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Младежката доброволческа служба 
(МДС) е инициатива на отдел “Младежки 
дейности” към Дирекция “Младежки дей-
ности и спорт” – Община Варна, по модел 
на европейската доброволческа служ-
ба, представена в Програмата “Младежта в 
действие 2007 - 2013” на Европейската ко-
мисия.

Основната цел  на МДС е да разпростра-
нява идеята за доброволческа работа чрез 
организиране на доброволчески инициати-
ви и да мотивира младите хора да участват 
в такива дейности. За да постигне тази цел, 
МДС работи в сътрудничество с Центъра за 
работа с доброволци – Варна, с други орга-
низации от неправителствения сектор и с 
местни институции.

МДС организира подбор на младежи на 
възраст между 16 и 25 години, които желаят 
да бъдат доброволци в различни сфери от 
обществения живот:

екология;
изкуство и култура;
запазване на културното и истори-
ческото наследство;
здравословен начин на живот и 
спорт;
медия и комуникации;
социални дейности и др.

Доброволците трупат полезен практи-
чески опит, знания и стаж чрез дейността, 

•
•
•

•

•
•

която упражняват в избраната от тях ор-
ганизация домакин. Те преминават и през 
различни етапи на неформално образова-
ние, за да научат нещо ново и полезно из-
вън сферата на образователните институ-
ции, което им носи лично удовлетворение 
и увереност.

Подробна информация за дейността 
на Младежката доброволческа служба 
може да ви предостави екипът от специа-
листи в Младежкия информационно-кон-
султантски център.

В края на 2006 г. Държавната агенция за младежта и спорта обяви конкурс за изготвя-
не на проектни предложения за обновяване дейността на съществуващите младежки ин-
формационни центрове и изграждането на нови в рамките на националната инициатива 
“Младежка мрежа”. Във връзка с това Дирекция “Младежки дейности и спорт” получи, раз-
гледа и подкрепи проекта на Фондация “Мейдей” за обособяването и разработването на 
консултативен информационен център на територията на база “Младежки дом”, който да 

прерасне в Общински център в полза на всички млади 
варненци. В разработения от фондацията проект Ди-
рекция “Младежки дейности и спорт” откри възмож-
ност да подобри пряката си връзка с младите хора, 
да разшири обхвата на дейността си и да оптимизира 
работата на информационния център, който функци-
онира в рамките на дирекцията.

С този проект се поставя началото на нова мла-
дежка информационна мрежа, която има за цел да 
обслужва голям брой млади хора и да разпространя-

ва информация за събития и дейности, свързани с младежките потребности.
След проведен конкурс ДАМС одобри 10 пилотни проекта в градовете Благоевград, Ва-

рна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Русе, Стара Загора и Търговище.
Проектът осигурява средства за техническо обзавеждане, консултации от специалисти 

за свободното време, за правни и социални проблеми и др.
В бъдеще центровете ще може да кандидатстват за финансиране и по европейски про-

грами в областта на младежката политика.
Младежкият информационно-консултантски център във Варна открива врати през ме-

сец март 2007 г. в Младежкия дом на бул. “Цар Освободител” 27.

МЛАДЕЖКИ 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР 
отваря врати във Варна

РОДИ СЕ МЛАДЕЖКА 
ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА
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За прегледа мислим като за обред, изпълняван в 
храма на изкуството. И щом е обред, той е неизменен. 
Вече 20 години, в партньорство с НУИ ”Добри Хри-
стов”, Община Варна създава условия за откриване, 
насърчаване и развитие на млади талантливи китари-
сти в нашия град. През тези години Варна доказа, че е 
изградила китарна школа със своя физиономия: музи-
кални педагози, подрастващи изпълнители, лютиери. 

В основата на 
успехите стои 
у п о р и т о с т т а , 
талантът и все-
отдайността на 
доайена на кла-

сическата китара във Варна, преподавателя по класи-
ческа китара Любен Хараламбиев, създал плеяда от 
китаристи, голяма част от които днес концертират по 
световните музикални сцени, а други преподават в 
различни музикални центрове.

Тази година прегледът “Дни на класическата кита-
ра” ще се проведе от 30 март до 1 април в Градската 
художествена галерия “Борис Георгиев”.

Официалното откриване ще премине под мотото 
“20 години подвластни на музиката”. Като гост-изпъл-
нители във втората вечер са поканени ученици от 
всички музикални училища в страната.

Традиционният преглед ще се проведе в Младеж-
кия дом на Варна. Изпълненията на младите кита-
ристи ще се оценяват в четири възрастови групи от 
жури под председателството на големия приятел на 
варненския преглед проф. Димитър Дойчинов, пре-
подавател в Нов български университет – София.

