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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2019 г. 

 

 

 

 

Общинският план за младежта е разработен от Общинска администрация на базата 

на Закона за младежта, Националната стратегия за младежта, Стратегия за развитие на 

младите хора на територията на Община Шумен, годишни планове на организации и 

институции работещи в областта на младежките дейности. Заложените инициативи, 

кампании, проекти и дейности за 2019 г. са разработени от Община Шумен, Дирекция 

ОНК, Дирекция СПЗ, Общински здравен център, Център за кариерно развитие и иновации 

към ЦПЛР-ОДК, Дирекция „Бюро по труда“ – Шумен, МКБППМН, БМЧК съвместно с 

младежки организации, Скаутски клуб „Мадарски конник”, Организация на Българските 

скаути, неформални младежки организации, Градски ученически парламент и Общински 

младежки съвет, всички работещи на територията на Община Шумен.  

Финансирането на дейностите, заложени в плана, се осигурява от Общински 

бюджет, Функция 27-14 ,,Младежки дейности и спорт“, Национална програма за младежта, 

Европейски програми, частни дарителски фондове и собствени бюджети на съответните 

организации, изпълняващи плана. Общинският план за младежта и неговото изпълнение се 

наблюдава от всички заинтересовани страни. Мониторингът се извършва от Дирекция 

ОНК и Общински младежки съвет. Настоящият план ще бъде реализиран в рамките на  

2019 г., а неговия отчет ще бъде представен в срок до 31.03.2020 г. 

Приоритетни области на развитие на Общинския план за младежта за 2019 г. са: 

1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие и ограничаване 

на младежката безработица. 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги. 

3. Насърчаване здравословния 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 на младите хора. 

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 

8. Развитие на междукултурния и международен диалог. 

9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 



2 

 

 По приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие и 

ограничаване на младежката безработица.  

Специфична цел 1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

качествен живот на младите хора в Община Шумен.  

- Д  1: Използване на програма ,,Еразъм +“ за кариерно развитие; 

- Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги - свободен 

достъп до Общински младежки дом, с цел информиране за проблеми, засягащи 

личностното и професионално развитие на младежите. 

- Д 3: Публикуване на информация на сайта на Община Шумен за национални и 

европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на 

младите хора 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Информационни кампании за: Схема 

„Обучение  и заетост за младите 

хора”; Програма „Старт в 

кариерата”, Национална програма 

„Активиране на неактивни лица“ /в 

частта и за млади хора/,  „Регионална 

програма за заетост и обучения“ 

Дирекция 

„Бюро по 

труда” 

 

 

целогодишно 

 

 

 

Дирекция „Бюро по 

труда” 

 

 

Информационни кампании за 

стажуване и предлагане на работа за 

младите хора. Кампании от 

работодатели, които рекламират 

своята професия и заетостта при тях 

Информационни кампании за 

представяне на професии, кратки 

видеоклипове за конкретните 

професии и успели млади хора 

Дни на отворените врати – изложби 

и базари на професиите 

Работодателски 

организации, 

Регионално 

управление по 

образованието 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

целогодишно 

 

 

Работодателски 

организации 

Регионално 

управление по 

образованието 

Център за кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

 

Стартиране на програма за умения 

включваща в себе си 15 умения: 

- Ориентиране, долекарска 

помощ, алпийски дейности, 

планинарство, оцеляване, 

социални проекти и др.  

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месеци 

януари, 

август, 

септември 

месеци 

октомври - 

декември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Инициатива „Бизнес истории“ с гост- Общински месец Общински бюджет, 
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лектори младежки 

съвет 

февруари приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“  

Иницииране на срещи между 

Община Шумен, РУО, 

професионални гимназии, браншови 

организации на тема: Представяне на 

професии и предприятия, продукти и 

иновации в училищата. 

