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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 
  

        ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2022 г. 

 

УВОД 
 

Проектът за Общинския план за младежта е разработен на базата на Закона за 
младежта, Националната стратегия за младежта и годишни планове на организации и 
институции работещи в областта на младежките дейности. Заложените инициативи, 
кампании, проекти и дейности за 2022 г. са разработени от Община Шумен с участието на 
Общински здравен център, Център за кариерно развитие и иновации към ЦПЛР-ОДК, 
Дирекция „Бюро по труда“ – Шумен, МКБППМН, КСУДС, РЗИ, РУО, Регионална 
библиотека „Стилиян Чилингиров“, Народни читалища, съвместно с младежки 
организации, неформални младежки организации 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. 

Целевите групи, към които са насочени дейностите в Общинския план са: млади 
хора във възрастова граница 15-29 години без оглед на раса, етническа, национална, 
социална и културна принадлежност; сдружения - ЮЛНЦ, фондации, ученически 
парламенти и др.; неформални групи; младежки работници, който работят в сферата на 
младежките дейности и дават платформа за личностно израстване на отделния индивид; 
експерти, които работят в сферата на неформалното образование за изготвянето, 
реализирането и анализ на обучителния процес, институции и политически формирования, 
отговорни за създаването и реализирането на младежки политики на местно ниво, 
работодатели, представители на съсловни организации, представители на синдикати, 
общинска и държавна администрация. 
 
  

РАЗДЕЛ I  
 
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В 
ОБЩИНА ШУМЕН 
Младите хора във всяко едно общество се явяват гарант за бъдещето му. 

Създаването на възможности и условия за развитието им изисква обстоен анализ на 
проблемите, които те срещат в ежедневието си. Общинският план за младежта за 2022 г. се 
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основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за решаване им и по-добра 
координация. 
Тенденциите на демографските процеси, които протичат в страната са характерни и за 
община Шумен: намаляване на раждаемостта, отрицателен естествен прираст и миграция,  
застаряване на населението, особено в малките населени места, преструктуриране на 
населението по населени места в резултат на миграционните процеси, което води до 
прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст. 
 
Таблица на населението на възраст 15 – 29 г. и 29 – 35 г. по данни на служба ГРАО в 
Община Шумен 
 
 по постоянен адрес по настоящ адрес 
Брой население в гр. Шумен 
на възраст 15 – 29 г. 

13 252 16 619 

Брой население в селата на 
Община Шумен на възраст 
15 – 29 г. 

2 032 1 831 

Брой население в гр. Шумен 
на възраст 29 – 35 г. 

9 790 9 091 

Брой население в селата на 
Община Шумен на възраст 
29 – 35 г. 

1 394 1 381 

 
Образованието е основата за реализирането и намирането на работа на младите 

хора и като такова то трябва да развива и двете си основни направления – както в областта 
на формалното образование, така и в областта на неформалното образование чрез учене 
през целия живот. Към настоящия момент е постигнат сравнително висок процент на 
обхванати ученици от образователната система, подлежащи на задължително обучение до 
16 годишна възраст. Основен проблем обаче е невъзможността да се осъществява системен 
контрол и задържане в училищата на младите хора представители на уязвими групи от 
населението. 
 По отношение на образователния статус в град Шумен са представени всички 
образователни степени. На територията на община Шумен функционират 40 % от всички 
училища и Центрове за подкрепа за личностно развитие в областта. Делът на 
общообразователните училища в общината спрямо тези в областта е 34 %, на 
професионалните гимназии – 55 %, на специалните училища и ЦПЛР – 62 %. Общият брой 
на училищата на територията на Община Шумен е 26. Общинските училища са 20 в т.ч: 2 
начални, 7 основни, 2 обединени, 2 профилирани гимназии и 5 средни общообразователни 
училища и една професионална гимназия. Държавните са 5, от които - 4 са професионални 
и 1 ПУ „Васил Друмев“, 1 частно – СОДУ „Нювваб“.  
През учебната 2021/2022 година броят на учениците в общинските училища е 8201, а 
учениците  които са на възраст над 15 години в общинските училища са 2907.  
По данни на НСИ  през учебната 2020/2021 г. общо учащите в област Шумен VIII – XII 
клас е 3863. Общия брой  на учащите в град Шумен  VIII – XII клас е 2588.  
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Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е държавен университет. 
Разполага с 5 факултета в град Шумен, 1 колеж в град Добрич и 1 департамент в град 
Варна.  
По данни на НСИ през учебната 2020/2021 г. общия брой на студентите в град Шумен е 
6516. За придобиване на ОКС „бакалавър“ се обучават 4092 студенти, за ОКС „магистър“ – 
2424. 