В програмата е предвидено провеждането на 
творческо ателие на тема “Перспективи и бъдеще на 
китарното изкуство в България”.

Двайсетото издание на прегледа ще завърши с га-
лаконцерт и награждаване на номинираните изпъл-
нители.

Лично кметът на Община Варна г-н Кирил Йорда-
нов ще връчи отличителните знаци на Община Варна 
на специалисти по китарно изкуство, допринесли за 
развитието и утвърждаването на прегледа.

XX ИзДАНИЕ НА ПРЕгЛЕДА 
“ДНИ НА КЛАСИЧЕСКАТА 

КИТАРА”

МФПМВ - СИМВОЛ НА 
ЕФЕКТИВНО 

ПАРТНЬОРСТВО 
С МЕСТНАТА ВЛАСТ

В края на 2005 г., по предложение на младежки и 
неправителствени организации, с подкрепата на Об-
щина Варна - Дирекция “Младежки дейности и спорт”, 
бе възобновена дейността на Младежкия форум за 
партньорство с местната власт (МФПМв), съз-

даден през 2001 
г. Шестдесет и 
пет неправи-
телствени и 
младежки орга-
низации подпи-
саха споразуме-
ние с кмета на 

Община Варна г-н Кирил Йорданов за взаимодействие 
при реализиране на общинската политика за работа с 
младите хора. Форумът се обособи като неформално, 
доброволно обединение на младежки и неправител-
ствени организации, институции и физически лица, 
които работят по младежките проблеми. Всяка орга-
низация се съобрази с приетите общи решения на Фо-
рума и съдейства активно за тяхното осъществяване. 
В началото на 2006 г. основните инициатори за възста-
новяване на МФПМВ дадоха идея за  провеждане на 
обща среща на неправителствените и младежки ор-
ганизации, която придоби статут на Общо събрание. 
Включените във Форума самоуправляващи се общ-
ности приеха обща структура, принципи на работа и 
програма за осъществяване на дейности и инициати-
ви през 2006 г.

за свой представителен, изпълнителен орган 
Младежкият форум избра консултативен мла-
дежки съвет - представителство от 35-има млади 
хора, излъчени на квотен принцип от обособените, 
относително самостоятелни общности във Форума. 
Организациите предложиха председателството на 
КМС да се осъществява лично от кмета на Община Ва-
рна, за да се постигне ефективен диалог и партньор-
ство между местната власт и варненската младеж.

Въз основа на заявените потребности и интереси 
от членовете на КМС през 2006 г. бяха организирани: 
две обучения на тема “Подготовка и управление на 
проекти” и “Доброволчески труд”, както и пътуващ 

семинар “Лидерски умения и работа в екип”.
Първата мащабна проява от програмата на Мла-

дежкия форум за 2006 г., с основен организатор Фон-
дация “SOS – семейства в риск”, бе обявеният през 
април конкурс за изработка на постер и клип на тема 
“Превенция на трафик на хора”. В инициативата 
взеха участие младежи на възраст от 15 до 35 години. 
Изработените материали се презентираха и продъл-
жават да се презентират в рамките на учебни часове 
и извънкласни програми пред ученици, деца и специ-
алисти, работещи по проблема с трафика на хора.

През пролетта на 2006 г. КМС даде ход на еколо-
гична акция, свързана с естетизациятае на детски 
и младежки зони във Варна. Разработени бяха 15 
проекта, които обхващат четирите района на града, 
но към момента само 1/3 от заложените дейности са 
осъществени.

Идеята на сдружението “Регионален младежки 
съвет” за популяризиране дейността на младежки 
организации се оказа устойчива във времето и през 
периода 9 - 11 юни 2006 г. за трети път се проведе на-
ционално младежко изложение “варна 2006”. Реа-
лизирането му бе изпитание както за младежките ор-
ганизации, така и за Дирекция “Младежки дейности и 
спорт”, в частност отдел “Младежки дейности”. Пред 
Народната астрономическа обсерватория “Николай 
Коперник” в Морската градина, представители на 
57 младежки организации заявиха своята активна 
гражданска позиция и демонстрираха талант, фанта-
зия и оригиналност. Към работата на форума интерес 
проявиха и регионалните координатори по младеж-
ките въпроси на Държавната агенция за младежта и 
спорта (ДАМС). Проявата стартира с дискусия на тема 
“Положителни практики в партньорството с 
местната власт”, която разкри опита на Общин-
ския консултативен младежки съвет във Варна и оч-
ерта проблемните области в различните градове на 
страната при осъществяването на местната младежка 
политика. Най-оригиналната и нестандартна иници-
атива в програмата на МФПМВ се оказаха организи-
раните дни на фантастиката “аквалония”. Те се 
проведоха през периода 11 - 13 август 2006 г. за чет-
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върти път; техен основен координатор бе сдружени-
ето “Землемория”. Варненският клуб на любителите 
на фантастиката осъществи атрактивна инициатива, 
която привлече вниманието не само на варненските 
младежи, но и на участници от София, Пловдив, Ста-
ра Загора и Бургас. Организаторите включиха своите 
гости в лекция-демонстрация на средновековни оръ-
жия, в конкурс за боди и фейс арт, имаше филмови 
прожекции, фантастични четения и дискусии, които 
бяха посрещнати с огромен интерес от всички учас-
тници във форума.

