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ОТЧЕТ 

 

на Общински план за младежта за 2019 г. 
 

 

Общинският план за младежта за 2019 г. е приет с Решение № 991 по Протокол № 40 от 31.01.2019 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 2019 г. е структуриран на базата на девет приоритетни области: 

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 райони. 

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. 

Приложение№1: Таблица. 
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Община Шумен 

Отчет за изпълнение на Общински план на младежта за 2019 г. 

Приоритет: Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие и ограничаване на младежката безработица 

Дейности Описание и постигнати 

резултати/ефект 

Времеви 

период 

Отговорни институции Индикатори Финансиране 

Водеща Партниращи 

организации 

Брой 

инициативи 

Брой включени 

млади хора 

Насочване за 

работа по НП 

„Мелпомена” 

Включване в заетост по 

програмата на работно място- 

актьор 12 месеца ДБТ 

ДКТ 

„В.Друмев”  3 лица 

Агенция по 

заетостта 

Насочване за 

работа по 

Програма 

„Старт на 

кариерата” 

Включени в заетост по 

програмата на работно място-

експерт 12 месеца ДБТ 

Държавни 

администрации 

в Община 

Шумен  8 лица 

Агенция по 

заетостта 

Насочване за 

работа по сх. 

„ОЗМ” к.2 по  

ОП РЧР 

Включване в заетост на младежи 

с трайни увреждания 24 месеца ДБТ 

Фирми от 
реален сектор  

3 лица с трайни 

увреждания ОП РЧР 

Насочване за 

работа и 

обучение по 

сх. „Мл.З” по 

ОП РЧР Включване в обучение и заетост за 6 месеца ДБТ 

Фирми от 
реален сектор  50 лица ОП РЧР 

Проведена 

Младежка 

трудова борса 

Среща на безработни младежи с 

работодатели в ШТПП-Шумен 1 ден ДБТ   53 лица 

Агенция по 

заетостта 

Участие в 

Ателие за 

търсене на 

работа 

Включени младежи в Ателие за 

търсене на работа. 

график през 
2019 г. ДБТ   210 лица 

Агенция по 

заетостта 

Насочване за 

новата 

подобрена 

услуга 

„Консултация  

и менторство 

Включване в услугата  

„Консултация и менторство след 

започване на работа” 6 месеца ДБТ 

АПИДПИП-

ДОКСА 1 

ЕООД  1 лица  
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след започване 

на работа” 

Насочване на 

младежи по 

насърчителни 

Мерки за 

заетост от ЗНЗ 

Включване в заетост по мерки за 

заетост от  ЗНЗ до 1 година ДБТ 

Фирми от 
реален сектор  11 лица 

Агенция по 

заетостта 

Работна среща Бизнесът и младите кадри на 

ПГМЕТТ „Христо Ботев“ 

Възможности за сътрудничество 

– среща с учениците от ПГМЕТТ 

„Христо Ботев“ и 

представителите на бизнеса в 

града 

27.02.2019 г. ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ 

ПГМЕТТ 

„Христо Ботев“ 

и местни 

фирми 

1 инициатива 60 младежи ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община Шумен 

Кръгла маса „Училище-бизнес, перспективи за 

сътрудничество“ с учениците от 
ПГОХХТ „Проф. д-р Асен 

Златаров“, ПГССХТ, СУ 

„Панайот Волов“ и представители 

на бизнеса и обществени 

организации от града. 

05.03.2019 г. ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ 

ПГОХХТ 

„Проф. д-р 

Асен 

Златаров“, 

ПГССХТ, СУ 

„Панайот 
Волов“ 

1 инициатива 80 младежи ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община Шумен 

Междуучилищ
ен дебат 

Дебат засягащ професионалната 

реализация на младите хора в 

Шумен. Учениците от ПГИ, ПЕГ 

„Никола Йонков Вапцаров“, 

ППМГ „Нанчо Попович“ и СУ 

„Сава Доброплодни“ дебатираха 

на тема: „Това правителство 

създава добри условия за 

взаимодействието на бизнеса и 

образователните институции“ 

27.03.2019 г. ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община 

Шумен 

ШУ „Епископ 

Константин 

Преславски“, 

БНР Радио 

Шумен, 

обществен 

посредник и 

училища 

1 инициатива 70 младежи ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община Шумен 

Консултации и 

презентации за 

кандидатстван
е в чужбина 

Проведени са индивидуални 

консултации и презентации с 

резултат подготвени документи 

за кандидатстване в чужди 

университети. 