От изключителна важност за задържане на младите хора е създаването и 
запазването на добри условия за реализация в трудовата и социалната сфера. Поради 
несъответствието на квалификацията на безработните лица с изискванията на 
работодателите се задълбочава дисбалансът между търсенето и предлагането на работна 
ръка. В повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата 
специалност след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на 
труда. Условията на труд и липсата на добро заплащане демотивират голяма част от 
младите хора. 

Националната политика на заетостта предлага специални мерки за заетост на 
младежите, включващи информация и услуги за професионално ориентиране и обучение, 
квалификация и преквалификация, помощ при започване на работа. 
 По данни на Националната база на Агенция по заетостта от общо 483 регистрирани 
младежи до 29 г. през 2021 г. постъпили на работа са: 
 до 24 г. – 161 
 от 25 до 29 г. – 245 

 
Както през 2021 г., така и през 2022 г. продължава съвместната работа на Община 

Шумен с Общински здравен център за информация, консултации и образование, като част 
от изпълнението на работните задания на програмите: Програма за превенция на 
зависимостите 2021 – 2024 г., Национална програма  „Работа на полицията в училищата“ и 
др.  

ОЗЦ/ПИЦ предлага услуги свързани със: 
- здравно образование и здравна профилактика; 
- превенция на рисково сексуално поведение и полово предавани инфекции; 
- осъществяване на връзка и насочване към други специалисти; 
- анонимно и безплатно консултиране по здравни теми; 

 
  Гражданското участие на младежите е свързано с участието им в 
общественополитическия живот на общините чрез членството им в различни 
неправителствени организации, политически, граждански и други сдружения. В тези 
сдружения младежите членуват обединени на основата на своите специфични цели, 
интереси, инициативи за решаване на проблемите между тях и за по-лесното изразяване на 
мнението им пред администрациите. На територията на община Шумен има създаден 
Общински младежки съвет по въпросите на младежта и чрез него младите хора изразяват 
своето мнение по въпросите, които ги вълнуват. Сътрудничеството между младежките 
организации и общинска администрация се осъществява чрез Общински младежки съвет. 
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В общината приоритетно се подпомага развиването на масовия спорт след 
младежите, чрез дейността на спортните клубове, училищни отбори, центрове за подкрепа 
личностно развитие.  

Приоритет в работата на общинска администрация е борбата с младежката 
безработица и достъпа до информация и услуги за това. Основна задача е добрата система 
за информиране на младите хора за възможностите за трудовия старт. Все още не е 
изградена прецизно функционираща информационна система, която да реализира тези 
възможности. На местно ниво се правят положителни опити за изграждане на система за 
междуинституционално сътрудничество, даваща възможност за превантивно въздействие 
по отношение на социалното изключване на младите хора. Тази дейност се нуждае от 
усъвършенстване и подобряване в посоки на обучения, тренинги, прилагане на иновативни 
 форми и добри практики, както и разработена технологична платформа с цел пълноценно 
интегриране в обществото на младежите. Социални услуги в общността (включително от 
типа подкрепа, придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 
25 години в риск са сравнително добре развити. В тази посока работи Център за 
обществена подкрепа.  

Младежкото доброволчество както и доброволческите дейности ясно се 
разграничават от платена работа и не трябва да се явяват като нейна замяна. Те не трябва 
да възпроизвеждат неравенство на половете в платения и неплатения труд и не могат да 
насърчават намаляването на служителите и на работното време или отстраняване от пазара 
на труда. В практиката се разграничават четири вида организации, иницииращи 
доброволчески дейности: доброволчески организации; корпоративни организации, 
организации създадени по закон; неформални групи. Доброволческата дейност сред 
младежите в община Шумен е недостатъчно добре развита.  

