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ОТЧЕТ 
 

на Общински план за младежта за 2018 г. 
 

 
Общинският план за младежта за 2018 г. е приет с Решение № 647 по Протокол № 28 от 25.01.2018 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 2018 г. съдържа девет приоритета: 
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. 
Следваните приоритети, придружени със съответните специфични цели и дейности са реализирани в изпълнение на 

идеята за подобряване качеството на живот на младите хора в Община Шумен. 
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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Приложение №1 
 

Община Шумен 
Отчет за изпълнение на Общински план на младежта за 2018 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 

Информацио

нни програми 
за заетост 

Програми и проекти на 
Дирекция „Бюро по труда“ за 
кандидатстване за заетост. 
Общо осигурена заетост на 
младите хора: Програма 
„Старт в кариерата“, проект 
„Обучение и заетост за 
младите хора“ – етап II, 
Национална програма 
„Активиране на неактивни 
лица“ 

целогодишно Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

 Програмите за 
заетост са за 6 
и 9 месеца 

16 Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

„Младежка 
трудова 
борса“ 

Представяне на професии от 
работодателите в Търговско-
промишлената палата по 
проект „Готови за работа“ 

20 април Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

Търговско 
промишлена 
палата 

1 инициатива с 
14 
работодатели, 
които са 
представили 
102 работни 
места 

143 Дирекция 
„Бюро по 
труда“ 

Ежегодна 
Панорама на 
средното 
образование 

Участват петнадесет 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 

26 април Регионално 
управление 
по 
образование 

 1 150 Регионално 
управление по 
образование 
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къде да продължат 
образованието си. 

„Семинар по 
кариерно 
развитие за 
младите 
хора“ 

С помощта на тази програма 
младежите са запознати с най-
актуалните тенденции на 
пазара на труда. Придобити са 
умения, свързани с това как да 
избират образование, 
професия и работна среда и да 
планират развитието си. 

януари Общински 
младежки 
съвет 

Община 
Шумен 

В рамките на 
два дни се 
проведоха три 
работилници 
от по два часа 

75 младежи 
на възраст 16 
и 24 години 

Общински 
бюджет 

Младежка 
програма за 
умения „Аз 
уча“, „Аз 
мога“ 

Програмата предвижда 
създаване на умения, както и 
повишаване на капацитета на 
младите хора, чрез 
неформални техники за 
обучение, както постигане на 
определени цели. 

Програмата се 
работи 
целогодишно 
в 
продължение 
на целия 
обучителен 
период на 
децата и 
младежите, 
например 5-6 
години и 
повече  

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на 
Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 
скаутско 
движение) 

Програмата не 
ограничава 
часови 
диапазон, 
както и 
времеви 
график за 
изпълнение. 
Стандартно 
програмата 
осигурява по 
100 
астрономическ

и часове на 
година  

Според 
модела на 
програмата тя 
достига до 
целия членски 
състав на 
клуба 
многократно. 
Повече от 600 
деца и 
младежи са 
получили 
добавена 
стойност от 
програмата  

според 
бюджета на 
програмата 
заедно с 
Общински 
бюджет. 

„ABLE 
mentor“, 
Шумен 

Програма за индивидуално 
менторство, създадена през 
2013 г. от група приятели, 
които членуват в Асоциация 
на българските лидери и 
предприемачи. 
Придобиване на базови 
умения в планирането, 
комуникацията, работата в 
екип, спазването на сроковете 
и всичко останало, което е 

ноември-
декември 

Общински 
младежки 
съвет 

Община 
Шумен 

5 28 екипа от по 
2 души 

Общински 
бюджет 
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необходимо за работа в реална 
работна среда. 

Кариерно 
ориентиране 

Среща с гост-лектор Елица 
Катранджиева, която 
представи пет професии на 
бъдещето. Младежите се 
научават как да изберат 
правилната специалност, кои 
фактори влияят на избора им, 
къде да продължат 
образованието си. 

октомври Общински 
младежки 
съвет 

Община 
Шумен 

1 50 Общински 
бюджет 

Инициатива 
„Бизнес 
истории“ 

Гост-лектор на срещата е д-р 
Милен Врабевски, успял 
предприемач. След срещата 
младежите са по-уверени в 
себе си и формулират по-ясно 
целите в живота си. 

