
Доклад  
с отчет за финансираните младежки проекти  

през 2018 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 2018 г. Експертния съвет към Правилника за финансиране на младежки 
проекти продължи да работи като орган, който приема и оценява проекти, подадени от 
младежки организации. 

През 2018 година се проведоха две сесии за финансиране на младежки проекти. 
До крайния срок на първата сесия 15.04.2018 г. постъпиха 12 проекта с общо искана 
сума 32358 лв. На заседание на 20.04.2018 г. Експертният съвет за финансиране на 
младежки проекти (Експертен съвет) разгледа и обсъди проектите. От тях бяха 
одобрени  6 проекта на обща стойност 9248 лв. 

 
Информация за подкрепените младежки проекти на първа сесия на 
Правилник за финансиране на младежки проекти през 2018 г.: 

 
№ Кандидат Име на проекта Отпусната 

сума 
1. ПОдобри и Round Table Shumen „Бизнес истории“ 300 лв. 
2. СНЦ Спортен клуб „ТАТО“ „ Фехтовка за всеки“ 350 лв. 
3. Грациела Вескова Василева Център за бъдещи родители 

„9 месеца или мама, татко и 
аз“ 

2640 лв. 

4. Сдружение „Роми медникари“ „ Да бъдем толерантни към 
различието“ 

2198 лв. 

5. Цветалия Пламенова Кирова Семинар „Истината за 
здравословния начин на 
живот“ 

260 лв. 

6. СНЦ Скаутски клуб „Мадарски 
конник“ 

Горска лаборатория „Земя, 
вода, въздух, флора и 
фауна“ 

3500 лв. 

  Общо: 9248 лв. 
 
От подадените и одобрени проекти през първата сесия не е реализиран проектът 

- Център за бъдещи родители „9 месеца или мама, татко и аз“ на Грациела Вескова 
Василева и сумата от 2640 лв. не се усвои. Сумата от 21,25 лв. по проект „Бизнес 
истории“ на ПОдобри и Round Table Shumen е възстановена като икономия. Общата 
стойност на средствата усвоени от общинския бюджет възлизат на 6586,75 лв.  

 



До крайния срок на втората сесия 15.08.2018 г. са постъпили още 2 проекта на 
стойност 7416,3 лв. На заседание от 24.08.2018 г. Експертният съвет разгледа и обсъди 
предложенията. Одобрени и финансирани са двата проекта на обща стойност 4438 лв. 

 
 Информация за подкрепените младежки проекти на втора сесия на 
Правилник за финансиране на младежки проекти през 2018 г.: 

 
№ Кандидат Име на проекта Отпусната 

сума 
1. Сдружение „Роми медникари“ „ Повишаване на еко-

културата на младите хора 
на територията на Община 
Шумен“ 

1800 лв. 

2. СНЦ Скаутски клуб „Мадарски 
конник“ 

„Великите готвачи“ 2638 лв. 

  Общо: 4438 лв. 
 
Всички проекти са изпълнени и отчетени в срок, съгласно заложените критерии 

за работа на Експертния съвет. 
Затвърждава се мнението, 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 2018 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.  

 