Структурният диалог е процес, при който две или повече страни се стремят да 
постигнат консенсус, като е важно да има равнопоставеност в самия диалог. Това е 
инструмент, чрез който младите хора се включват активно в правенето на политики и е 
легитимен начин да бъдат разпознати техните нужди. Той е с ключово значение за 
качествено формулиране на политики, определяне на цели и средства за тяхното постигане 
по демократичен, прозрачен и равнопоставен начин - чрез текущо взаимодействие между 
институциите и гражданския сектор, в конкретния случай - младежките сдружения. 
Структурният диалог предполага: синхронизиране на представите за участие на младите в 
процеса на вземане на решения на общинско ниво и развитие на общността; 
синхронизиране на понятието за участие на младите в процеса на вземане на решения от 
всички заинтересовани страни и осъзнаване на ролята на младия човек в програмиране на 
собствения му живот и отговорността, която носи; повишаване ефективността на 
младежката политика, защото младите имат възможност да участват във вземането на 
решения, повишаване на взаимодействието и комуникацията между институциите и 
младежите, като по този начин институциите ще се запознаят с нуждите на младите хора и 
ще получат улеснение в изпълнението на своите функции, ефективното прилагане на 
структурния диалог ще гарантира участието на младежките представители при 
изготвянето на публични политики и ще ги превърне в равностоен партньор на ресорните 
институции и ефект на консолидация на младежката общност. 
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Младите хора и младежките политики, които се провеждат с тяхно участие, са 
приоритетни области на въздействие на Община Шумен. Насърчаването на 
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, намаляване на броя 
отпадащи от училище и повишаване на завършилите висше образование, са сред 
основните задачи, стоящи пред ръководството на общината. Активното участие на 
младите хора в решенията и действията на местно ниво е важен фактор за тяхната успешна 
социализация и реализация в икономиката на общината. 
 

РАЗДЕЛ II 
 
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ 
Приоритетните области на развитие на Общинския план за младежта за 2022 г. са: 
1. Образование и заетост 
2. Ангажираност, участие и равни възможности 
3. Социално благополучиe 

 
По приоритет 1. Образование и заетост  
 
Специфична цел 1: Равен достъп до образование и повишаване процента на завършилите 
средно и висше образование. 
 

Дейности Отговорни 
институции  

Времеви 
период 

Финансиране 

Повишаване 
информираността на 
младежите за 
възможностите за 
обучение по професии и 
професионални 
направления чрез 
организирането на 
подходящи инициативи 
(Ден на отворените врати, 
Панорама на професиите 
и др.) 

РУО-СЕОСО месец 
февруари-
месец май 

РУО Шумен 
Общински 
бюджет 

Събития свързани с 
интересите на даровити 
младежи към науката и 
новите технологии 

ОМД, ГУП 
ОМС 

месец април Общински 
бюджет 

Популяризиране сред 
младежите на ученето 
през целия живот като 
фактор за личностно 

РУО-СЕОСО, РУО-
СЕПОО 

месец август  РУО Шумен 
Общински 
бюджет 
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Специфична цел 2: Насърчаването на икономическа активност и кариерното развитие на 
младите хора. 
  
Дейности Отговорни 

институции  
Времеви период Финансиране 

Групово обучение по 
кариерно 
ориентиране и 
консултиране на 
ученици. 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец март ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Програма за 
личностно развитие 
на млади хора от 
град Шумен 

ОМС месец март Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 
 

развитие, устойчива 
заетост и социално 
включване. Организиране 
на Дни за учене през 
целия живот. 
Популяризиране на 
дуалната система на 
обучение по 
специалности от 
професии с приоритет за 
регионалната икономика. 

РУО-СЕОСО, РУО-
СЕПОО 

месец 
септември 

РУО Шумен 
Общински 
бюджет 

Повишаване 
информираността на 
младежите за 
възможностите за 
валидиране на знания, 
умения и 
компетентности. 

РУО-СЕОНЕ, РУО-
СЕ по КОО, РУО-
СЕПОО, РУО-СЕ 
по приобщаващо 
образование 

месец 
септември 

РУО Шумен 
Общински 
бюджет 

Традиционна среща 
„Шумен в сърцето“ – 
неформална среща на 
ученици, които планират 
висшето си образование и 
кариера със студенти или 
скоро завършили 
студенти, в страната и 
чужбина. 