юни Общински 
младежки 
съвет 

Община 
Шумен 

1 105 Общински 
бюджет за 
изпълнение на 
Правилника за 
младежки 
дейности 

Консултации 
и 
презентации 
за 
кандидатства

не в чужбина 

Представяне на различните 
университети, начините за  
кандидатстване и видовете 
обучение. 

декември СНЦ 
„АлДоРа“ 

 1 25  СНЦ „АлДоРа“  

Приоритет: Подобряване достъпа на информация и качествени услуги 
Безплатен достъп 
до интернет 

Възможност за 
младите хора да се 
възползват от 
информационни 
услуги безплатно в  
народните читалища,  
РБ „Ст. Чилингиров“ 
и библиотеката на 
ШУ „Епископ 
Константин 
Преславски“. 

целогодишно Народните 
читалища, 
РБ „Ст. 
Чилингиров“ 
и 
библиотеката 
на ШУ 
„Епископ 
Константин 
Преславски“ 

  150 Народните читалища, 
РБ „Ст. Чилингиров“ 
и библиотеката на 
ШУ „Епископ 
Константин 
Преславски“ 

Организиране на Информираност, март-юни Община  2 200 Общински бюджет 
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информационни 
кампании за 
кандидатстване с 
младежки 
проекти  

публичност и 
популяризиране на 
сесиите и 
Правилника за 
финансиране на 
младежки проекти на 
територията на 
Община Шумен. 
Разпространение по 
печатни и електронни 
медии. 

Шумен 
 

Информационна 
кампания и 
разработване на 
проекти, работа в 
екип и 
толерантност 

Придобиване на 
умения и знания как 
се пишат и защитават 
проекти, как се 
работи в екип и колко 
е важно да бъдеш 
толерантен. 

януари - май СНЦ 
„АлДоРа“ 

 3  51 СНЦ „АлДоРа“  

Цикъл младежки 
срещи „Извън 
чата“ 

Информационни 
срещи, свързани с 
председателството на 
България на ЕС и 
Годината на 
Културното 
наследство. 

април, май и 
септември 

СНЦ 
„АлДоРа“ 

 3 60 СНЦ „АлДоРа“  

Мотивационен 
семинар с Юли 
Тонкин 

Семинар на тема: 
„Изкуството да 
говориш пред 
публика“, както и 
възгледите му за 
живота 

 Roundtable 6 
Shumen 

 1 350 Roundtable 6 Shumen 

Информационен 
семинар на 
Градски 
ученически 
парламент и 

Обсъждане на 
въпроси, свързани с 
младежката работа, 
идеите и 
инициативите на 

септември Градски 
ученически 
парламент, 
Общински 
младежки 

 3 16 Общински младежки 
дом 
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Общински 
младежки съвет  

младите хора и как да 
осигурим възможност 
за реализацията им. 
Всеки от участниците 
представи своите 
виждания за 
реализацията на 
младежката си идея в 
двете организации - 
ГУП и ОМС.  
По-ясна визия за това 
какво представляват 
двете организации - 
ГУП и ОМС. 

съвет и 
Общински 
младежки 
дом 

Традиционна 
среща „Шумен в 
сърцето“ 

Информационна 
неформална среща на 
ученици и студенти, 
които учат в страната 
и чужбина за обмяна 
на опит и идеи. 

декември СНЦ 
„АлДоРа“ 

 1 40 СНЦ „АлДоРа“  

Коледна 
младежка среща 

Информационна 
среща на всички 
младежки 
организации и 
активни младежи в 
град Шумен.  
Целта на срещата е 
създаване на 
възможност 
членовете на всички 
организации да се 
опознаят помежду си, 
да представят 
дейностите, които 
осъществяват и да 
създадат устойчиви 
връзки. 

декември Общински 
младежки 
съвет 

 1 40 Общински бюджет 
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Приоритет: Насърчаване здравословния начин на живот 
Оцеляване в 
планината: 
Подготовка на 
екипировка              
(раница), работа с 
компас и карта       
(топографски 
план), преходи в 
Шуменско плато 
през пътеката на 
дивите кози  

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 
конник“  

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM              
(Световното 
скаутско 
движение) 

Програмата 
не 
ограничава 
часови 
диапазон, 
както и 
времеви 
график за 
изпълнение. 
Стандартно 
програмата 
осигурява по 
100 
астрономичес

ки часове на 
година 

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 
стойност от 
програмата  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет. 