През Европейските дни на културното наследство 
Центърът за стратегии по проблемите на малцинства-
та, в партньорство с Дирекция “Младежки дейности и 
спорт” - отдел “Младежки дейности”, организира ини-
циативи, посветени на дните на етническа толе-
рантност. В края на септември 50 младежи от ром-
ски произход взеха участие в организираната изложба 
на тема “Нашият град” и се включиха в посещението 
на прабългарското селище “Фанагория”, където има-
ха възможност да се запознаят с древната история на 
България – създаване на Българската държава, оби-
чаи, занаяти, бит, начин на живот на прабългарите.

С голям интерес от страна на цялата варненска 
общественост премина и Седмицата на екологично-
то образование и възпитание, проведена в партньор-
ство с НПО, училища, носители на “Зелен флаг”, РИ-
ОСВ, Института по океанология и други институции, 
ангажирани с опазването на околната среда. Между-
народният ден на черно Море – 31 октомври, бе 
отбелязан в рамките на Седмицата с различни ини-
циативи за деца и младежи във Варна – прожекции, 
презентации, срещи, дискусии, шествие, хепънинг, 
състезания, игри и др.

Заявената необходимост от точна и пълна инфор-
мация за възможностите, с които младите хора разпо-
лагат за осмисляне на свободното си време даде ос-
нование на Дирекция “Младежки дейности и спорт” 
да разработи дългосрочна програма в тази посока. 
Част от нея са бюлетинът “варна на младите” и 
създаването на интернет страница със същото 
име www.varnanamladite.com, които запознават с 
дейността на дирекцията, с ализираните проекти, 
младежките инициативи, обучения и атрактивни въз-
можности за организиране на свободното време.

Съществена част от програмата на МФПМВ е сту-
дентската инициатива “Осмодекемврийски студент-
ски фестивал”, осъществен в края на ноември и на-
чалото на декември. По идея на студентските съвети 
при варненските висши училища се проведе първото 
издание на Преглед на любителското студент-
ско художествено творчество. Чрез него младите 
хора на Варна получиха възможност да заявят пред 
обществото своите интереси и да покажат талантите 
си в цялото им художествено многообразие. Най-до-
брите изпълнения от Прегледа на академичната мла-
деж бяха включени в празничната програма на сту-
дентския бал “варна празнува със студентите 
си”, който се проведе за втора година.

През изминали период бяха финансирани идеи и 
проекти на организации - членове на Форума, по про-
грамите “Младежки проекти 2006” и “Лято - 2006”.

Дирекция “Младежки дейности и спорт” координи-
ра и подсигури финансово всички дейности, заложени 
в програмата, предостави база за реализирането им, 
осигури необходимите консултации и информация.

Включените в програмата на МФПМВ инициати-

ви бяха осъществени с изключителната подкрепа 
на доброволци, членове на неправителствени орга-
низации и представители на студентските съвети на 
варненските висши училища, които взеха дейно учас-
тие в организацията и проведжането на Младежкото 
изложение и Студентския бал.

За съжаление, постигнатото в рамките на МФПМВ 
и на Консултативния младежки съвет по посока само-
организация и самоуправление все още не е отличи-
телен белег в дейността на формиращите го общно-
сти. Част от причините, които не дадоха възможност 
за развитието на самоуправлени-
ето в неформалните обединения, 
съставляващи Форума, са свърза-
ни със:

- огромното многообразие на 
младежко представителство, което 
предполага и още по-голяма спе-
цифика на интереси, потребности, 
намерения, очаквания,  социален 
опит различна степен и равнище 
на формална подготвеност (степен 
на образование и квалификация), 
както и различна степен на инте-
реси за неформално обучение;

- различна степен на умения 
за сътрудничество, работа в екип и в по-голяма общ-
ност;

- различна степен на мотивация за приемане на 
отделната инициатива като ангажимент за изпълне-
ние на цялата общност;

- различия в микросредата на отделните младеж-
ки организации и обединения (училище, институт, 
политическа партия, обществена сфера на дейност за 
различните НПО и др.);

- различен подход на общуване с организациите 
на младите хора по места от страна на съответните 
общности на възрастните (особено характерно за 
училищата и студентството) и др.;

- по-голяма инициативност и настойчивост по от-
ношение функционирането на Форума и на КМС от 
страна на екипа на отдел “Младежки дейности”;

- липса на нормативна основа за самоуправление 
на ученическите общности и наличие на многообра-
зие от подходи към осъществяването му в отделните 
училища, което практически затруднява представи-
телството във Форума.