СНЦ „Алдора“ месец 
декември 

Общински 
бюджет 
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Фото-изложба на 
студенти и 
преподаватели от 
ШУ, посветена на 35 
години на програма 
„Еразъм +“ 

СНЦ „Алдора“ месец май ШУ „Епископ 
Константин 
Преславски“ 

Организиране и 
координиране 
осъществяването на 
дейности по програма 
„Старт на кариерата“. 

СЕ от отдел ОМДКД 
ДЛ от отдел 
АПФЦИО 

месец юли – месец 
септември 

РУО Шумен 
Общински бюджет 

 Кариерна рубрика 
„Професионалистите“ 

СНЦ „Алдора“ месец октомври Общински бюджет 

Кариерен форум ОМС месеци -октомври и 
ноември 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 
 
 

Организиране на 
обучителни семинари 
за придобиване на 
ключови умения и 
управленски опит на 
младежи от различен 
етнически произход 

Сдружение „Роми-
медникари“ 

месец ноември  Общински бюджет 

Информационни 
събития по проект 
„Готови за работа“ с 
цел 
идентифициране, 
активиране и 
регистриране на 
младежи до 29 г. 

ДБТ-Шумен целогодишно Агенция по 
заетостта 

Информационни дни 
за младежи по 
проект “Национална 
EURES мрежа за 
заетост“ 

ДБТ-Шумен целогодишно Агенция по 
заетостта 

Трудова борса за 
младежи 

ДБТ-Шумен целогодишно Агенция по 
заетостта 
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По приоритет 2. Ангажираност, участие и равни възможности 
 
Специфична цел 1: Гражданска активност и участие 
 

Дейности Отговорни 
институции  

Времеви период Финансиране 

Обучения, 
семинари и 
информационни 
кампании за 
запознаване с 
публичните 
институции и 
правата на 
младите хора 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец февруари Общински 
бюджет 

Младежка 
академия 
„Доброволци в 
действие“ 

ОМС месец 
април/месец 
октомври 

Общински 
бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 
 

Кампания за 
набиране на 
доброволци с цел 
разширяване 
дейността на Клуб 
„Доброволец“ към 
Сдружение „ 
Роми медникари“ 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец ноември Общински 
бюджет 

Организиране на 
младежки 
информационни 
кампании за 
популяризиране 
на 
доброволчеството 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец декември Общински 
бюджет 
 

Организиране на 
Национална 
младежка среща 
на тема „Активно 
гражданство и 
доброволчество“ в 
Община Шумен 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец декември Общински 
бюджет 
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Специфична цел 2: Равенство, многообразие и приобщаване  
 
Дейности Отговорни 

институции  
Времеви период Финансиране 

Осъществяване на 
обучения, семинари 
и младежки 
кампании свързани с 
актуални въпроси 
вълнуващи младите 
хора  

Сдружение „Роми-
медникари 

месец януари Общински бюджет 

Коледна 
младежка среща 
на младежки 
организации и 
доброволци 

ОМС месец декември Общински 
бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 
 

Доброволчески 
инициативи  

СНЦ „Алдора“ ежемесечно Общински 
бюджет 
 
 

Участия в 
национални 
конкурси за 
рисунка и 
приложно-
декоративно 
изкуство в 
Шумен, Пловдив, 
Казанлък, София, 
Несебър,Поморие, 
Русе и др. 
включени в 
годишния 
календар на МОН 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

ежегодно ЦПЛР – ОДК 
„Анастас 
Стоянов“ 
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Предоставяне на 
индивидуални, 
семейни или групови 
консултации за 
превенция на 
рисково и девиантно 
поведение 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец март Общински бюджет 

Младежки празник 
„Ваканция Здравей!“ 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец юни Общински бюджет 

Изготвяне на 
брошури и листовки 
във връзка с 
превенцията на 
онлайн тормоза и 
основните опасности 
в мрежата за 
различните 
възрастови групи 