Поход в зимни 
условия – Елдъз 
Табия, Хан 
крумове порти,  
отбелязване на 22 
февруари  

Преходите в зимни 
условия е 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 при 
силни валежи 
на дъжд.  

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“  

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. 
Направени 
около 40 
астрономичес

ки часа.  

Поради силно 
рисковия 
фактор нивата 
на 
изпълнение са 
много по-
ниски. Около 
100 деца и 
младежи са 
преминали 
през 
дейността  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет. 

Зеленчукови 
градини „Дворни 

Изпълняват се 
дейности по 

Стартира 
през месец 

СНЦ 
„Скаутски 

Организация 
на Българските 

Грижата за 
градините 

Дейността е 
специфична и 

Бюджет на СК 
„Мадарски конник“ 
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красоти“  подготовка на терен, 
засаждане на разсад и 
зеленчукова градина  

март и 
продължава 
цяла година  

клуб 
Мадарски 
конник“  

скаути  изисква 
постоянство 
и през целия 
летен период 
има 
доброволци, 
които се 
грижат за 
тях. Може да 
се каже, че 
повече 70 
часа годишно 
се покриват с 
дейност по 
градините  

през нея са 
преминали не 
повече от 30 
деца и 
младежи  

Да уловим 
сянката на 
времето  

Направата на слънчев 
часовник и слънчев 
компас изисква 
подходящи условия и 
много умения. 
Дейността е свързана 
с  топографиране на 
район. 

април – 
август 

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 
скаутско 
движение)  

Програмата е 
прилагана 
повече от 200 
часа годишно  

През 
дейността са 
преминала 
повече от 600 
деца.  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

Походи, скално 
катерене, 
следотърсачи  

Този вид дейности се 
изпълняват в 
различен времеви 
график според своята 
трудност. Те са част 
от програма за 
постигане на умения  

целогодишно 
се работи по 
програмата 
като част от 
план за 
дейност 

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 
скаутско 
движение)  

През 
целогодишни

я период 
може да се 
каже, че 
повече от 
2000 
човекочаса са 
нужни за 
изпълнение 
на част от 
дейностите.  

Повече от 250 според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

Пещерните Затова цялата Целогодишно  СНЦ Организация отработени Общ брой на според бюджета на 
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дейности се 
осъществиха 
извън 
територията на 
Община Шумен, 
поради затваряне 
на пещера 
Бисерна.  

дейност на 
сдружението в 
областта на 
пещерното дело се 
пренасочи към 
тренинги на закрито 
(пещерен полигон), 
както и към съседни 
на Шумен области 
където има 
възможност за 
проникване в пещери. 
Използването на 
полигон помага за 
развитие на уменията 
на младежите и в 
много малка част на 
децата. Считаме, че 
дейността е много 
добра и има силно 
обучителен характер.  

„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

на Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 
скаутско 
движение)  

не повече от 
50 
човекочаса  

достигната 
целева група 
– 30 деца и 
младежи  

програмата заедно с 
Общински бюджет. 

„Горска 
лаборатория - 
Земя, вода, 
въздух, флора и 
фауна“ - 
младежки проект 

За първи път 
стартира тази 
програма под 
формата на начален 
проект. Дейностите 
през 2018 година 
показаха, че 
членовете проявяват 
жив интерес и се 
налага да се 
продължи през 2019 
г. Интересът на 
децата към флората, 
фауната е много 
голям, когато се 
представи чрез 

целогодишно  СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 
скаутско 
движение)  

Поради 
изключителн

о скъпата 
екипировка 
се достига  
много трудно 
да голям 
брой деца в 
изпълнение 
на часови 
график. 
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  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 
за изпълнение на 
Правилника за 
младежки дейности  
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методите на 
неформалното 
образование. 
Мобилна 
лаборатория TestLab, 
която предоставя 
възможност на 
младежите да 
изпълняват различни 
тестове на водни 
маси – pH, карбонати, 
обща твърдност, 
фосфати, нитрити, 
нитрати, желязо, мед, 
силикати, кислород и 
др. Проведени 13 
вида тестове, 
последвани от техни 
анализи 

Направи си бивак, 
действия при 
бедствия и аварии 
и др. 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. Скаутският 
опит е недостижим от 
други организации и 
винаги е основа на 
нови методи и 
развитие за работа с 
деца, младежи 

целогодишно  СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM 
 (Световното 
скаутско 
движение)  

Повече от 
1000 
човекочаса  

Като целева 
група повече 
от 300 
младежи са 
били 
достигнати от 
Програмата  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

„Великите 
готвачи“ – I, II и 
III част  

„Великите готвачи“ е 
традиционна дейност, 
която през 2018 г. 
прие и национален 
характер. 