април-май СНЦ 

„АлДоРа“ 

Консултантска 

фирма 

„Едланта“ 

13 инициативи 20 младежи  СНЦ „АлДоРа“ 

Включване в 

обучения за 

възрастни 

Включване на младежи в курсове 

за придобиване на квалификация 

по професия и част от професия 

април-юни ДБТ 

Социални 

партньори на   

14 лица Агенция по 

заетостта 
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Агенция по 

заетостта 

Панорама на 

средното 

образование 

Участват тринадесет училища, 

които представят учебните си 

програми, като целта тук е 

младежите да бъдат запознати 

със специалностите, професиите 

и профилите в училищата, за да 

могат по-лесно да направят своя 

избор къде да продължат 
образованието си. 

8 май  Регионално 

управление 

по 

образование 

 1 инициатива 150 младежи Регионално 

управление по 

образование 

Международен 

ден на 

младежта, 

инициатива 

„Бизнес 

истории“, 

празничен 

концерт 

Гост-лектор на срещата е д-р 

Михайл Върбанов Емил Личев, 

Love 2 Design, успяли 

предприемачи. След края на 

срещата младежите бяха по-

уверени в себе си и формулират 
по-ясно целите в живота си. 

Беседи и филмова прожекция на 

Паметника, както и посещение на 

Астрономическата лаборатория, 

празничен концерт 

август Общински 

младежки 

съвет 

Община 

Шумен 

4 инициатива 100 младежи Общински 

бюджет 

Професия –

Програмист – 

кариерен 

форум 

Събитието представя 

възможностите и перспективите 

на самата професия, лектори: 

Бисерка Йовчева, Петър Иванов, 

Ахмед Иса и Мертин Дервиш 

октомври Фондация 

„Подобри“ 

Общински 

младежки 

съвет 

1 инициатива 45 младежи Фондация 

„Подобри“ 

„Семинар по 

кариерно 

ориентиране – 

Кариери на 

бъдещето“ 

С помощта на тази програма 

младежите се запознаха с най-

актуалните тенденции на пазара 

на труда и придобиха умения, 

свързани с това как да избират 
образование, професия и работна 

среда и да планират развитието 

си,гост-лектор Елица 

Катранджиева 

октомври Общински 

младежки 

съвет 

UNIFY – 

Образование в 

Холандия 

1 инициатива 50 младежи  Общински 

бюджет 

Младежка 

програма за 

умения „Аз 

Програмата предвижда създаване 

на умения, както и повишаване 

на капацитета на младите хора, 

чрез неформални техники за 

в програмата се 

работи 

целогодишно в 

продължение 

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM 

Програмата не 

ограничава 

часови 

диапазон, 

Според модела 

на програмата тя 

достига до целия 

членски състав 

Бюджет на 

програмата 
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уча“, „Аз 
мога“ 

обучение, както постигане на 

определени цели. 

на целия 

обучителен 

период на 

децата и 

младежите, 

например 5-6 

години и 

повече  

Мадарски 

конник“ 

(Световното 

скаутско 

движение) 

както и 

времеви 

график за 

изпълнение. 

Стандартно 

програмата 

осигурява по 

100 

астрономическ
и часове на 

година  

на клуба 

многократно. 

Повече от 600 

деца и младежи 

са получили 

добавена 

стойност от 
програмата  

Приоритет: Подобряване достъпа на информация и качествени услуги 

Тренинги и 

обучения - 

разработване 

на проекти 

Проведени са както групови 

обучения, така и индивидуални 

консултации. Разработени и 

финансирани най- малко 6 

проекта; участие и отлично 

представяне в олимпиада по 

Гражданско образование   

януари и 

февруари 

СНЦ 

„АлДоРа” 

 3 инициативи 30 младежи СНЦ „АлДоРа” 

Организиране 

на 

информационн
и кампании за 

кандидатстван
е с младежки 

проекти  

Информираност, публичност и 

популяризиране на сесиите и 

Правилника за финансиране на 

младежки проекти на 

територията на Община Шумен. 

Разпространение по печатни и 

електронни медии. 

март-юли Община 

Шумен 

 

 2 инициативи 200 младежи Общински 

бюджет 

Цикъл срещи 

„Извън Чата“  

 

 

Чрез практически занимания, 

интерактивни презентации и 

различни творчески занимания е 

постигнат ефект на 

взаимодействие между младите 

хора в полза на различни каузи 

април, май,  

октомври 

декември 

СНЦ 

„АлДоРа” 

 5 инициативи 40 младежи СНЦ „АлДоРа” 

Традиционна 

среща „Шумен 

в сърцето” –  

Информационна неформална 

среща на ученици и студенти, 

които учат в страната и чужбина 

с цел себепознаване и 

самооценка; по-голяма 

увереност, на младите хора 

декември СНЦ 

„АлДоРа” 

 1 инициатива 40 младежи СНЦ „АлДоРа” 



6 

 

Коледна 

младежка 

среща 

Информационна среща на всички 

младежки организации и активни 

младежи в град Шумен.  