МКБППМН 
 

месец юли Бюджет на 
МКБППМН 

Организиране на 
културно – 
образователни 
дейности 
(прожекция на филм, 
театрална 
постановка) във 
връзка с превенция 
на агресивното 
поведение и 
толерантността сред 
младите хора. С 
включено обсъждане 
по темата със 
специалисти 

МКБППМН 
ОМД, ГУП 

месец октомври и 
месец ноември 

Бюджет на 
МКБППМН 

 
 
Специфична цел 3: Достъп до информация и услуги 
 
Дейности Отговорни 

институции  
Времеви период Финансиране 

Организиране на 
информационна 
кампания за 
кандидатстване на 
младежки проекти 
по Правилник за 
финансиране на 
младежки проекти 

Община Шумен месеци март, април, 
юли 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 
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Провеждане на 
мероприятие 
съвместно с ИДПС 
от ОД на МВР – 
Шумен по 
Национална 
програма „Работа  
на полицията в 
училищата“ под 
надслов „Ваканция 
здравей! Да играем 
заедно безопасно!“ 
2022 г. 

МКБППМН  
ОД на МВР 

месец май и месец 
юни 

Бюджет на 
МКБППМН 

 
 
Специфична цел 4: Политики за младите хора в малките населени места и селските райони 
 
Дейности Отговорни 

институции  
Времеви период Финансиране 

„За трудната и 
красива възраст“ – 
лектория за 
зависимостите у 
подрастващите 

НЧ „Добри 
Люцканов – 1912“ с. 
Васил Друмев 

месец април НЧ „Добри 
Люцканов – 1912“ с. 
Васил Друмев 

Летен занимания  за 
децата и младежите 
на с. Васил Друмев – 
“Лятна 
Щуроландия” 
 

НЧ „Добри 
Люцканов – 1912“ с. 
Васил Друмев 

месец юни до месец 
август 

НЧ „Добри 
Люцканов – 1912“ с. 
Васил Друмев 

Приобщаване на 
младите хора от 
малките населени 
места на 
територията на 
Общината към 
любителското 
творчество ,чрез 
комуникация и 
сътрудничество 
 

Общински младежки 
дом 
Народни читалища 

ежемесечно Общински бюджет 
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По приоритет 3. Социално благополучие 
 
Специфична цел 1:Физическо и психично здраве 
 

Дейности Отговорни институции  Времеви период Финансиран
е 

Отбелязване 
международни
я ден за 
съпричастност 
със засегнатите 
от СПИН 
(беседа, 
прожекция на 
филм) 

ОМД, ГУП 
ОЗЦ 
РЗИ 

месец май Общински 
бюджет 

Провеждане на 
Международен 
ден на спорта 

Община Шумен месец май Общински 
бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и 
спорт“ 
 

Лекции и 
презентации с 
цел 
подобряване 
сексуалната 
култура на 
младите 

ОМД, ГУП 
ОЗЦ 
РЗИ 
ОМС 

месец юни Общински 
бюджет 

Провеждане на 
Международен 
ден на 
ходенето 

Община Шумен месец октомври Общински 
бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и 
спорт“ 
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Беседа, 
свързана с 
психичното 
здраве и 
нуждата от 
психичното 
здраве и 
нуждата от 
психологична 
помощ в 
процеса на 
личностното 
развитие на 
младите 

ОМД, ГУП 
РЗИ 

10 октомври – Световен 
ден на психичното здраве 

Общински 
бюджет 

Организиране 
на културно-
образователни 
дейности във 
връзка с 
превенция на 
агресивното 
поведение и 
толерантността 
сред младите 
хора, с 
включено 
обсъждане по 
темата със 
специалисти 

МКБППМН 
ОМД, ГУП 

месец октомври Бюджет на 
МКБППМН 

Изготвяне на 
брошури и 
листовки във 
връзка с 
превенцията на 
онлайн тормоза 
и основните 
опасности в 
мрежата за 
различните 
възрастови 
групи 

МКБППМН месец октомври и месец 
ноември 

Бюджет на 
МКБППМН 

Провеждане на 
здравно – 
образователни 
кампании 

ОЗЦ/ПИЦ съвместно с РЗИ 
и БЧК 

кампанийно по повод 
определени дати – 
09.02,14.02,07.04,26.06,10.
10, 
01.12 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет на 
институциит
е 