Подготовката 
по дейността 
е 
целогодишна, 
публичните 

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 

Повече от 
1000 
човекочаса  

Като 
вътрешна 
целева група 
са достигнати 
не по-малко 

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет  
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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 – Насърчаване на 
икономическата 
активност и 
кариерното развитие  

изяви са 1 
път на година 

скаутско 
движение) 

от 200 деца и 
младежи, като 
външна 
целева група 
са достигнати 
повече от 
5000 хил. 
човека  

„Горски 
лабиринт“  

Акцентира основно 
на подходи, действия 
при бедствия, аварии, 
симулативни пожари 
и наводнения и др.  

3 пъти в 
годината  

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM 
(Световното 
скаутско 
движение) 

Не повече от 
300 
човекочаса  

Достигната 
целева група 
150 деца и 
младежи  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

„Ден на 
будителите“  

Ориентиране в 
градска среда, 
запознаване със 
сгради, част от 
културното 
наследство, природни 
забележителности и 
др.  

1 ден в 
годината  

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM  
(Световното 
скаутско 
движение) 

200 
човекочаса 

Достигната 
целева група 
60 деца  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

„Веселите 
снежковци“  

Дарителски базар  месец 
декември 

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM  
(Световното 
скаутско 

600-800 
човекочаса. В 
дейността се 
включват 
голяма част 
от 

Достигната 
вътрешна 
целева група 
– 80 деца и 
младежи, 
достигната 

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 
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движение) родителите и 
доброволци 
към клуба  

външна 
целева група 
по-вече от 
3000 човека  

Тренинги за 
здравословен 
начин на живот с 
млади хора 

Кампании за водене 
на здравословен 
начин на живот у 
младежите и 
опасностите от 
ХИВ/СПИН, 
тютюнопушене, 
алкохол, наркотици, 
общуване в интернет 
и зависимости 

целогодишно ОЗЦ/ПИЦ РЗИ, БЧК, 
МКБППМН, 
Директори и 
педагогически 
съветници на 
училища 

5 800 МЗ/МФ 
Средства на 
ОБСНВ Шумен 

Информационни 
кампании „Спри 
сега, за по-добро 
здраве утре“, 
„Ваканция без 
риск“, „Пази се 
днес, за да се 
усмихваш утре“, 
„Узнай своя 
статус 
ХИВ/СПИН“, 
„Здравето е 
безценно, не го 
заменяй за 
цигара“, 
Тютюнопушене, 
Седмица на 
здравето 2018“ 

Информационни 
кампании за по-добър 
начин на живот на 
младежите 

целогодишно ОЗЦ/ПИЦ РЗИ и БЧК 7 800 МЗ/МФ 
Средства на 
ОБСНВ Шумен 

Конкурси, 
състезания, 
ателиета, концерт 

„Защо светът да е 
сив, като може да е 
цветен“ - изложба, 
„Здрав дух, здраво 

целогодишно ОЗЦ/ПИЦ РЗИ, БЧК, 
МКБППМН, 
Директори и 
педагогически 

5 750 МЗ/МФ 
Средства на 
ОБСНВ Шумен 
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тяло“ – пилатес – 
гимнастика „Седмица 
на здравето“ - 
концерт 

съветници на 
училища, 
КСУДС 

Организиране на 
общински 
ученически 
спортни игри и 
лекоатлетически 
крос „Златна 
есен“ 

Ученически игри по 
спортовете: футбол, 
баскетбол, хандбал, 
тенис на маса.  