РУО, 

професионални 

гимназии, 

местни 

работодатели, 

Национално 

представителни 

организации на 

работодателите 

Община 

Шумен, Център 

за кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

месеци март, 

април, май, 

юни 

РУО, 

професионални 

гимназии, Местни 

работодатели, 

Национално 

представителни 

организации на 

работодателите, 

Община Шумен, 

Център за кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

„Младежка трудова борса” 

 

Дирекция 

„Бюро по 

труда” 

месец април Дирекция „Бюро по 

труда” 

Панорама на професионалното 

образование 

Регионално 

управление по 

образованието, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

месец април Регионално 

управление по 

образованието, 

Център за кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

Консултации и презентации за 

кандидатстване в чужбина 

СНЦ „АлДоРа“ месец април СНЦ „АлДоРа“ 

„Кариера в България. Защо не?“ -

кариерен форум насочен към 

ученици, където лектори са успешни 

професионалисти 

Общински 

младежки 

съвет 

месец 

октомври 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

Осъществяване на менторска 

програма за ученици Able Mentor в 

Шумен – кампания представя 5 

събития – 3 официални и 2 

работилници 

Общински 

младежки 

съвет 

месеци 

октомври и 

ноември 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 
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По приоритет 2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги. 

Специфична цел 1: Улесняване на достъпа до качествени услуги за пълноценното 

личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с интересите и целите 

им. 

- Д 1: Публично подпомагане и предлагане на достъпа до систематизирана 

информация.  

- Д  2: Организиране на национални и регионални информационни кампании. 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Безплатен достъп  до Интернет, 

както и обучения за работа с 

безопасен Интернет по отношение 

предоставяне на личните данни в 

интернет пространството  

ШУ„Епископ 

Константин 

Преславски”, 

Културни 

институти, 

Народни 

читалища, 

Общински 

младежки дом 

целогодишно ШУ„Епископ 

Константин 

Преславски”, 

Културни 

институти, 

Народни читалища, 

РБ„Ст. 

Чилингиров“, 

Общински 

младежки дом 

Тренинги и обучения - разработване 

на проекти 

СНЦ „АлДоРа” месец януари СНЦ „АлДоРа” 

Организиране на информационна 

кампания за кандидатстване на 

младежки проекти по Правилник за 

финансиране на младежки проекти в 

изпълнение на  „Стратегията за 

развитие на младите хора на 

територията на Община Шумен” 

Община 

Шумен  

месеци март, 

април, юни 

юли, 

септември – 2 

сесии 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

Информационни кампании, обучения 

и семинари за запознаване на 

младите хора от различен етнически 

произход с публичните институции  

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец март Сдружение „Роми 

медникари“ 

Цикъл срещи „Извън Чата“ за 

ефективно взаимодействие между 

младите хора чрез практически 

занимания, интерактивни 

презентации и различни творчески 

изяви 

СНЦ „АлДоРа” месеци април, 

май, и 

октомври  

СНЦ „АлДоРа” 

Информационен семинар на Градски 

ученически парламент 

Общински 

младежки дом 

месец юни Общински 

младежки дом  

Традиционна среща „Шумен в 

сърцето” – информационна 

неформална среща на ученици и 

СНЦ „АлДоРа” месец 

декември 

СНЦ „АлДоРа” 
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студенти, които учат в страната и 

чужбина 

Коледна младежка среща на всички 

активни младежки организации  

Общински 

младежки 

съвет 

месец 

декември 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

По приоритет 3. Насърчаване здравословния начин на живот. 

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 

Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и 

превенция на негативни социални явления. 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Тренинги за здравословен начин на 

живот с млади хора по повод 

определени дати  

 

- Спортни инициативи - „Спортът е 

здраве”; 

- „Празник на здравето” - ученически 

концерт. Конкурси и изложби. 

- Кампании и конкурси по 

определени дати 1-ви декември 

ХИВ/СПИН, „Ваканция без риск”; 26 

юни Световен ден за борба с 

наркоманиите; Дни за борба с 

тютюнопушенето и алкохолната 

зависимост” 

- Обучения и тренинги свързани с 

водене на здравословен начин на 

живот, борба с наркотични 

зависимости, алкохол и 

тютюнопушене; ХИВ/СПИН; 

агресивни състояния и интернет 

зависимост. 