Организиране 
на обучения, 
дискусии и 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец декември Общински 
бюджет 
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конференции 
за 
здравословния 
начин на живот 
сред младите 
хора 
Дейности 
свързани с 
реализирането 
на програма за 
превенция на 
наркотични 
зависимости 
2021-2024 г.: 
-Превенция на 
рисково 
поведение и 
здравно 
образование; 
-Здравно-
образователна 
методика 
-Спортни 
мероприятия и 
конкурси; 
-Устойчиво 
развитие на 
селективно-
превантивна 
програма с 
млади хора в и 
извън 
училищна 
среда в 
неравностойно 
положение; 
-Повишаване 
капацитета на 
специалистите 
работещи по 
проблема – 
зависимости; 
-Обучения на 
психолози и 
педагогически 
съветници по 
две 
Национални 
програми за 

ОбСНВ; 
ОЗЦ/ПИЦ 
съвместно с КСУДС, 
МКМППМН,РЗИ,БЧК/БМЧ
К, Полиция, ЦОП, КСУДС, 
КСУ „Детелина“, СО, 
ЦНСТ №3, образователни 
медиатори и училища. 

в рамките на програмата Делегиран 
бюджет на 
ОбСНВ от 
МФ/МЗ 
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град Шумен и 
област Шумен; 
-Изработване и 
разпространени
е на 
превантивно-
образователни 
материали 
Дейности 
свързани с 
реализирането 
на Национална 
програма за 
превенция на 
хроничните и 
незаразни 
болести 2021-
2025 г. 
 

РЗИ в рамките на програмата Бюджет на 
водещата 
институция 

Национални 
програми за 
универсална 
превенция – 5-
7 клас, 8-11 
клас 

ОбСНВ/ПИЦ в рамките на програмата Делегиран 
бюджет на 
ОбСНВ от 
МФ/МЗ 

Тренинги за 
здравословен 
начин на живот 
с млади хора 

ОЗЦ/ПИЦ целогодишно В рамките на 
утвърдения 
бюджет на 
институциит
е 

Разработване и 
изготвяне на 
превантивно-
образователни 
материали 

ОбСНВ/ПИЦ съвместно с 
ОЗЦ 

Регулярно 
 

Делегиран 
бюджет на 
ОбСНВ от 
МФ/МЗ 

Консултиране 
и предоставяне 
на информация 
в областта на 
превенцията на 
употребата на 
ПАВ в 
неформална 
среда по 
достъпен и 
атрактивен за 
младите хора 
начин 

ОЗЦ/ПИЦ 
съвместно с ОбСНВ   

целогодишно Делегиран 
бюджет на 
ОбСНВ от 
МФ/МЗ 
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(интернет 
страница) 

 
 
Специфична цел 2: Екологично поведение и опазване на околната среда 
 

Дейности Отговорни 
институции  

Времеви период Финансиране 

Организиране на 
„Зелена академия“ – 
класове по 
компостиране и 
опазване на околната 
среда 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 
Фондация 
„Подобри“ 

месец март – месец 
април 

Обществен фонд на 
„Telus international” 

Организиране на 
серия от обучения в 
сферата на 
електрониката и 
изготвяне на 
устройства с 
екологична 
насоченост 

Фондация 
„Подобри“ 

месец април – месец 
май 

Vivacom – 
регионален грант 

Образователни 
пътувания „Зелени 
маршрути“ – 
инициатива с цел да 
се повиши 
осведомеността сред 
младите хора за 
опазване на околната 
среда и намаляване 
на вредните 
практики 

СНЦ „Алдора“ месец юни и месец 
септември 

Общински бюджет 

Организиране на 
седмица на 
активността, 
свързана с 
почистване на 
градската среда 

Сдружение „Роми – 
Медникари“ 

месец октомври Общински бюджет 

Организиране на 
седмица на 
активността, 
свързана с различни 

Сдружение „Роми – 
Медникари“ 

месец октомври Общински бюджет 
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инициативи – 
почистване на 
градската среда и др. 
 