Целта на срещата е запознаване с 

дейността на Общински 

младежки съвет и изграждане на 

устойчиви връзки между 

членовете на организациите. 

декември Общински 

младежки 

съвет 

 1 инициативи 65 младежи Общински 

бюджет 

Приоритет: Насърчаване здравословния начин на живот 

Тренинги за 

здравословен 

начин на 

живот с млади 

хора  

Информираност, изграждане на 

умения за здравословен начин на 

живот и вземане на отговорни 

решения. 

 

по повод 

определени 

дати - 

регулярно 

ОЗЦ/ПИЦ РЗИ, БЧК и 

училища 

20 инициативи 479 младежи В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

Дейности 

свързани с 

реализирането 

на Общинска 

програма за 

превенция на 

наркомании           

2018-2020 г.: 
-Превенция на 

рисково 

поведение и 

здравно 

образование; 

-Устойчиво 

развитие на 

селективно-

превантивна 

програма с 

млади хора в и 

извън 

училищна 

среда в 

неравностойно 

положение. 

 

Информираност, изграждане на 

умения за здравословен начин на 

живот, вземане на отговорни 

решения и промяна на нагласите 

на младите хора. 

целогодишно и 

регулярно 

ОЗЦ/ПИЦ МКБППМН, 

КСУ 

„Детелина“, 

СО, ЦНСТ №3 

30 инициативи 390 младежи Делегиран 

бюджет на 

ОбСНВ 
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Сътрудничест-

во и 

устойчивост 
по НП „Работа 

на полицията в 

училищата“ и 

ДПУ 

Информираност с цел промяна на 

нагласите и предотвратяване на 

рисково поведение 

7-11 клас - 

целогодишно 

Полиция, 

ДПС  

ОЗЦ/ПИЦ 7-11 клас – 10 

инициативи 

343 ученика:        

7-11 клас 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институцията 

Ежегодно 

провеждане на 

здравно-

образователни 

кампании 

Информираност, изграждане на 

умения за здравословен начин на 

живот, вземане на отговорни 

решения и промяна на нагласите 

на младите хора. 

Кампанийно по 

повод 

определени 

дати – 14.02, 

07.04, 31.05, 

26.06, 01.12 

ОЗЦ/ПИЦ РЗИ, БЧК 7 инициативи 800 младежи В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институцията 

Консултиране 

и предоставяне 

на 

информация в 

областта на 

превенцията 

на употребата 

на ПАН в 

неформална 

среда по 

достъпен и 

атрактивен за 

младите хора 

начин 

/интернет 
страница/ 

Получаване но точна 

специализирана информация 

съобразена с възрастта и 

потребността на клиента 

целогодишно ОЗЦ/ПИЦ - - 100 потребителя Делегиран 

бюджет на 

ОбСНВ 

Оцеляване в 

планината: 

Подготовка на 

екипировка      

(раница), 

работа с 

компас и карта 

(топографски 

план), преходи 

в Шуменско 

плато през 

Програмата има силен 

обучителен характер, чрез 
методите на неформалното 

образование. Създава основни 

навици и възпитава силен 

характер и емоционална 

стабилност.  

програмата 

стартира всяка 

календарна 

година през 
месец януари и 

се прилага 

целогодишно  

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“  

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM   

(Световното 

скаутско 

движение) 

Програмата не 

ограничава 

часови 

диапазон, 

както и 

времеви 

график за 

изпълнение. 

Стандартно 

програмата 

осигурява по 

Според модела 

на програмата тя 

достига до целия 

членски състав 

на клуба много 

кратно. Може да 

се каже, че 

повече от 600 

деца и младежи 

са получили 

добавена 

Собствено  
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пътеката на 

дивите кози.  

100 

астрономическ
и часове на 

година 

стойност от 
програмата  

„Насърчаване 

здравословния 

начин на 

живот сред 

младите хора“ 

- семинар 

Добри практики в изграждането 

на стандарт за здравословен 

начин на живот 

февруари Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

- 1 инициатива 25 младежи Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

Зимен лагер – 

хижа Плевен  

Хижа Плевен се намира в 

подножието на връх Ботев. 

Изкачването до хижата е с 

денивелация над 1200 метра, 

което създава изключителен 

дискомфорт и трудности 

свързани с екипировката, техника 

на изкачване и др. Дейностите 

предвидени по време на лагера 

допринасят чрез методите на 

неформалното образование да се 

постигат заложените цели в 

системата за израстване.  