- Интерактивни занятия; Арт-

работилници; Създаване на клубове 

„Моето здраве”. 

- Информационни услуги – анонимно 

Община 

Шумен ОЗЦ 

/съвместно с 

РЗИ и БЧК – 

Шумен 

 

 

ОЗЦ/ПИЦ 

 

ОЗЦ/ПИЦ 

съвместно с 

РЗИ и БЧК – 

Шумен 

 

 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

 

по повод 

определени 

дати 

февруари, 

април, май, 

декември,  

февруари, 

ноември, юни 

април, май, 

декември,  

целогодишно 

 

 

 

 

целогодишно 

 

целогодишно 

 

Общински 

бюджет,ОЗЦ, РЗИ 

и БЧК – Шумен 

 

ОЗЦ РЗИ и БЧК – 

Шумен 

 

 

ОЗЦ РЗИ и БЧК – 

Шумен 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 
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и безплатно консултиране и 

насочванe. 

- Разработване на превантивно-

образователни материали/ брошури, 

книжка за родители и др./ 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

 

целогодишно 

 

 

ОЗЦ/ ПИЦ 

 

Стартиране на програма „Великите 

готвачи” – национална програма на 

Организация на Българските скаути 

насочена към здравословното 

хранене  

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец януари СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Организиране на общински 

ученически игри 

 

Община 

Шумен и 

ЦПЛР УСШ 

„Хан Крум” 

месеци 

януари-март 

октомври-

ноември 

Общински 

бюджет, ЦПЛР 

УСШ „Хан Крум” 

Поход в зимни условия – скални 

ниши „Хан Крумови порти”, „Елдъз 

табия”, 22 февруари – Световен ден 

на скаутството 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец март СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Стартиране на програма „Градинките 

на Надя” – подготовка за изграждане 

на малка оранжерия, посаждане на 

разсад  

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец март СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Информационни кампании и 

демонстрация по първа помощ 

БМЧК месеци март, 

май и 

септември 

БМЧК 

Програма за умения СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец април  

 

Скаутски клуб 

„Мадарски 

конник” 

Организиране на спортни състезания 

за младежи от кварталите „Бялата 

пръст“, „Витоша“ и „Еверест“  

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец април  

 

Сдружение „Роми 

медникари“ 

Еко-конкурс и еко-фиеста с 

участието на формации на Общински 

младежки дом - Шумен  

Градски 

ученически 

парламент 

месец април  

 

Общински 

младежки дом 

Дни на предизвикателството - 

организиране на спортен ден - 

различни спортни занимания и 

ЦПЛР УСШ 

„Хан Крум” 

месеци май и 

октомври 

Общински 

бюджет 
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привличане на млади хора от 

общината 

Мажоретен фестивал „Мадарски 

конник” 

Община 

Шумен 

месец май Общински 

бюджет 

Седмица на движението, която 

включва ден на танци, спортен 

полуден, изкачване на стълбите до 

паметника и състезание за 

почистване на боклук 

Общински 

младежки 

съвет 

месеци май и 

юни 

Общински 

бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

Организиране на ученически спортни 

игри по футбол, волейбол, баскетбол, 

народна топка и шахмат  

Градски 

ученически 

парламент 

месец юни Общински 

младежки дом 

Фамилен ден – дейност свързана с 

участието на членове на клуба и 

техните родители. В рамките на един 

ден родителите се превръщат заедно 

с техните деца в скаути и заедно 

работят по поставените им задачи.  