февруари, 
октомври 

ЦПЛР-УСШ 
"Хан Крум" 

Община 
Шумен 

1 750 Общински бюджет 

Фестивал на 
мажоретния танц 
"Мадарски 
конник" 

Дефиле и спортно 
състезание по 
възрастови групи  

май СКХГ 
"Ритмик" 

Община 
Шумен 

2 520 Общински бюджет 

Организиране на 
ученически 
спортни игри по 
футбол, волейбол, 
баскетбол, 
народна топка, 
шахмат 

Организиране на 
свободното време. 
Повече занимания 
със спорт на 
младежите.  
Подобряване на 
здравословния начин 
на живот. 

май-юни Градски 
ученически 
парламент  

Общински 
младежки дом 

1 120 Общински бюджет 

„Фехтовка за 
всеки“ – 
младежки проект 

Организирани са 
безплатни 
тренировки по 
фехтовка, семинар за 
спорта. 
Популяризиране на 
фехтовката в Шумен 
и привличане 
младите хора да 
тренират 

юни-
септември 

СНЦ 
„Спортен 
клуб ТАТО“ 

 5 25 Общински бюджет 
за изпълнение на 
Правилника за 
младежки дейности 

„Седмица на 
здравето“  
 

Дейности на Градски 
ученически 
парламент и 

края на май Общински 
младежи дом 

Градски 
ученически 
парламент, 

5 20 Общински бюджет 
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Общински младежки 
съвет за запознаване 
с факторите, 
създаващи риск за 
здравето на младите 
хора, за ползите от 
здравословен начин 
на живот и полагане 
на грижи и внимание 
към здравето. 

Общински 
младежки 
съвет 
 

Семинар 
„Истината за 
здравословния 
начин на живот“ - 
младежки проект 

Запознаване на 
младите хора с 
активния и 
здравословен начин 
на живот, показване 
на правилния път към 
красивото, но и 
здраво тяло, 
събуждане желанието 
у тях за  физическа 
активност. 
Мотивиране на 
младежите, които се 
включиха в проекта 
да избягват грешките, 
които допускат, 
когато решават да 
направят промяна с 
телата си. 

края на юни Неформална 
група на 
Цветалия 
Кирова 
 

 1 40 Общински бюджет 
за изпълнение на 
Правилника за 
младежки дейности 

Приоритет: Превенция на социалното изключване на млади хора 
Инициатива за 
запознаване с 
традициите, 
характеризиращи 
всеки празник 

Целта е приобщаване 
на младежите в 
неравностойно 
положение. 
Изработване на 
картички, 

 по 
определени 
дати 

ЦСРИ, 
ДПЛУИ, с. 
Лозево, 
ДЦДМ – СГ, 
КСУ 
„Детелина“, 

Община 
Шумен 

10 28 Държавно 
делегирани дейности 
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мартенички, 
тематични беседи и 
рисунки 

ДЦПЛУ  

Посещения на 
младежи в Дом за 
стари хора по 
повод  дарителски 
акции и изложби 
на младежи в 
неравностойно 
положение 

Приобщаване на 
младежите в 
неравностойно 
положение и 
създаване на 
възрастова 
толерантност между 
поколенията. 

по 
определени 
дати 

ДСХ, ЦСРИ, 
ДПЛУИ, с. 
Лозево, 
ДЦДМ – СГ, 
КСУ 
„Детелина“, 
ДЦПЛУ 

Община 
Шумен 

15 20 Държавно 
делегирани дейности 

Приоритет: Развитие на младежкото доброволчество 
Почистване и 
поддържане на 
терена пред 
скаутския офис  

Опазване на 
природата – косене 
на трева, измитане на 
отпадъци и др.  

целогодишно  СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM   
(Световното 
скаутско 
движение) 

Постигнати 
са около 100 
човекочаса 
средно за 
годината  

деца и 
младежи 
около 10 
човека  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

Почистване на 
пътя от ТВ Кула 
до МСЦШ 

Опазване на 
природата – 
премахване на 
паднали клони, 
изкосяване на 
банкета, преместване 
на паднали дървета.  

2 пъти в 
годината по 2 
дена  

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

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 скаутския 
клуб  

„На лов за 
боклуци“  

Опазване на 
природата – 
почистване на 

3-5 пъти в 
годината  

 

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 

Организация 
на Българските 
скаути и 

Постигнати 
200 
човекочасове  

Достигната 
целева 
група 80 

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 
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територията на 
МСЦШ, както и 
сметища на 
територията на парка.  