януари СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

1 инициатива  80 деца и 

младежи  

Собствено  

Поход в зимни 

условия – 

Елдъз Табия, 

Хан крумове 

порти  

Отбелязване 

на 22 февруари  

Преходите в зимни условия са 

част от Програмата за оцеляване, 

но те следват специфични цели и 

създават високо рискови 

ситуация. Приоритетно се 

набляга върху превантивните 

мерки за да се постигнат по 

високи умения за преминаване на 

големи разстояния в планината.  

изпълнява се 

основно в 

зимния период 

и се комбинира 

с летни 

преходи, както 

и силни валежи 

на дъжд.  

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“  

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM 

(Световното 

скаутско 

движение) 

Дейността е 

специфична и 

се нуждае от 
специални 

условия за да 

може да бъде 

изпълнена 

коректно. През 
2019 година 

сме направили 

не повече от 40 

астрономическ
и часа  

Поради силно 

рисковия 

фактор, нивата 

на изпълнение са 

много по-ниски. 

Считаме, че не 

повече от 100 

деца и младежи 

са преминали 

през дейността  

Бюджета на 

програмата 

Организиране 

на общински 

ученически 

спортни игри и 

Ученически игри по спортовете: 

футбол, баскетбол, хандбал, 

тенис на маса.  

февруари, 

октомври 

ЦПЛР-УСШ 

"Хан Крум" 

Община 

Шумен 

2 инициативи 750 младежи Общински 

бюджет 
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лекоатлетичес
ки крос 

„Златна есен“ 

Зеленчукови 

градини 

„Дворни 

красоти“  

Изпълват се дейности по 

подготовка на терен, засаждане 

на разсад и зеленчукова градина  

март- декември  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“  

Организация 

на Българските 

скаути  

Грижата за 

градините 

изискват 
постоянство, за 

това и през 
целия летен 

период има 

постоянно 

доброволци, 

които се 

грижата за тях. 

Може да се 

каже, че повече 

от 70 часа 

годишно се 

покриват с 

дейност по 

градините.  

Дейността е 

специфична, 

през нея са 

преминали не 

повече от 30 

деца и младежи  

Бюджет на СК 

„Мадарски 

конник“    

Да уловим 

сянката на 

времето  

Направата на слънчев часовник и 

слънчев компас изисква 

подходящи условия и много 

умения. Дейността е свързана със 

създаване  и топографиране на 

район – начало  

април – август СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Макар и да се 

изискват 
специални 

условия, 

програмата е 

прилагана 

повече от 200 

часа годишно  

През дейността 

са преминали 

повече от 600 

младежи  

Бюджета на 

програмата 

Фестивал на 

мажоретния 

танц 

"Мадарски 

конник" 

Дефиле и спортно състезание по 

възрастови групи  

май СКХГ 

"Ритмик" 

Община 

Шумен 

2 450 младежи Общински 

бюджет 

Походи, 

скално 

катерене, 

следотърсачи  

Този вид дейности се изпълняват 

в различен времеви график 

според своята трудност и са част 
от програма за постигане на 

умения  

програмата се 

прилага 

целогодишно, 

като част от 
план за 

дейност 

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

През 
целогодишния 

период може 

да се каже, че 

повече от 2000 

човеко часа са 

Повече от 250 

младежи са 

преминали през 
дейностите 

Бюджета на 

програмата 
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(Световното 

скаутско 

движение) 

нужни за 

изпълнение на 

част от 
дейностите.  

Програмата 

Горска 

лаборатория се 

прие в 

организацията 

под името 

Горска 

лаборатория.  

За първи път стартирахме тази 

програма под формата на начален 

проект. Дейностите през 2019 

година показаха, че членовете 

проявяват жив интерес и се 

налага да се продължи и през 
2020 г. Интересът на децата към 

флората и фауната е много голям, 

когато се представи чрез 
методите на неформалното 

образование  

целогодишно  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Поради 

изключително 

скъпата 

екипировка се 

достига  много 

трудно до 

голям брой 

деца и за това 

се изпълнява 

на часови 

график. Може 

да се отбележи, 

че са положени 

не по-малко от 
100 

човекочаса.  

60 деца и 

младежи са 

имали 

възможност да 

достигнат до 

идеите на 

екологията, 

науката за флора 

и фауна  

Бюджета на 

програмата  

Направи си 

бивак, 

действия при 

бедствия и 

аварии са част 
от програмата 

за умения 

Програмата е част от скаутския 

метод и работи активно 

целогодишно. Тя постоянно се 

развива и добавя нови умения, и 

знания. Скаутския опит е 

недостижим от други 

организации и винаги е основа на 

нови методи и развитие за работа 

с деца и младежи 

целогодишно  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Повече от 1000 

човекочаса са 

изпълнени по 

тази програма 

Като целева 

група повече от 
300 са били 

достигнати от 
Програмата  

Бюджета на 

програмата 

Великите 

готвачи I, II и 

III част  

Великите готвачи е традиционна 

дейност за нашия клуб, която 

през 2019 година прие и 

национален характер. 

