
ОТЧЕТ  

за финансираните младежки проекти през 2017 година 
 

В изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в Община 
Шумен през 2017 година бяха проведени две сесии за финансиране на 
младежки проекти. До крайния срок на първата сесия 10. 03. 2017 г. постъпиха 
9 проекта. На заседание на 29. 03. 2017 г. Експертният съвет за финансиране 
на младежки проекти (Експертен съвет) разгледа и обсъди проектите. 
Проектът „Библиотека „Вдъхнови ме“ с кандидатстваща организация 
„ПОдобри“ отпадна, поради несъответствие на времевия график за стартиране 
на дейностите. 

Финансираните осем проекта са на обща стойност 6 995,78 лв., както 

следва:  
1. „Бъди активен“ – кандидатстваща организация СНЦ „Спортен клуб 

ТАТО“ с отговорник Моника Вълчева. Стойността на проекта е 1 174,68 лв. и 

се реализира в периода април-септември 2017 г. Осигурено е безплатно 

обучение по фехтовка, популяризиране на спорта, ангажираност в свободното 

време.  
2. „Реновиране на училищно-спортни площадки“ – кандидатстваща 

организация Ротаракт Шумен Дистрикт № 2482 с отговорник Спас Мирчев. 
Стойността на проекта е 700 лв. и се реализира в периода 16 май-30 септември 

2017 г. Освежени са четири площадки – СУ „С. Доброплодни“, ПМГ „Н. 

Попович“, СУ „Тр. Симеонов“ и II ОУ „Д-р П. Берон“.  

3. „Бизнес истории“ – кандидатстваща организация „ПОдобри“ с 
отговорник Петър Бодуров. Стойността на проекта е 870 лв. и се реализира в 
периода 20 септември-30 октомври 2017 г. Представен успешен предприемач 

от национално ниво, успешни комуникации на тема предприемачество, 

създадени контакти и партньорства.  
4. „Шумен Wake Up“ – кандидатстваща организация Градски 

ученически парламент с отговорник на проекта: Елена Маринова. Стойността 
на проекта е 860 лв. и се реализира в периода 10 май-29 юни 2017 г. Проведе 
се първо по рода си младежко състезание, популяризира се младежката 
организация, привлечени са нови членове.  

5. „Пътят“ – пролетен концерт  на ВТФ „Алдора“ и ГДО „М. Биков“ – 

кандидатстваща организация ВТФ към Общински младежки дом Шумен с 
отговорник на проекта Диана Колева. Стойността на проекта е 1 500 лв. и се 
реализира в периода февруари-април 2017 г. с цел реализиране на нова 
концертна форма, привличане на млада аудитория, създаване на естетическа 
наслада.  

6. „CASHFLOW или да играем, за да знаем – първи стъпки към 

финансовата грамотност и личното бюджетиране“ – кандидатстваща 
организация СНЦ „Мисия култура“ с отговорник на проекта Ирина Колева. 
Стойността на проекта е 450 лв. и се реализира в периода април-септември 



2017 г. с цел да обърне фокуса на младите хора към изграждането на личните 
им финансови навици и да направи икономическата тематика по-разбираема и 

по-интересна за тях.  

7. „Обозначаване и освежаване на най-високата точка на Дунавската 
равнина – връх „Търнов дял“ – кандидатстваща организация Инетракт клуб-

Шумен с отговорник Йордан Йорданов. Стойност на проекта 447,60 лв., 
реализира се в периода 4 май-31 август 2017 г. Изработени са и са поставени 

информационни и обозначителни табели. Почистване на района около връх 

„Търнов дял“. Популяризиране на мястото. 

8. „Здраве от градината на баба“ – кандидатстваща организация 
Неформална група „Бабините внуци“ с отговорник на проекта Валентина 
Петкова. Стойността е 993,50 лв. и се реализира в периода 1 май-30 юни 2017 

г. Популяризира здравословния начин на хранене, опознаване на различни 

видове билки и приложението им в кулинарията. 
Всички проекти от първата сесия са изпълнени и отчетени в срок, 

съгласно заложените критерии на Експертния съвет, одобрени от Общински 

съвет Шумен. 

До крайния срок на втората сесия 20. 04. 2017 г. бяха постъпи още 9 

проекта. На заседание от 25. 04. 2017 г. Експертният съвет разгледа и обсъди 

предложенията. Финансираните девет проекта са на обща стойност 75 864 лв., 
както следва:  

1. „Шахматен лагер-сбор“ – кандидатстваща организация СНЦ 

Шахматен клуб „Шумен 2005“ с отговорник Антон Аврамов. Стойността на 
проекта е 2 500 лв. и се реализира в периода 20 май-15 септември 2017 г. 
Постигнати са целите за запознаване с основите на шахмата, създаване на 
навици за самостоятелна аналитична работа, възпитаване на децата в 
спортсменски дух и уважение към противника.  

