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ОТНОСНО: Финансиране на сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“  

 

 

УВАЖАЕМИ г-н  Беджев, 

 

 Сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ е създадено през 2008 г. като юридическо 

лице с нестопанска цел в обществена полза. Повече от 10 години организацията е обединявала 

стотици млади хора и деца. Към настоящия момент в клуба членуват повече от 100 деца и 

младежи във възрастови групи от 7  до 18 години. Ако добавим и техните родители, можем да 

кажем, че повече от 300 човека са регистрирани в електронния регистър на организацията, 

обединени от каузата да се грижат за децата и младежите на гр. Шумен. Скаутският клуб е член 

на националното сдружение „Организация на българските скаути“, където членуват повече от 

3000 деца и младежи. В този смисъл шуменското сдружение представлява своята национална 

организация и чрез нея е носител на правата на Световното скаутско движение (WOSM), което 

обединява повече от 50 милиона деца и младежи по света. „Скаутски клуб Мадарски конник“ е 

единствената шуменска неправителствена организация, която може да сподели, че е поканила 

специални гости, които са удостоили с присъствието си нейните членове, а именно Негово 

Превъзходителство Посланика на САЩ Джеймс Уорлик през 2011 г. и Негово Превъзходителство 

Посланика на Корея Шин Бунам през 2017 г. Всяка година в Шумен пристигат повече от 100 

младежи от различни европейски държави и участват в дейности заедно с шуменските скаути. 

Редовни гости са младежи от Полша, Испания, Чехия, Франция, Словакия, Белгия, Австрия, 

Германия,  Румъния и разбира се България. Всяка година Шумен става притегателна сила за 

младите хора и ги мотивира да се включват в скаутски дейности – ориентиране, 

радиолюбителство, социални проекти, екологични проекти, оцеляване, бивакуване и други. 

Подобна интернационална програма успява да постави Шумен на европейката карта и много 

хора да чуят за града ни, както и да искат да го посетят. По този начин скаутската организация 

спомага за повишаване положителния рейтинг на Шумен на международно ниво.  

 

 От друга страна организацията, чрез методите на неформалното образование, успява да 

въвлече голям брой деца и младежи, които да участват активно в дейностите и по този начин да 

осмислят своето свободно време. Клубът работи още в посока на кариерното развитие, на 

умения за публично говорене, социална принадлежност и най-вече висок социален морал. 

Обучението чрез игра е признато от стотици педагози и образователни експерти и ненапразно 



активно започва прилагането му даже и в строгата професионална образователна система. 

Методът за обучение на Мария Монтесори и сугестопедията на д-р Лозанов стъпват на 

основните принципи на скаутското движение и използват неговите методи. Преминалите 

обучение в скаутската организация се превръщат в активни млади хора, ярки членове на своето 

общество. Това обаче не може да се случи без доброволците - хора, преминали обучения и 

работещи без финансова отплата към тях. Тези хора са достигнали до извода, че те могат, чрез 

своя личен пример и активна работа за децата и младежите, да повишат качеството на своя 

живот в духовната му част. Те, доброволците, се грижат за целия екип от деца и винаги са на 

разположение, за да подкрепят децата.  

 

 

 Община Шумен винаги е подпомагала скаутската организация финансово и подкрепя 

дейността на децата. Тази година, без предупреждение и в явно противоречие с традиционното 

финансиране на организацията, отказа да подкрепя дейността на децата и младежите. Използва 

се предлог, че младежките дейности в Община Шумен се финансират чрез Програма за 

финансиране на младежки проекти. По време на гласуване на бюджета бяха заложени средства 

за младежките програми и малка част - за Общински младежки съвет в размер на 2500 лв.  Освен 

това бяха представени от кмета на Община Шумен доклади, че младежки дейности в Община 

Шумен провеждат още няколко общински и държавни институции, които имали пряка връзка с 

младежките дейности в Шумен. В предходна сесия беше внесен доклад и отчет на няколко от 

тях и става видно, че те не само не извършват младежка дейности, а и са далеч от разбирането 

какво означава това като понятие. Това може да се види от докладите им, където нямаше нито 

една дума, свързана с младежка работа. 

 

 Считам, че, като човек, който е създал през 2008 година скаутския клуб и като негов бивш 

член до 2016 г., нося вина за отказа на общинска администрация да финансира децата от 

сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“. Предполагам, че кметът на Община Шумен 

отказва да финансира клуба, защото смята, че по този начин наказва мен за дейността ми като 

общински съветник. Отказът да се финансира клуба е след моята дългогодишна работа относно: 

казуса с ВиК Шумен, некачествената вода, разкритията относно липсата на СОЗ, спирането на 

паркоматите (автомати за платено паркиране в Синя зона), защитата на зелената система в 

Община Шумен, разкритията, че не КАТ и АП са разпоредили изсичането на 44 ореха, а лично 

кметът Христов, отказа на кмета да предостави информация за средствата по евро проекти, както 

и липсата на изплатен извънреден труд на служителите на общината, непредставянето от страна 

на кмета на АОС на пречиствателната станция и т.н., и т.н.  