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец юни СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник“ 

Програма за умения - Алпийски 

дейности, пещерни, социални 

проекти 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец юни СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Проникване в пещера „Бисерна” – 

скално катерене 

„Горска лаборатория” – как 

природата, биологията и химията си 

взаимодействат 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец юли СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник”  

„Направи си бивак”, Действия при 

бедствия и аварии, „Пътят на 

светулките” – нощен поход и „По 

следите на голямата мечка” – звездна 

приказка 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец август СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

 „Колелото на късмета” – 

развлекателна скаутска игра и Лагер 

за насърчаване здравословния начин 

на живот. 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец 

септември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Лекоатлетически крос „Златна есен” Община 

Шумен, ЦПЛР 

УСШ „Хан 

Крум” 

месец 

октомври 

Общински 

бюджет 
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„Горски лабиринт” – поход, действия 

при бедствия и аварии, Законът на 

джунглата, Скаутска работилница и 

Лагер за получаване на долекарска 

помощ 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец 

октомври 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

1 ноември – Ден на народните 

будители – опознавателна скаутска 

игра, макети на природни 

забележителности и сгради, „Едно, 

две, три възел завържи”. Лагер за 

получаване на знания за 

изграждането на човешкото тяло и 

неговите възможности 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец 

ноември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

„Веселите снежковци” – скаутски 

дейности 

СНЦ Скаутски 

клуб Мадарски 

конник  

месец 

декември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

По приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора. 

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в уязвими групи. 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Инициативи с деца от институции; 

работилници и изнасяне на 

театрална постановка с цел социално 

приобщаване на младежите 

Община 

Шумен, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

месеци март 

и юни 

Общински бюджет 

Посещения на деца и младежи 

лишени от родителски грижи в 

област Шумен 

БМЧК месеци март, 

юни, 

декември 

БМЧК 

Съвместна дейност и посещения на 

ОЗЦ в КСУДС, ЦНСТ 3 и младежки 

общежития, срещи с младежи в 

неравностойно положение във 

връзка с изпълнението на селективна 

програма за младежи в 

неравностойно положение, 

изпълнявана от ОЗЦ/ПИЦ 

Община 

Шумен 

ОЗЦ/ПИЦ 

БМЧК  

 

целогодишно Общински бюджет 

ОЗЦ/ПИЦ 

БМЧК  

 

 

Тренинги и обучения - 

„Толерантност“ 

СНЦ „АлДоРа“ месец 

ноември 

СНЦ „АлДоРа“ 
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По приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество. 

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Организиране и провеждане на 

информационни срещи за младите 

хора от общината за възможности за 

развитите, обучение, стаж, 

квалификации и др. 

Община 

Шумен, 

Общински 

младежки 

съвет 

целогодишно Общински бюджет 

Провеждане на обучение на млади 

хора от общината по теми като 

доброволчество, лидерство, 

мотивация и др. от професионален 

обучител с издаване на сертификати 

Община 

Шумен, 

Общински 

младежки 

съвет 

целогодишно Общински бюджет 

Почистване и освежаване на терена 

около скаутския офис, както и самия 

офис, зачимяване на градинката и 

опазването ѝ 

Годишна среща на екипа за 

доброволчески дейности – изготвяне 

на план и стратегия  

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец март СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник”  

Разчистване на пътя от 

телевизионната кула до 

Международния скаутски център – 

Шумен от клони и паднали дървета. 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец април СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

„Почувствай природата” – изучаване 

на местните растителни и 

животински видове, както и тяхното 

картотекиране. 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец март СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

„На лов за боклуци” – пролетно 

почистване на Международния 

скаутски център и Парк 

„Кьошковете” 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец април СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Организиране на доброволчески 

кампании по почистване на 

заслоните в ПП „Шуменско плато“ 

по случай Седмицата на гората 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец април Сдружение „Роми 

медникари“ 

Великденска благотворителна 

кампания 2019 

БМЧК, 

Общински 

младежки 

съвет 

месец април БМЧК 
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Стартиране на програма 

„Забравените хора на България” – 

включва оказване на подкрепа на 

възрастни хора в беда, които нямат 

възможност за постигане на 

качествен живот. Предоставяне на 

хората, на одеяла, хранителни 

продукти. Програмата е 12 месеца 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец май СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Доброволческа работилница за 

