Ротаракт клуб Шумен”, “БМЧК - Шумен”, 
“Градски ученически парламент Шумен” и дизайнерското студио “Love 2 
Design”, Дигитална агенция “Пикселс” и други се включиха по някакъв начин в 
изграждането.  

Пространството е вече факт и представлява куполна сфера, която се 
намира в парка пред „Безистена” – между хотел “Шумен” и Томбул джамия. 
Геосферата с диаметър 9 метра и е изградена с помощта на „Love 2 Design“ и на 
над петдесет доброволци. Всички се включиха безвъзмездно и с една 
единствена цел – да направят място, където младежи ще се забавляват, ще се 
вдъхновяват, ще свирят и ще могат да четат и общуват с връстници. 
Благодарение на няколко инициативи от страна на Общински младежки съвет, 
свързани с дарение на книги за сферата, библиотеката ѝ разполага с над 700 
книги за малки и големи. 
Изградени са и градскимебели, кошчета, масички, като под купола на сферата е 
поставено и пияно. Простанството е захранено с електричество и снабдено с  
осветление и видео наблюдение. 

В края на месец май, началото на месец юни – 28.05-02.06.2018 г., 
Общински младежки съвет организира за първи път в гр. Шумен „Седмица на 
здравето“. Събитието е част от инициативата „MOVE Week“, която 
представлява ежегодна общоевропейско събитие, което има за цел да покаже 
ползите от воденето на активен начин на живот. С 1 милион участници през 
2014, „MOVE Week“ се превърна в най-голямата ежегодна седмица в Европа 
промотираща ползите от редовното практикуване на физическа активност и 



спорт. Ние имаме желание в гр. Шумен седмицата на здравето да се превърне в 
традиция и с всяка година участниците да се увеличават. Главната ни цел е да 
приканим младите хора в община Шумен да обърнат повече внимание на 
здравето си, водейки по – активен и здравословен начин на живот. Събитието се 
проведе в рамките на четири дни, като при промотирането на събитието през 
първия ден членовете на ОМС - Шумен, заедно с доброволци от други 
младежки организации, раздаваха ябълки и флаери със съвети за това как да 
водим здравословен начин на живот. През останалите дни участниците имаха 
възможност да се включат в различни видове спорт и физическа активност, като 
например уроци по каране на скейтборд в парк „Студентски“, различни стилове 
танци, които се проведоха пред Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – 
Шумен, поход до паметник „Създателите на българската държава“ и фитнес 
тренировки. Разходите за събитието бяха на стойност: 380 лв. 

През отчетния период е написана молба до г-н Любомир Христо – кмет 
на община Шумен, за съдействие при облагородяването и поддържането на 
пространството около „Младежката сфера“. След молбата ни бяха поставени 
допълнителни кошчета за отпадъци. 

През месец октомври – на 13.10.2018 г., в къща „Баба Райна“, част от 
възрожденския комплекс на гр. Шумен, Общински младежки съвет – Шумен 
заедно с UNIFY – Образование в Холандия организира семинар на тема 
кариерно ориентиране, на който присъстваха над петдесет ученици на възраст 
между 16-18 години. По време на събитието лекторът Елица Катранджиева - 
представи на младежите петте професии на бъдещето, информира ги относно 
висшето образование в България, отговори на въпросите свързани с това, как да 
изберат правилната специалност, кои фактори влияят на избора им, къде да 
продължат образованието си и трябва ли да продължат като цяло. Участниците 
посетиха семинара с огромен интерес, като след това проявиха желание за 
повторното му организиране от наша страна. За организирането на семинарът 
не са направени разходи.  

За първи път в град Шумен Общински младежки съвет - Шумен постави 
началото на програма „ABLE mentor“. Град Шумен единадесетият град в 
България, в който програмата стартира. „ABLE mentor“ е програма за 
индивидуално менторство, създадена през 2013 г. от група приятели, които 
членуват в Асоциация на българските лидери и предприемачи (ABLE). 
Инициативата има за цел да помогне на участниците при базовите умения за 
планиране, комуникация, работа в екип, спазване на срокове и всичко останало, 
което е в работната среда. Целта на програмата е да изведе участниците от 
класните стаи за момент и индивидуално чрез ментори на практика да ги 
информира на  до последващото им развитие. След успешното провеждане на 
първия сезон на „ABLE Mentor“ в София, екипът бързо намира съмишленици в 
Русе и Стара Загора. В следващите години програмата е организирана поне за 
един учебен срок в градовете Варна, Бургас, Казанлък, Благоевград, Враца, 
Пазарджик, Дупница. Към средата на 2018 г., 5 години след създаването на 



ABLE Mentor, в програмата са взели участие над 1000 ученици и ментори, а за 
организацията в различните градове са работили повече от 60 доброволци. От 
тази година и гр. Шумен е част от картата на програмата “Able Mentor” 
благодарение наОбщински младежки съвет – Шумен и Младежки Дом Шумен. 
Откриващото събитие от програмата се проведе на 17.11.2018г. в хотел 
„Централ“, където заявилите участие ученици се запознаха със своите ментори 
и основни етапи на програмата. Предстоят още няколко събития, като 
закриващото събитие на програмата е на 17.02.2019г., където всички ученици 
ще представят своите проекти, плод на съвместната им работа с менторите. 

През месец декември – на 14.12.2018 г. за втора поредна година 
Общински младежки съвет организира „Коледна младежка среща“ на която са 
поканени всички младежки организации и активни младежи в гр. Шумен. Целта 
на срещата е създаване на възможност членовете на организациите да се 
опознаят помежду си, да представят дейностите, които осъществяват и най – 
вече създаването на устойчиви връзки между младежите, които в последствие 
са от полза при качественото провеждане на младежка политика в град Шумен. 
Разходите за събитието са: 250 лв. 

Общински младежки съвет Шумен се включи като партньор и 
съорганизатор в редица чужди инициативи организирани на ученици, местни и 
национални организации като Подобри, ГУП Шумен, Национален младежки 
форум, БМЧК и други. 

Петър Бодуров 
Председател на  
Общински младежки съвет Шумен