2. „Хандбал – любов и начин на живот“ – кандидатстваща организация 
Хандбален клуб „Шумен 61“ с отговорник Светлозар Николов. Стойността на 
проекта е 18 120 лв. и се реализира в периода 1 май-20 декември 2017 г. 
Постигнати са целите за повишаване на организираността, дисциплината и 

здравословното въздействие на хандбала чрез тренировъчен процес, участия в 
национални и международни турнири и състезания.  

3. „Спорт за всички“ – кандидатстваща организация Фехтовална 
академия „Волов“ с отговорник Николай Николов. Стойността на проекта е 8 

490 лв. и се реализира в периода 1 май-10 декември 2017 г. Постигнати са 
целите за подобряване здравословното състояние и физическото развитие на 
децата, подобряване на спортните резултати, участия в спортни лагери и 

всички първенства от календара на Българската федерация по фехтовка.  
4. „Аз обичам и играя хандбал“ – кандидатстваща организация СКХ 

„Шумен 98“ с отговорник Мариана Семерджиева. Стойността на проекта е 18 

934 лв. и се реализира в периода 1 май-20 декември 2017 г. Постигнати са 



целите за събиране на деца, организирането им в отбори, създаване на навици 

за работа в екип и редовно спортуване.  
5. „Да опознаем и обикнем конния спорт“ – кандидатстваща организация 

СНЦ ККС „Шумен“ с отговорник Веселина Дончева. Стойността на проекта е 
4 040 лв. и се реализира в периода 1 май-декември 2017 г. Постигнати са 
целите за повишаване на интереса към конния спорт, осмисляне на свободното 

време с труд и спорт – хранене, почистване на конете и др.  

6. „Сближаване с конете и първи стъпки в конния спорт“ – 

кандидатстваща организация Ездови клуб „Шумен 2010“ с отговорник 

Аспарух Атанасов. Стойността на проекта е 5 220 лв. и се реализира в периода 
1 май-1 декември 2017 г. Постигнати са целите за повишаване на интереса към 

конния спорт, особено сред децата, осмисляне на свободното време с грижи за 
любимото животно – обгрижване на конете, хранене, почистване, разходки.  

7. „Младежки спортни дейности“ – кандидатстваща организация Военен 

спортен клуб Шумен с отговорник Камен Илиев. Стойността на проекта е 1 

060 лв. и се реализира в периода 16 май-20 декември 2017 г. Постигнати са 
целите – развитие на масовия спорт сред младите хора, укрепване на 
психическото и физическото състояние на подрастващите.  

8. „Децата и волейбола“ – кандидатстваща организация СК „Йоан 

Екзарх Български-Шумен 05“ с отговорник Цветомир Ценков. Стойността на 
проекта е 13 870 лв. и се реализира в периода 16 май-20 декември 2017 г. 
Постигнати са целите – участие в системни занимания по волейбол, създаване 
на условия за провеждане на турнири и участие, провеждане на летен лагер, 

формиране на качества в спортуващите като работа в екип, толерантност, 
развиване на двигателни умения, отговорност и др.  

9. „Младежка академия“ – кандидатстваща организация СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски конник“ с отговорник Женя Младенова. Стойността на 
проекта е 3 630 лв. и се реализира в периода 1 май-30 септември 2017 г. 
Реализира се Младежка академия, целяща да развие уменията на младежите на 
територията на гр. Шумен, чрез участието им в живота на общината и 

различните форми на гражданска активност. Развити са знания, умения и 

компетенции чрез неформално образование, създаден е Общински младежки 

съвет.  
Всички проекти от втората сесия са изпълнени и отчетени в срок, 

съгласно заложените критерии за работа на Експертния съвет, одобрени от 
Общински съвет Шумен. 

Броят, качеството и постигнатите цели на финансираните проекти през 
2017 г. показват, че младите хора от Община Шумен имат интересни идеи, 

притежават потенциал за реализирането им и желание и стремеж за включване 
в обществения живот на града. Техните интереси са насочени към различни 

области за целенасочено организиране на свободното време – природа, спорт, 
бизнес, култура и насърчаване на неформалното обучение, приобщаването на 
младежите към ценностите на гражданското общество. 