Изработването на хранителни 

продукти от децата и 

предоставянето им като подарък 

срещу дарение допълва и 

образователната програма за 

възпитаване на специални 

ценности свързани с Приоритет 1 

подготовката 

по дейността е 

целогодишна, 

публичните 

изяви са 1 път 
на година 

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Повече от 1000 

човекочаса са 

изпълнени по 

тази програма 

Като вътрешна 

целева група са 

достигнати не 

по-малко от 200 

деца и младежи, 

като външна 

целева група са 

достигнати 

повече от 5000 

хиляди човека  

Бюджета на 

програмата  
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– Насърчаване на 

икономическата активност и 

кариерното развитие  

Горски 

лабиринт  
Както и в предходни дейности се 

акцентира основно на подходи, 

действия при бедствия и аварии, 

симулативни пожари, наводнения 

и др. 

3 пъти в 

годината  

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Не повече от 
300 човекочаса  

Достигната 

целева група 150 

деца и младежи  

Бюджета на 

програмата  

„Седмица на 

движението“ 

Разнообразни състезания от 
различни видове спорт, като чрез 
тях младежите имат възможност 
да изберат най-подходящият за 

себе си 

май-юни Общински 

младежки 

съвет 

 5 инициативи 450 младежи Общински 

бюджет 

Ден на 

будителите  

Ориентиране в градска среда, 

запознаване със сгради част от 
културното наследство, 

природни забележителности и др.  

ноември СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

200 човекочаса Достигната 

целева група 60 

деца и младежи  

Бюджета на 

програмата  

Веселите 

снежковци  

Дарителски базар през месец 

декември  

декември СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

600-800 

човекочаса. В 

дейността се 

включват 
голяма част от 
родителите и 

доброволци 

към клуба  

Достигната 

вътрешна целева 

група – 80 деца и 

младежи, 

достигната 

външна целева 

група по-вече от 
3000 човека  

Бюджета на 

програмата  

Приоритет: Превенция на социалното изключване на млади хора 

Инициатива за 

запознаване с 

традициите, 

характеризира
щи всеки 

празник 

Целта е приобщаване на 

младежите в неравностойно 

положение, както и изработване 

на картички, мартенички, 

тематични беседи и рисунки 

по определени 

дати 

ЦСРИ, 

ДПЛУИ, с. 

Лозево, 

ДЦДМУ– СГ, 

ДЦПЛУ  

Община 

Шумен 

10 инициативи 28 младежи Държавно 

делегирани 

дейности 

Посещения на 

младежи в Дом 

за стари хора 

Приобщаване на младежите в 

неравностойно положение и 

създаване на възрастова 

по определени 

дати 

ЦСРИ,  

ДЦДМУ – 

СГ, 

Община 

Шумен 

5 инициативи 10 младежи Държавно 

делегирани 

дейности 
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по повод  

дарителски 

акции и 

изложби на 

младежи в 

неравностойно 

положение 

толерантност между 

поколенията. 

ЦНСТДМУ1 

и 2 

„Слънчево 

детство“ 

Тренинги и 

обучения„Толе
рантност“ 

Проведен тренинг с цел 

разбиране и приемане на 

различните  

март СНЦ 

„АлДоРа” 

СНЦ „Сияйна 

зора” 

1 инициатива 15 младежи СНЦ „АлДоРа” 

Приоритет: Развитие на младежкото доброволчество 

Почистване и 

поддържане на 

терена пред 

скаутския 

офис  

Косене на трева, измитане на 

отпадъци и др.  

целогодишно  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Постигнати са 

около 100 

човекочаса 

средно за 

годината  

Достигнати деца 

и младежи около 

10 човека  

Бюджета на 

програмата 

Програма за 

оцеляване  

Основна скаутска програма 

постигаща високи резултати в 

подготовката на деца и младежи 

да бъдат самостоятелни и да се 

грижат сами за себе си.  

целогодишно  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Постигани 500 

човекочаса  

Достигната 

целева група 80 

деца и младежи 

Бюджета на 

програмата  

Чуй гласа на 

младите – 

Скалата на 

съвета, 

Събрание на 

патрулните 

водачи  

Общи събирания на членовете на 

клуба. Дискусии по наболели 

проблеми, вземане на решение и 

др.  