облагородяване и изграждане на 

допълнителни мебели за 

Младежката сфера  

Общински 

младежки 

съвет 

месец юни Общински 

младежки съвет и 

младежки 

организации 

Доброволчески инициативи СНЦ 

„АлДоРа“ 

месец май, 

юни и 

октомври 

СНЦ „АлДоРа“ 

„Осинови животно” 

„Предай нататък – направи добро” 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец юни СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

 

„Чуй гласът на младите” – стена с 

желания на младите 

12 август – Ден на 

предизвикателството  

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец август СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Доброволци фоторепортери – в 

помощ на шуменските медии 

„Сладки от сърце” – един сладък 

жест 

 „Подари усмивка” 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

 

 

месец 

ноември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

 

 

Организиране на младежки 

информационни кампании за 

популяризиране на дейността на 

клуб „Доброволец“ към 

сдружението  

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец 

ноември 

Сдружение „Роми 

медникари“ 

Благотворителен базар за стари 

книги – „Книга на тъмно“ 

СНЦ 

„АлДоРа“ 

месец 

ноември 

СНЦ „АлДоРа“ 

5 декември – Ден на СНЦ Скаутски 

клуб 

месец 

декември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 
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доброволчеството 

 

„Мадарски 

конник, БМЧК 

конник”, БМЧК 

Организиране на Национална 

младежка среща на тема „Активното 

гражданство и доброволчество“ в 

Община Шумен 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ и 

младежки 

организации 

месец 

декември 

Сдружение „Роми 

медникари“ и 

младежки 

организации 

По приоритет 6. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на 

таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора. 

Специфична цел 1: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младежите 

Специфична цел 2:  Развитие на неформалното образование, СТЕМ обучение през 

свободното време за придобиване на полезни знания и умения 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Направа на хранилки за птици, 

солища за диви животни, Еко 

патрули, Работа по програма 

„Конференция на животните”, „На 

лов за боклуци” и „Дневник на 

билките”, „Хвани въглеродния 

диоксид”, засаждане на дръвчета 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

 

 

целогодишно СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

 

 

Работа по Световната програма за 

околна среда на Световното 

скаутско движение ( WOSM) 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

целогодишно СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Провеждане на арт фестивали, 

концерти организирани от млади 

хора - изява на различни таланти и 

показване на различни умения 

Община 

Шумен, 

Общински 

младежки дом 

целогодишно Общински 

младежки дом 

Инициативи, определени в 

годишните културни календари на 

всички културни институти и 

народни читалища на територията 

на Община Шумен 

Културни 

институти, 

Народни 

читалища 

целогодишно Културни 

институти, 

Народни читалища 

Танцови семинари по хип-хоп и 

брейк за младежките формации с 

гости – хореографи, представители 

на „Блек сторм крю“, София 

Общински 

младежки дом 

месец 

февруари 

Лични вноски 

Съвместни инициативи на Градски 

ученически парламент, Общински 

Астрономическа 

обсерватория – 

месеци 

януари-април 

Общински 

младежки дом, 
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младежки съвет и 

Астрономическата обсерватория – 

Шумен – наблюдение на звездното 

небе и Марс; презентации на тема: 

„Нашата звезда Слънцето“;  

концерт „Музиката на Космоса“ 

Шумен, 

Общински 

младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент и 

Общински 

младежки съвет, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

Център за 

кариерно развитие 

и иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

 

Семинари, дискусии и обмен на 

идеи със сродни младежки 

формации в близки областни 

градове 

Градски 

ученически 

парламент 

месец март Общински 

младежки дом 

Създаване на клуб с фокус към 

интересите на младите хора в 

различни области – образование 

здравеопазване, култура и 

неформално обучение 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец април Сдружение „Роми 