 
Специфична цел 3: Свободно време, творчество и култура  
 
Дейности Отговорни 

институции  
Времеви период Финансиране 

Експедиция 
„Младежки 
пътешествия – 
открий Европа в моя 
роден край“ 

НЧ „Пробуда – 
1958“ 

месец януари - 
декември 

НЧ „Пробуда – 
1958“ 

Национален 
литературен конкурс 
„Пролетта събужда 
за живот света“ (за 
стихотворение, 
приказка, разказ, есе) 

НЧ „Добри 
Войников – 1856“ 

месец февруари НЧ „Добри 
Войников – 1856“ 

“Любовта е ...“-
конкурс за 
стихотворение и есе 
посветен на месеца 
на любовта 

ОМД, ГУП месец февруари Общински бюджет 

Благотворителен 
мартенски базар по 
случай 1 март – Баба 
Марта 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец март Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Пролетен концерт по 
китара и поп и джаз 
пеене 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец март Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Национални 
ученически 
театрални празници 
„Тодор Колев“ 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец март Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Организиране на 
спортни състезания с 
деца и младежи по 
повод 8 април – 
Международен ден 
на ромите 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец април Общински бюджет 

Национален конкурс 
за млади 
изпълнители на 
популярна песен 
„Съзвездие „ 

ОМД, ГУП месец март/април Общински бюджет 

Отбелязване на 11 ЦПЛР – ОДК месец май Общински бюджет, 
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май – Ден на Шумен 
– открити класни 
стаи на школите и 
клубовете от ЦПЛР – 
ОДК „Анастас 
Стоянов“ 

„Анастас Стоянов“ ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Творческа среща и 
обмяна на опит с 
школата по 
изобразително 
изкуство на ЦРД-
Разград 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец април Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Участие на 
учениците от „Арт“ 
школа в 
Международен 
пленер „Традиция, 
екология, 
творчество“ 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец април Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

„ Кино и музика „ - 
събитие свързано с 
музиката в киното 

ОМД, ГУП месец май Общински бюджет 

Нощ на литературата РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

месец май РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

Участие на Клуб 
„Информационни 
технологии“ в 
Национален 
ученически конкурс 
„Куба – далечна и 
близка“ 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец май и месец 
юни 

Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Изнесени 
библиотечни услуги: 
„Библиотека в 
парка“ 

РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

месец май – месец 
септември 

РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

„Танцова 
работилница“ с 
тематика – 
Движение по време 
на пандемия за деца 
и младежи разделени 
по възрастови групи. 

ОМД,ГУП, 
Формация 
„Фаворит“ към ОМД 

месеци май, юни, 
юли и август  

Общински бюджет 

Турнири по джага и 
бордови игри 

ОМС месец юни Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 

Годишен концерт на 
балетна школа 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец юни Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
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„Анастас Стоянов“ 
Годишна изложба на 
школите по 
приложно изкуство, 
фотография и 
дърворезба 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец юни Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Шести Национален 
конкурс за рисунка и 
литературно 
творчество „Сторих 
го за Отечеството“ 

НЧ „Напредък – 
1869“ град Шумен 

месец  юни Общински бюджет 

Онлайн фотоконкурс 
за деца и младежи 
„Моят възрожденски 
Шумен в снимки“ 

НЧ „Пробуда – 
1958“ 

месец юни НЧ „Пробуда – 
1958“ 

Национален танцов 
фестивал „ Магията 
на 
танца „ 

ОМД, ГУП месец юни/юли Общински бюджет 

„Вечер на 
фотографията„ 
организиране на два 
пленера – школи 
фотография и 
фотолаб 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец юни и месец 
юли 

Общински бюджет 

Провеждане на 16-та 
работилница за 
изкуства 

РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

месец юли - месец 
септември 

РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

Организиране на 
срещи, в които 
младежите общуват 
помежду си, докато 
играят различни 
ситуационни ролеви 
игри 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец август Общински бюджет 

Workshop – за 
младите любители 
на  театралното 
изкуство 

ОМД, ГУП месец август Общински бюджет 

Участие в 
Международен 
фестивал за 
късометражни 
филми„Карантината“  

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец август Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Стимулиране 
участието на деца и 
младежи в различни 
извънкласни форми 
на заетост в Омд 