целогодишно  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM 

(Световното 

скаутско 

движение) 

Постигани 300 

човекочаса  

Достигната 

целева група 100 

деца и младежи 

Бюджета на 

програмата  

Периодични 

информаци- 

онни срещи  

 

 

Представяне на различни 

възможности за включване в 

обществени дейности, за участия 

в културен и спортен календар 

като технически екипи, 

доброволчески ангажименти 

целогодишно Община 

Шумен 

 

Общински 

младежки дом, 

Общински 

младежки 

съвет, Градски 

ученически 

парламент, 

5 инициативи 60 младежи Общински 

бюджет 
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младежки 

организации 

 

Младежка 

академия 

„Доброволци в 

действие“ 

Запознаване на младежите със 

същността и видовете младежко 

доброволчество и социалните 

дейности с гост лектори Мая 

Донева и Здравко Василев. 

март Общински 

младежки 

съвет 

 3 инициативи 30 младежи Общински 

бюджет 

„ФАС OFF – 

Постави 

боклука на 

място!“ 

Акцията имаще за цел да насочи 

вниманието на гражданите на 

град Шумен върху належащи 

проблеми за околната срада, като 

изхвърлянето на фасове 

навсякъде.  

април Общински 

младежки 

съвет 

БИС – 

Благотворител
ност и спорт 

1 инициатива 25 младежи  

Академия 

„Нулев 

отпадък“ 

Запознаване на младежите с 

философията за нулев отпадък, 

някои лесни методи за 

намаляване на отпадъка в 

домовете си 

май Общински 

младежки 

съвет 

Нулев отпадък 

България и 

Общество 528 

1 инициатива 20 младежи  

Доброволческ
и инициативи 

Доброволци се включиха в летни 

занимания на читалища и детски 

забавачници, както и в коледни 

партита и работилници. Създават 
се трудови навици, отговорност и 

работа в екип; връзка и 

взаимодействие между различни 

поколения  

юли, август, 
декември 

СНЦ 

„АлДоРа” 

 6 инициатива 15 младежи СНЦ „АлДоРа” 

Почистване на 

пътя от ТВ 

Кула до 

МСЦШ 

Премахване на паднали клони, 

изкосяване на банкета, 

преместване на паднали дървета  

2 пъти в 

годината по 2 

дена  

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Постигнати 

100 човекочаса  

Поради висок 

рисков фактор се 

изпълнява 

основно с 

доброволци и 

младежи над 16 

години. 

Достигната 

целева група – 

30 човека 

Бюджет на СК 

„Мадарски 

конник“    

На лов за 

боклуци  

Дейността е обвързана с 

почистване на територията на 

3-5 пъти в 

годината  

 

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Организация 

на Българските 

Постигнати 

200 

човекочасове  

Достигната 

целева група 80 

деца и младежи 

Бюджета на 

програмата  
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МСЦШ, както и сметища на 

територията на парка.  

Мадарски 

клуб“ 

скаути и 

WOSM  

(Световното 

скаутско 

движение) 

Организиране 

на 

доброволческа 

кампания в 

училищата на 

град Шумен 

Група доброволци посещават 
училищата и разпространяват 
основните принципи на 

доброволчеството сред 

младежите 

ноември - 

декември 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

 1 30 Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

Приоритет: Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора 

„Повишаване 

на 

гражданската 

активност на 

младите хора“ 

- семинар 

Разширяване знанията и 

уменията на младежите и 

приобщаването им към 

ценностите на гражданското 

общество 

март Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

 1 инициатива 40 младежи Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

Отбелязване 

на Деня на 

Земята 

С еко фиеста и лаборатория на 

открито ЦПЛР-ОДК Шумен 

съвместно с Научно-

образователният център за наука, 

технологии, инженерство, 

математика и изкуства „STEAM” 

отбелязаха Деня на Земята.  

 

22.04.2019 г. ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община 

Шумен 

ШУ „Епископ 

Константин 

Преславски“,  

„STEAM” 

център и 

училища 

1 инициатива 90 младежи ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община Шумен 

Отбелязване 

Световния ден 

на океана 

Отбелязване Световния ден на 

океана с Научно-образователният 
център за наука, технологии, 

инженерство, математика и 

изкуства „STEAM” с 

демонстрационни опити за 

процесите в Световния океан. 

 

08.06.2019 г. ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община 

Шумен 

ШУ „Епископ 

Константин 

Преславски“,  

„STEAM” 

център и 

училища 

1 инициатива 90 младежи ЦПЛР-ОДК 

„Анастас 

Стоянов“ – 

община Шумен 

Финансирани 

проекти 

предложения 

Дават възможност на младежите 

да реализират своите идеи да 

април-

декември 

Младежки 

организации, 

сдружения и 

 16 реализирани 

проекта 

1200 младежи Общински 

бюджет 
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от Правилника 

за 

финансиране 

на проекти 

предложения 

подготвят, организират и отчетат 
своя младежки проект 

неформални 

групи 

Обучение за 

лидери I и II 

Организацията има огромна 

нужда от лидери и доброволци 

подкрепящи развитието на 

младите хора. Поради факта, че 

лидерите са доброволци и не 

получават заплащане за 

положения труд, както и 

компенсации за разходите 

свързани с полагането на 

доброволен труд голяма част от 
тях се отказват още в началото. 