Мадарски 
конник“ 

WOSM   
(Световното 
скаутско 
движение) 

деца и 
младежи 

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 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM  
(Световното 
скаутско 
движение) 

Постигани 
500 
човекочаса  

Достигната 
целева 
група 80 
деца и 
младежи 

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

Осинови животно  Програма, 
възпитаваща любов 
към животните. 
Осиновени са 3 
котки, на 1 куче е 
оказана лекарска 
помощ. 

целогодишно СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM   
(Световното 
скаутско 
движение) 

Постигани 50 
човекочаса  

Достигната 
целева 
група 10 
деца и 
младежи 

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

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 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM   
(Световното 
скаутско 
движение) 

Постигани 
300 
човекочаса  

Достигната 
целева 
група 100 
деца и 
младежи 

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 

Периодични 
информационни 
срещи  
 
 

Представяне на 
различни 
възможности за 
включване в 
обществени 
дейности, за участия 
в културен и спортен 
календар като 
технически екипи, 
доброволчески 

целогодишно Община 
Шумен 
 

Общински 
младежки дом, 
Общински 
младежки 
съвет, Градски 
ученически 
парламент, 
младежки 
организации 
 

5 80 Общински бюджет 
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ангажименти. 
Доброволчески 
инициативи 

Реализиране на 
различни 
доброволчески 
дейности от 
младежите – 
подкрепа на 
младежите от 
различни уязвими 
групи 

целогодишно СНЦ 
„АлДоРа“ 

 5 100 СНЦ „АлДоРа“  

Приоритет: Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване 
на младите хора 
Организиране на 
местна младежка 
академия за 
гражданска 
активност и 
неформално 
обучение 

Обучение за 
кандидатстване с 
проекти по 
Правилника за 
финансиране на 
младежки проекти. 
Придобиване на 
практически умения 
– от генерирането на 
идея до реализацията 
и завършването на 
проект. Проведени 
ролеви игри за 
създаване на 5 
проекта, като един от 
тях се финансира 
реално. 

март Общински 
младежки 
съвет - 
Шумен 

 3 30 Общински бюджет 

Обучение за 
лидери I и II 

Обучени лидери и 
доброволци, 
подкрепящи 
развитието на 
младите хора. 
Лидерите не 
получават заплащане 

2 обучения 
по 3 дена 

СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Организация 
на Българските 
скаути и 
WOSM   
(Световното 
скаутско 
движение) 

Постигнати 
не по-малко 
от 300 
човекочаса  

Достигната 
целева 
група от 30 
човека  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 
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и средства за 
разходите, свързани с 
ангажиментите им 
затова се 
компенсират с тези 
обучения, които са 
възможност за 
повишаване на 
капацитета им  

Провеждане на 
културни прояви 
– фестивали, 
концерти, 
организирани от 
млади хора   

Изява на таланти и 
творчески умения на 
младежките 
формации. 
 

целогодишно Общински 
младежки 
дом 
 

 3 80 Общински бюджет 

Инициативи от 
годишните 
културни 
календари на 
всички културни 
институти и 
народни 
читалища на 
територията на 
Община Шумен 

Арт фестивали, 
концерти, изложби. 
Развива се таланта и 
творческите умения 
на младите хора 

целогодишно Община 
Шумен, 
културни 
институти и 
народни 
читалища 

 20 600 Общински бюджет 

„Еко конкурс и 
еко фиеста“ 

Изработване на 
различни продукти от 
еко материали и 
костюми от 
рециклирани 
продукти. Създаване 
на навици за опазване 
на природата 

20 април Общински 
младежки 
дом 
 

 1 600 Общински бюджет 

Спектакъл на 
Вокално 
театрална-

Забавни скечове, 
песни, популярни 
сред младите хора. 

7 март СНЦ 
„АлДоРа“ 

 1 50 СНЦ „АлДоРа“  



19 

 

формация 
„АлДоРа“ 

Изява на певчески и 
танцови способности. 

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 45  

„Повишаване на 
еко-културата 
сред младите хора 
в Община 
Шумен“ - 
младежки проект 

Придобиване на нови 
знания и умения в 
областта на 
екологичното 
законодателство и 
компостирането. 
Ефективно 
диференцирано 
събиране на 
отпадъците, тяхното 
рециклиране с 
компостиране като 
алтернативен път за 
управление на 
биоразградими 
битови отпадъци. 