ОМД, ГУП месец август – месец 
септември 

Общински бюджет 
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/рекламна кампания 
в училища и детски 
градини / 
Походи на деца и 
родители – 
запознаване и 
опазване на 
природата 

Сдружение „Роми-
медникари 

месец септември Общински бюджет 

Тренинг и семинар 
по спортни танци 

ОМД, ГУП месец септември Общински бюджет 

Лекоатлетически 
крос „Златна есен“ 

Община Шумен, 
ЦПЛР УСШ „Хан 
Крум“ 

месец октомври  Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
дейности и спорт“ 
 

Workshop – Lady hip-
hop - семинар 

ОМД, ГУП месец октомври Общински бюджет 

Общоградски 
коледен концерт с 
деца и младежи от 
всички формации на 
ЦПЛР-ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

месец декември Общински бюджет, 
ЦПЛР – ОДК 
„Анастас Стоянов“ 

Стимулиране на деца 
с изявени дарби в 
областта на 
изкуствата 

ОМД, ГУП ежемесечно Общински бюджет 

Открити уроци на 
сцена 
/open training/ 

ОМД, ГУП ежемесечно Общински бюджет 

Провеждане на 
открити уроци в 
библиотеката 

РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 

целогодишно РБ „Стилиян 
Чилингиров“ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ЦЕЛИТЕ: 

 
Основен принцип на реализиране на плана е междуинституционалното 

взаимодействие - Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и 
спорта, Общинска администрация - град Шумен, ПК по младежки дейности и спорт,  
Дирекция „Бюро по труда”- град Шумен, Училища, Общински младежки съвет, Градски 
ученически парламент, Народни Читалища, неправителствени организации, неформални 
групи, международни партньори. 
. 
 

ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

 
Предвижда се  планът  да бъде оценяван текущо, периодично чрез отчитане на 

количествени и качествени индикатори. Текущата оценка да бъде на тримесечие, 
периодична – на шест месеца.  Количествени индикатори: 

 Брой изпълнени дейности от Младежкия календар за 2021 г.; 
 Брой млади хора, включени в дейностите; 
 Брой регионални, национални и международни инициативи; 
 Брой млади хора в риск и млади хора в неравностойно положение участвали 

в дейностите; 
 
Качествени индикатори: 

 Постигане на целите по приоритетите, заложени в Общински младежки план за 
2022 г. 

 Повишен брой на успешно достигнати млади хора, млади хора в риск, млади 
хора в неравностойно положение 

 Подобряване на връзките с бизнес общността в съответствие с Приоритет номер 1; 
 Равенство между половете и етническа принадлежност; 
 Социална и гражданска активност; 

 Популяризиране и повишаване на качеството на предлаганите дейности, 
свързани с младежкото доброволчество; 

 Повишаване на здравния статус на младите хора; 
 Квалификация, преквалификация и кариерно развитие на младите хора; 
 Участие на млади хора във вземането на решения. 

 
Общинският план за младежта 2022 г. е отговорен оперативен документ, който може да 

се актуализира при необходимост с участието на Общински младежки съвет, общинска 
администрация и Общински съвет Шумен. 
 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 
За реализирането на този план Община Шумен и структурите и ще разходват 

средства от планираните си за 2022 г. Дейностите организирани от външни организации се 
финансират от съответните бюджети.  
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      ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез: 
 сайта на Община Шумен и Общински младежки съвет 
 национални и местни електронни и печатни медии 
 социални медии 
 Общински медиен център. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
ДБТ  Дирекция „Бюро по труда“ 
 
НСИ  Национален статистически институт 
 
РУО  Регионално управление на образованието 
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МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и   
непълнолетни 
 
ОЗЦ  Общински здравен център 
 
ПИЦ  Превантивно-информационен център 
 
ОбСНВ Общински съвет по наркотични вещества  
 
РЗИ   Регионална здравна инспекция 
 
БЧК  Български червен кръст 
 
КСУДС Комплекс за социални услуги за деца и семейства 
 
ДЦЗП  Детски център за застъпничество и посредничество 
 
ЦПЛР  Център за подкрепа на личностно развитие 
 
ОМД  Общински младежки дом 
 
ОДК  Обединен детски комплекс 
 
УСШ  Ученическа спортна школа 
 
СНЦ  Сдружение с нестопанска цел 
 