медникари“ 

Беседа по родолюбие Общински 

младежки съвет 

месец април Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

Информационни кампании по 

Астрономия за младежките 

организации 

Астрономическа 

обсерватория – 

Шумен, 

Общински 

младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент и 

Общински 

младежки съвет, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

целогодишно Общински 

младежки дом, 

Център за 

кариерно развитие 

и иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

 

Кампания „Запознай се с 

българските писатели“ – среща с 

български писатели  

Общински 

младежки съвет 

месеци април 

и май 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 
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Младежки празник „Ваканция 

Здравей!“ 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец юни Сдружение „Роми 

медникари“ 

Кино-лектория по повод 50 години 

от кацането на човек на Луната 

Астрономическа 

обсерватория – 

Шумен, 

Общински 

младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент и 

Общински 

младежки съвет, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

месец юли Общински 

младежки дом, 

Център за 

кариерно развитие 

и иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

 

Музикален фестивал „Под сферата“ Общински 

младежки съвет 

месец август Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

Национално състезание по 

дебатьорски форум 

Градски 

ученически 

парламент, 

Интеракт клуб и 

Ротаракт, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

месец 

септември 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“, 

Център за 

кариерно развитие 

и иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

 

TEDxShumen – форум за споделяне 

на идеи 

Общински 

младежки съвет 

месец 

септември 

Общински бюджет, 

приложение  

,,Младежки 

дейности и спорт“ 

Специфична цел 3:  Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие 

в обществения живот 

Отбелязване с инициативи на 

различни Световни дни с 

обществено и социално значение 

Община 

Шумен, 

ШУ„Епископ 

Константин 

Преславски”, 

целогодишно ШУ„Епископ 

Константин 

Преславски”, 

Културни 

институти, 
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Културни 

институти, 

Народни 

читалища и 

Общински 

младежки дом 

Народни читалища 

и Общински 

младежки дом 

Тренинги и обучения – „Работа в 

екип“ 

СНЦ 

„АлДоРА” 

месец април СНЦ „АлДоРа” 

Организиране на Местна младежка 

академия за гражданска активност и 

неформално образование 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник”, НМФ 

месец април СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Среща с представители на 

институциите – кмет, ресорен зам.-

кмет и младежките организации по 

проблемите на младежта 

Община 

Шумен, 

Общински 

младежки 

съвет 

месец май Общински бюджет 

Обучение на лидери за вълчета – І 

ниво 

 

Община 

Шумен, СНЦ 

Скаутски клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец юни Общински бюджет, 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Обучения на лидери вълчета – ІІ 

ниво 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

месец юли СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Обучение по „Разработване на 

проекти и възможности за 

финансиране на младежки идеи и 

инициативи” 

Община 

Шумен 

 

месец август Общински бюджет 

 

Организиране на обучителни 

семинари за придобиване на 

ключови умения и управленски опит 

на младежи и девойки от различен 

етнически произход 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец 

ноември 

Сдружение „Роми 

медникари“ 

По приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 

Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, 

информация в малките населени места. 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Организиране и провеждане на 

информационни срещи за младите 

хора от общината в малките 

Община 

Шумен, 

РЕКИЦ, 

целогодишно Общински бюджет 

  РЕКИЦ, Шумен, 
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населени места, относно 

възможности за развитие, обучение, 

стаж и квалификации 

Шумен, 

Център за 

кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

Център за кариерно 

развитие и 

иновации съм 

ЦПЛР-ОДК 

 

Дейности по Програма „Глобални 

Библиотеки” в РБ „Ст. Чилингиров” 

и в Народните читалища  

РБ „Ст. 

Чилингиров” 

целогодишно Фондация 

„Глобални 

Библиотеки“ 

България  

Организиране на лагери – „Зимно 

пътешествие” – хижа Плевен; 

„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, Франция, Швеция, Белгия, 

Испания, Литва; Лагер „Оцеляване”; 

Лагер „Нощ под звездите”; 

Международно джабморе „Jota-joti”, 

Национален скаутски лагер 2019, 

доброволчески лагери 2019 г и др.  