Само преди седмица започна нов казус по отхвърляне на проект по Правилника за 

младежки проекти. Като председател на експертния съвет не гласувах проекта на сдружение 

„Скаутски клуб Мадарски конник“ заради евентуални нападки от страна на администрацията, че 

съм в конфликт на интереси. От 2016 година не съм член на УС, както и на друг управляващ орган, 

не съм и редови член на този клуб. Моята функция в момента е доброволец - така, както са 

всички останали доброволци над 18 години. Въпреки липсата на конфликт на интереси не 

гласувах и не участвах в обсъждането на този проект. Видно от последвалите скандали в 

общинска администрация, включително отказа на юрисконсулта Д. Савчева да ми предостави 

становището си по преписката, без значение, че, като общински съветник, на основание чл.33 (2) 

от ЗМСМА, аз имам право на цялата документация, с изключение на случаите когато е 

класифицирана. Видимо е забранено на служители на общинска администрация да контактуват 

с мен и да ми предоставят информация във връзка с преписката. Като краен резултат отново 

скаутският клуб е задраскан от допуснатите за финансиране проекти с мотива, че не е представил 

съдържателен и финансов отчет за 2018 г., както е поискано с писмо от кмета през месец 

февруари 2019 г. След разговор с председателя на клуба се оказа, че финансовият отчет е 

представен в срок и е разгледан при одиторска проверка. В договора за финансиране през 2018 

г. не е предвидено да се изготвя съдържателен отчет и такъв не следва да се представи. От друга 



страна кметът е в правото си да иска допълнителна информация не само като страна по 

договора, но и като първостепенен разпоредител на публични средства. Поради естеството на 

съдържателния отчет обаче следва той да бъде поискан предварително, за да може да бъде 

подготвен своевременно по време на дейностите, а не 2 месеца след приключването на 

договора. Ако организацията е знаела предварително, че ще се изисква подобен отчет, тя би 

взела мерки за изготвянето му в актуално време. Например Министерството на младежта и 

спорта също финансира младежки организации, но поради факта, че изисква съдържателен и 

финансов отчет, е съставило образци и насоки за попълването на тези отчети. По този начин 

всеки кандидат е наясно предварително какво следва да направи и как да организира 

отчетността на своята дейност, а не постфактум, със задна дата, да се чуди какво да напише и 

изготви, за да бъде коректен. Към този момент всички проекти по младежката програма на 

Община Шумен стоят в застой, без значение дали по тях има срокове за изпълнение на дейност. 

Написаното по-горе показва, че администрацията силно се притеснява дали скаутският клуб 

няма да злоупотреби с публични финанси. В същото време обаче общинска администрация не 

отбелязва, че два спортни клуба със сходен спорт усвояват приблизително ¼ от бюджета за 

спортни дейности на Община Шумен  и председателят на единия клуб към настоящия момент е 

общински съветник. Аз лично не смятам, че има нарушение на наредба и/или злоупотреба с 

публични средства, но видимо се вижда голяма разлика в подхода в двата случая, което ме води 

на мисълта, че става дума за наказание към мен в частност и директно към децата от сдружение 

„Скаутски клуб Мадарски конник“. Считам, че от началото на 2019 год. срещу мен се оказва 

политическа репресия, както и се дискриминират децата от сдружението поради същата 

причина.  

 

 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет Шумен да вземе 

следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Да се финансира сдружение „Скаутски клуб Мадарски конник“ – Шумен със сумата от 14 000 

лв. Същата да бъде отпусната от бюджета „Младежки дейности и спорт“ на Община Шумен. 

 

2. Да се финансират проектните предложения,  разгледани и оценени от Експертния съвет, във 

връзка с Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на стратегията за 

развитие на младите хора в Шумен както следва: 

 

2.1. Сдружение „Роми медникари“ - Мисия Доброволец - със сумата от 2200,00 лв.; 

2.2. ТФ  „Емоушън“, ВТФ  „Аврида“ и КСТ  „Фея данс“ -  Да растем в хармония с природата с 

различните - със сумата от 2800,00 лв.; 

2.3. Неофициален клуб за настолни игри - Създаване на клуб по ролеви настолни игри - със 

сумата от 400,00 лв.; 

2.4. Ростислав Борисов -  Младите усмивки на Шумен - със сумата от 1000,00 лв.; 

2.5. Градски ученически парламент - Игрите на ГРАДА - със сумата от 700,00 лв.; 

2.6. Виолина Каменова - Екологията и причините за промяната в климата – със сумата от 

1050,00 лв.; 

2.7. Жанина Топалова -  Как се забавляват децата - преди срещу сега - със сумата от 500,00лв.; 



2.8. Група „Роботика“ - РОБО АКАДЕМИЯ - със сумата от 2450,00 лв.; 

2.9. Ева Добрева - Styling School - грим, коса и снимки - със сумата 440,00 лв.; 

2.10. Симеон Симеонов - Най-голямото младежко събитие за здравословен начин на живот- 

със сумата от 300,00 лв.; 

2.11. Сдружение  „Общество 528“ – Новият живот на хартия - работилница за рециклиране 

на хартия и изложба - със сумата от 450,00 лв.; 

2.12. СНЦ „Скаутски клуб  Мадарски конник“ – Великите готвачи 3 - със сума 6100,00 лв. 

 

3. Не се допуска в договорите за финансиране да се изисква информация, която не е 

законосъобразна (пример – лични данни и чувствителни лични данни), както и да се 

предоставят на организациите образци за отчет – съдържателен и финансов.  

 

 

Вносител: 

Добромир Драев  

Общински съветник при 

Общински съвет Шумен  

 


