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Доклад  

с отчет за финансираните младежки проекти  

през 2019 година 

 

Правилникът за финансиране на младежки проекти е актуализиран с  Решение 

№ 267 по протокол №12 от 29.09.2016 г. на Общински съвет – Шумен. Основната му 

цел е да подпомага развитието на младежките идеи и инициативи на проектен принцип. 

Със Заповед №РД-25-2255/09.11.2016 г. на кмета на Община Шумен са създадени 

експертен и контролен съвет. Експертния съвет е в състав: Председател - Добромир 

Драев – член на ПК по МДС, секретар: Галина Илиева – ст. експерт ППИП и членове: 

Лили Петрова – член на ПК по МДС, Деница Мичева – представител на ГУП – Шумен 

и Стоян Вълчев – представител на Ротаракт – Шумен. Контролен съвет в състав: 

Председател – Виолета Неделчева – председател на ПК по БФ и членове: Анна 

Димитрова – член на ПК по МДС и Ася Аспарухова – член на ПК по ЗСП. 

 През 2019 г. Експертният съвет, съгласно Правилника за финансиране на 

младежки проекти, продължи да работи като орган, който приема и оценява проекти, 

подадени от младежки организации. Мандатът му изтече, както и мандатът на 

Контролния съвет в края на 2019 г. Предстои сформирането на нов състав на ЕС и КС . 

През 2019 година се проведоха две сесии за финансиране на младежки проекти. 

До крайния срок на първата сесия 15.04.2019 г. постъпиха 22 проекта с общо искана 

сума 39 415.20 лв. На заседание на 19.04.2019 г. Експертният съвет за финансиране на 

младежки проекти разгледа и обсъди проектите. От тях бяха одобрени 12 проекта на 

обща стойност 18 390 лв. 

 

Информация за подкрепените младежки проекти на първа сесия  

на Правилник за финансиране на младежки проекти през 2019 г.: 

 

№ Кандидат Име на проекта Отпусната 

сума 

1. Сдружение „Роми медникари“ Мисия „Доброволец“ 2 200 лв. 

2. ТФ „Емоушън“, ВТФ „Аврида“ и 

КСТ „Фея данс“  

„Да растем в хармония в 

природата с различните от 

нас“ 

2 800 лв. 

3. Неофициален клуб за настолни 

игри 

Създаване на клуб по 

ролеви настолни игри 

400 лв. 

4. Ростислав Борисов  „Младите усмивки на 

Шумен“ 

1 000 лв. 

5. Градски ученически парламент  „Игрите на ГРАДА“  700 лв. 

6. Виолина Каменова „Екологията и причините за 

промяната в климата“  

1 050 лв. 

7. Жанина Топалова „Как се забавляват децата - 

преди срещу сега“ 

500 лв. 

8. Група „Роботика“ РОБО АКАДЕМИЯ 2 450 лв. 

9. Ева Добрева „Styling School - грим, коса 

и снимки“ 

440 лв. 

10. Симеон Симеонов „Най-голямото младежко 

събитие за здравословен 

начин на живот“ 

300 лв. 

11. Сдружение „Общество 528“ „Новият живот на хартия - 

работилница за 

450 лв. 
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рециклиране на хартия и 

изложба“ 

12. СНЦ Скаутски клуб „Мадарски 

конник“ 

„Великите готвачи 3“ 6 100 лв. 

  Общо: 18 390 лв. 

 

От подадените и одобрени проекти през първата сесия проектът - Създаване на 

клуб по ролеви настолни игри на Неофициален клуб за настолни игри се реализира с 

външно финансиране на стойност 440 лв. Общата стойност на средствата усвоени от 

общинския бюджет възлизат на 17 930,36 лв.  

 

До крайния срок на втората сесия 15.08.2019 г. са постъпили още 4 проекта на 

стойност 7 005 лв. На заседание от 22.08.2019 г. Експертният съвет разгледа и обсъди 

предложенията и одобри всички подадени. 

 

 Информация за подкрепените младежки проекти на втора сесия  

на Правилник за финансиране на младежки проекти през 2019 г.: 

 

№ Кандидат Име на проекта Отпусната 

сума 

1. Сдружение „Роми медникари“ „Опознай рисковете, за да 

ги избегнеш“  

2 940 лв. 

2. Мариела Денева  „На гости в Шоплука“  2 110 лв. 

3. Богдана Паунова „Кажи НЕ на сламката!“ 450 лв. 

4. Сдружение СК Компас „Разкази около лагерния 

огън“ 

1 505 лв. 

  Общо: 7 005 лв. 

 

Общата стойност на средствата усвоени от общинския бюджет възлизат на 

6999,50 лв.  

Всички проекти са изпълнени и отчетени в срок, съгласно заложените критерии 

за работа на Експертния съвет. 

Обективният анализ на дейността показва, че младите хора на Община Шумен 

имат интересни идеи, търсят успешно начини да ги реализират и успяват да осъществят 

своите цели чрез финансовата подкрепа от Община Шумен през 2019 г. С 

реализирането им младежите от Община Шумен проявяват желание за активно 

включване в обществения живот на града и участие в реализирането на младежките 

политики.  

 