Община 

Шумен 

СНЦ Скаутски 

клуб 

„Мадарски 

конник” 

Лични вноски 

месеци 

януари - 

декември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник” 

Лични вноски 

 

По приоритет 8. Развитие на междукултурния и международен диалог. 

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции: 

- Д 1: Информационни кампании съвместно с ЕИЦ – Европа Директно 

- Д 2: Техническа подкрепа от Община Шумен при разработване на проекти по 

Програма „Еразъм+“ за младежки обмени или партньорства с младежи и 

младежки организации.  

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Европейска доброволческа служба – 

Работа по дейности, обвързани със 

спецификата на програмата – 

Литва,Франция и Италия 

Еразъм+, 

КД1,EVS 

 

целогодишно СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник“ 

Информационни кампании по 

програмите за кандидатстване на 

Европейските фондове 

Община 

Шумен, РУО 

- Шумен  

целогодишно Общински бюджет, 

РУО - Шумен 

„Малка свободна библиотека“ – 

стартиране на проект – изработване 

на печат, фондонабиране, 

Община 

Шумен, СНЦ 

Скаутски 

месеци 

януари - 

декември 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник“ 



16 

 

брандиране на книги, 

популяризиране на идеята в 

социалните мрежи 

клуб 

“Мадарски 

конник” 

„Ще ти помогна“ – програма  

„Подай ръка“ – програма  

„Отворени сърца“ – програма 

Община 

Шумен, СНЦ 

Скаутски 

клуб 

“Мадарски 

конник” 

месеци 

януари, март-

май 

СНЦ Скаутски 

клуб „Мадарски 

конник“  

Сформиране и дейност на младежки 

клуб „Европа“ 

СНЦ 

„АлДоРа” 

месеци 

януари-май, 

октомври-

декември 

СНЦ „АлДоРа” 

Регионална среща на тема „Младите 

хора в Европа 2020“ 

СНЦ 

„АлДоРа” 

месец март СНЦ „АлДоРа” 

Младежки дискусионен форум 

„Бъдещето на Европа“ 

СНЦ 

„АлДоРа” 

месец април СНЦ „АлДоРа” 

По приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  

 Специфична цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите 

хора 

- Д 1: Провеждане на информационна кампания за насърчаване активното участие 

на младите хора в превантивни програми и кампании. 

Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Изготвяне на информационни 

материали против насилието на хора 

 

 

МКБППМН 

съвместно със 

Съд, 

Прокуратура, 

Полиция, 

Митница, 

РУО 

целогодишно 

 

 

 

МКБППМН  

 

 

 

„Национална програма за заетост и 

обучение на млади хора с трайни 

увреждания“ /в частта и успешно 

преминали курс за лечение за 

зависимост към наркотични 

вещества/ 

Дирекция 

„Бюро по 

труда“ 

целогодишно 

 

Дирекция „Бюро по 

труда“ 

Информационни кампании по 

превенция на HIV/СПИН за Деня на 

влюбените и световните Анти Спин 

дни 

БМЧК 

 

месеци 

февруари, 

март и 

декември 

БМЧК 
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Предоставяне на индивидуални, 

семейни или групови консултации за 

превенция на рисково и девиантно 

поведение сред младежите от 

ромската общност 

Сдружение 

„Роми 

медникари“ 

месец март Сдружение „Роми 

медникари“ 

Провеждане на инициативи срещу 

агресията в училище 

СНЦ 

„АлДоРа“ 

месец април СНЦ „АлДоРа“ 

Изготвяне на информационни 

материали за подобряване 

информираността на родители и деца  

по отношение трафик на хора 

МКБППМН 

 

месец май МКБППМН 

 

Организиране на кампании за 

набиране на доброволци сред 

дискриминираните групи 

БМЧК месеци май и 

септември 

БМЧК 

Спортен турнир „Спорт срещу 

дрога“ – футбол и волейбол 

МКБППМН месец юни МКБППМН 

 