ноември Сдружение 
"Роми 
медникари" 

 4 200 Общински бюджет за 
изпълнение на 
Правилника за 
младежки дейности 

„Великите 
готвачи“ - 
младежки проект 

Увеличаване на 
уменията на младите 
хора в приготвянето 
на традиционна 
българска кухня, 
здравословното 
хранене и участието 
им в кулинарна 
изложба 
организирана от 

октомври СНЦ 
„Мадарски 
конник“ 

 3 130 Общински бюджет за 
изпълнение на 
Правилника за 
младежки дейности 
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Община Шумен с 
техните храни и 
напитки. Повишаване 
капацитета на 
младежите от клуба, 
чрез методите на 
неформалното 
образование и 
запознаването им с 
българската кухня и 
начините на 
приготвяне на храна в 
полеви условия 

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

Организиране на 
лагери – „Зимно 
пътешествие” – 
хижа Буздлужа; 
„Търсачи на 
желания”; 
„Капсула на 
времето”; 
Регионален лагер 
–скаути; 
Регионален лагер 
– скаути „Мисия 
приключения”; 
Лагер за 
повишаване 
креативността на 
младежи „Воден 
свят”; Лагер 
„Опознаване на 
Европа” – 
националности – 
България, 

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 
500 деца и 
младежи  

според бюджета на 
програмата заедно с 
Общински бюджет 
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Франция, 
Швеция, Белгия, 
Испания, Литва; 
Лагер 
„Оцеляване”; 
Лагер „Нощ под 
звездите”; 
Международно 
джабморе „Jota-
joti” 
Инициативи на 
народните 
читалища в селата 
за 
популяризиране 
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 

 5 150  

Приоритет: Развитие на междукултурния и международен диалог 
„Да бъдем 
толерантни към 
различието“ – 
младежки проект 

Създава се 
предпоставка за 
изграждането на 
толерантно 
отношение между 
младите хора от 
различни етноси. 
Реализираха се 
различни 
доброволчески 
инициативи и 
кампании, които 
достигнаха до широк 
кръг от млади хора. 
При изпълнение на 

май-юли Сдружение 
„Роми-
медникари“ 

 10 210 Общински бюджет за 
изпълнение на 
Правилника за 
младежки дейности 
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проекта се използваха 
техниките на 
неформалното 
образование, които 
спомогнаха да се 
изгради мост между 
културите. 

Регионална среща 
на тема „Младите 
хора в Европа 
2020“ 

Обмяна на идеи 
между младежите за 
бъдещето на Европа 

декември СНЦ 
„АлДоРа“ 

 1 15 СНЦ „АлДоРа“  

Европейска 
доброволческа 
служба – Литва, 
Франция, 
Испания и 
Словения 

Посрещане на 
доброволци и обмяна 
на опит с младежите 

юли и август СНЦ 
„Скаутски 
клуб 
Мадарски 
конник“ 

Изпращащи 
организации от 
същите 
държави 

 13 
доброволци 
300 
младежи 

СНЦ „Скаутски клуб 
Мадарски конник“ 

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“ 

  30 младежи СНЦ „Скаутски клуб 
Мадарски конник“ 

Приоритет: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 
Изготвяне на 
информационни 
материали, 
свързани с трафик 
на хора 

В брошурата се 
описва как да се 
предпазят младежите 
и какво се случва с 
хора, които са били 
жертва на трафик 

целогодишно МКБППМН Съд, Полиция, 
Прокуратура, 
Митница и 
РУО 

500 брошури 500 МКБППМН 

Провеждане на 
инициативи 
срещу агресията в 
училище 

Информационна 
кампания на младежи 
как да бъдат 
толерантни и как да 

целогодишно СНЦ 
„АлДоРа“ 

 1 170 
участника 

СНЦ „АлДоРа“  
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избягват агресията от 
съучениците си  

Спортен турнир 
„Спорт срещу 
дрогата“ 

Организиране на 
спортен турнир по 
футбол и волейбол 

юни МКБППМН  1 4 отбора – 
120 
младежи 

МКБППМН 

 