Един от основните мотиви за 

продължаване за тях остава 

възможността за повишаване на 

капацитета си.  

2 обучения по 

3 дена 

СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

клуб“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM 

 (Световното 

скаутско 

движение) 

Постигнати не 

по-малко от 
300 човекочаса  

Достигната 

целева група от 
30 човека  

Бюджета на 

програмата  

Провеждане на 

културни 

прояви – 

фестивали, 

концерти, 

организирани 

от млади хора   

Изява на таланти и творчески 

умения на младежките 

формации. 

 

целогодишно Общински 

младежки 

дом 

 

 7 инициатива 80 младежи Общински 

бюджет 

Инициативи от 
годишните 

културни 

календари на 

всички 

културни 

институти и 

народни 

читалища на 

територията на 

Община 

Шумен 

Арт фестивали, концерти, 

изложби, срещи с изявени 

личности. Развива се таланта и 

творческите умения на младите 

хора 

целогодишно Община 

Шумен, 

културни 

институти и 

народни 

читалища 

 20 инициатива 600 младежи Общински 

бюджет 
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Организиране 

на срещи с 

представители 

на 

институциите - 

кмет, ресорен 

зам.-кмет 
относно 

проблемите на 

младежта" 

Изясняване на въпроси, които 

вълнуват младите хора на 

Община Шумен 

март и 

септември 

Община 

Шумен 

 2 инициатива 45 младежи  

Тренинги и 

обучения – 

„Работа в 

екип“ 

Ефект – сформиране на екипен 

дух, възпитаване на отговорност 
и работа в екип; връзка и 

взаимодействие между различни 

поколения 

април СНЦ 

„АлДоРа” 

 2 инициативи 10 младежи СНЦ „АлДоРа” 

Фестивал 

„Шумен и 

буден“ 

Представят се известни младежи: 

графити изпълнители и 

произведения с богата концертна 

програма и водещи мстни и 

национални хип-хоп изпълнители 

юни Общински 

младежки 

съвет 

 3 инициативи 1000 младежи Общински 

бюджет 

„Изкуството 

говори“ с 

поетесата 

Валентина 

Йоргова 

Присъстващите младежи имаха 

възможност да се докоснат до 

творчесвото на младата поетеса и 

да създадът дискусия за 

развитието на таланта й 

юли Общински 

младежки 

съвет 

Градски 

ученически 

парламент 

1 инициатива 35 младежи  

Рожден ден на 

Младежката 

сфера със 

събитието 

„Пейки срещу 

вандализма“ 

Откриващо събитие за 

състезанието по дебати, 

фотоизложба на младежи, 

работилница за изграждане на 

пейки и изрисуването им, 

концерт на млади изпълнители 

август Общински 

младежки 

съвет 

Общински 

младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент 

5 инициативи 200 младежи Общински 

бюджет 

Национално 

ученическо 

състезание по 

дебати 

Дебатира по ключови проблеми 

свързани с младежите 

септември Градски клуб 

по дебати 

Градски 

ученически 

парламент, 
Общински 

младежки дом 

3 инициативи 85 младежи Общински 

бюджет 

Европейска 

седмица на 

мобилността 

Беседа за работата на 

автоматичната измервателна 

станция, „Безопасно ходене и 

септември Градски 

ученически 

парламент 

 3 инициативи 25 младежи  
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колоездене“, засаждане на дърво 

в парка до Община Шумен 

Recycle art С фокусиране на вниманието на 

младежите за световното 

замърсяване се изгради 

инсталация за събиране на 

боклук 

октомври Фондация 

„Подобри“ 

Общински 

младежки 

съвет 

1 инициатива 20 младежи  

„Библиотека в 

дърво“  

Организирана кампания за 

събиране на книги. Опазване на 

околната среда, свободен достъп 

до книги 

декември Love 2 Design 

– 

дизайнерско 

студио  

Общински 

младежки 

съвет 

1 инициатива 20 младежи  

„Алюзии – 

места и думи“  

Литературна лаборатория, в 

която младежите създават 
литературни творби на три места 

в града за определено време 

декември Градски 

ученически 

парламент 

 1 инициатива 15 младежи  

Приоритет: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Организиране 

на лагери :  

„Морски лагер 

– Обзор“, 

почистване на 

реки“, 

„Шеметна 

надпревара“„Т
ърсачи на 

желания”; 

„Капсула на 

времето”; 

Регионален 

лагер –скаути; 

Регионален 

лагер – скаути 

„Мисия 

приключения”; 

Лагер за 
повишаване 

креативността 

на младежи 

„Воден свят”; 

Лагер 

Подготовката и реализирането на  

скаутски лагери е част от 
основата на скаутския метод. 

Дейността изисква много 

сериозна подготовка, както и 

добра реализация.  

целогодишно  СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

конник“ 

Организация 

на Българските 

скаути и 

WOSM 

(Световното 

скаутско 

движение) 

Постигнати 

повече от 5000 

човекочаса  

Достигната 

целева група 

повече от 800 

деца и младежи  

 

Бюджета на 

програмата  
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„Опознаване 

на Европа” – 

националности 

– България, 

Франция, 

Белгия, 

Испания, 

Румъния; 

Лагер 

„Оцеляване”; 

Лагер „Нощ 

под звездите”; 

Международн
о джабморе 

„Jota-joti”, 

„Робинзон за 

скаути“ 

Робинзон за 

вълчета“. 

Покоряване на 

връх Мусала и 

връх 

Мальовица. 

Инициативи на 

народните 

читалища в 

селата за 

популяризиран
е на 

читалището 

като място за 

придобиване 

на знания и 

информация 

Възможност за младите хора да 

се възползват от библиотечни 

услуги и безплатно ползване на 

интернет 

целогодишно народните 

читалища в 

малките 

населени 

места 

 10 инициативи 100 младежи Общински 

бюджет 

Приоритет: Развитие на междукултурния и международен диалог 

Програма 

„Забравените 

хора на 

България“ 

Набиране на финансови средства 

от младежите, с които те 

закупуват хранителни продукти и 

ги предоставят на възрастни хора 

в нужда 

целогодишно СНЦ 

„Скаутски 

клуб 

Мадарски 

конник“ 

  150 младежи Бюджет на СК 

„Мадарски 

конник“    



19 

 

Сформиране и 

дейност на 

младежки клуб 

„Европа“ 

Клубът обединява млади хора, 

които желаят да работят за 

разбирането на идеята за 

обединена Европа. Опознаване 

на европейски ценности и 

политики; формиране на младите 

хора като активни европейски 

граждани.   

януари-май, 

октомври, 

декември 

СНЦ 

„АлДоРа” 

ППМГ „Н. 

Попович” 

16 инициативи 60 младежи СНЦ „АлДоРа” 

Среща на тема 

„Младите хора 

в Европа 2020“ 

Млади шуменци влязоха в ролята 

на евродепутати. Те участваха в 

интерактивна ролева игра 

“Законодателен процес в ЕС” в 

Дома на Европа. Опознаване на 

европейски ценности и политики; 

формиране на младите хора като 

активни европейски граждани.   

февруари СНЦ 

„АлДоРа” 

СУ „Йоан 

Екзарх 

Български”, 

ППМГ „Н. 

Попович”, 

ПГПЧЕ „Н. Й. 

Вапцаров“ 

1 инициатива 30 младежи Община Шумен 

Младежки 

дискусионен 

форум 

„Бъдещето на 

Европа“ 

Дискусия по повод Деня на 

Европа, във връзка с  Изборите за 

Европейски парламент и за 

насърчаване на активното 

гражданско поведение и участие 

на младите хора. Опознаване на 

европейски ценности и политики; 

формиране на младите хора като 

активни европейски граждани.   

май СНЦ 

„АлДоРа” 

СУ „Йоан 

Екзарх 

Български“, 

ППМГ „Н. 

Попович“, 

ПГПЧЕ „Н. Й. 

Вапцаров“, 

ПГИ - гр. 

Шумен, 

ПГМЕТТ „Хр. 

Ботев“  

1 инициатива   

Приоритет: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Изготвени и 

разпространен
ие ни  

информационн
и материали на 

тема 

”Внимание ! 

Наркотиците 

убиват!”, „Ако 

детето ви се 

държи странно, 

проверете дали 

Превенция на употребата на ПАВ април 

 

МКБППМН   1000 раздадени 

брошури 

МКБППМН 
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не взима 

наркотици”  

Заключително 

мероприятие 

под надслов 

„Ваканция 

здравей! Да 

играем 

безопасно” 

Национална програма „Работа на 

полицията в училищата” 

юни 

 

ОД МВР 

 

МКБППМН 1 инициатива 500 младежи МКБППМН 

Прожекция на 

филма „Доза 

щастие” със 

събеседване по 

темата със 

специалисти 

Превенция на употребата на 

наркотици 

ноември  МКБППМН ОМД  500 младежи МКБППМН 

 

 Отчетът е разработен с участието на младежки организации, административни, юридически и физически лица, които работят по въпросите за 

младежта в Община Шумен и е съгласуван с Общински младежки съвет Шумен. 