Проведените през януари заключителни за от-
четния период срещи на общностите, съставящи Фо-
рума, породиха нови идеи и предложения, свързани 
с подобряване на взаимодействията в рамките на 
МФПМВ, за неговото укрепване и развитие:

• изграждане на Младежки информационен център;
• провеждане на повече обучения и семинари по 

актуални теми;
• по-голяма гласност на инициативите на Форума;
• навременен анализ и оценка на проведените в 

рамките на Форума инициативи;
• разработване на система за подготовка, мотиви-

ране и привличане на представители на ученическите 
съвети от средните училища за участие във Форума;

• привличане на нови младежки организации за 
включване във Форума.

Усилията на Младежкия форум през 2007 г. ще бъ-
дат насочени към по-нататъшно консолидиране на 
варненската младеж и към подобряване на диалога и 
партньорството с местната власт.
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МЛАДЕЖКИ ФОРУМ зА 
ПАРТНЬОРСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ

ПрограМа 2007

I. ОсНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Реализиране на политика за партньорство меж-
ду неправителствените организации, младежките ор-
ганизации и местната власт.

2. Увеличаване възможностите за творческо раз-
витие и изява на младите хора.

3. Осъществяване на социалнозначими дейности.
4. Създаване на младежки зони (центрове, бази), 

широко достъпни за младите хора от целия град.

II. ИНИЦИАТИВИ И пРОяВИ:

1. Провеждане на Национален танцов (хип-хоп) 
фестивал – април.

Координатор: Сдружение “Център за съвременен 
уличен танц”

2. Провеждане на традицион-
но младежко изложение на мла-
дежките организации (с между-
народно участие) – юни.

Координатор: Сдружение “Реги-
онален младежки съвет”

3. Отбелязване на Междуна-
родния ден за опазване на окол-
ната среда - 5 юни. 

Координатор: Еко общността 
към МФПМВ

4. Европейска младежка сед-
мица (по отделна програма) –3-
10 юни.

Координатор: Общност “Култу-
ра, образование, духовно развитие”

5. Организиране на Балкан-
ски фолклорен студентски фестивал – юни.

Координатор: Общността на студентските съ-
вети към МФПМВ

6. Провеждане на младежки хепънинг “Да 
спрем насилието над децата” – август.

Координатор: Сдружението 
“SOS – семейства в риск”

7. Провеждане на Седмица на 
екологичното възпитание по слу-
чай Международния ден на Чер-
но море - 31 октомври.

Координатор: Еко общността 
към МФПМВ

8. Фестивал на изкуствата по 
случай Международния ден за 
хора с увреждания - 3 декември 
– ноември-декември.

Координатор: Сдружението 
“Евроинтеграция”

9. Подкрепа на анти-СПИН 
кампанията – 1 декември.

Координатори: Общността на 

студентските съвети към МФПМВ и БМЧК

10. Инициатива “8 декември” (по отделна про-
грама) – включва: традиционна среща на кмета 
на Община Варна със студентските съвети и ака-
демичните ръководства; спартакиада; Дни на сту-
дентското любителско творчество (изложби, пре-
глед на творческите състави и др.); Студентски бал 
– декември.

Координатор: Общността на студентските съ-
вети към МФПМВ

11. Реализиране на младежка рубрика към ра-
дио, телевизия или вестник.

Координатор: Дирекция “Младежки дейности и 
спорт” – Община Варна, отдел “Младежки дейности”

12. Провеждане на обучения и семинари по ак-
туални теми – през целия период.

Координатори: Дирекция “Младежки дейности и 
спорт” – Община Варна, отдел “Младежки дейности” 
и Консултативният младежки съвет

13. Разработване на система за мотивация, при-
вличане и подготовка за представителите на уче-
ническите съвети – през целия период.

Координатори: Консултативният младежки съ-
вет и представители на средношколската общност

14. Привличане на нови НПО и младежки орга-
низации за участие в МФПМВ – през целия период.

Координатори: Консултативният младежки съ-
вет и Дирекция “Младежки  дейности и спорт” – Об-
щина Варна, отдел “Младежки дейности”

15. Анализ и оценка на проведените в рамките 
на Форума инициативи – през целия период.

Координатори: Консултативният младежки съ-
вет и Дирекция “Младежки  дейности и спорт” – Об-
щина Варна, отдел “Младежки дейности”

16. Популяризиране инициативите на Младеж-
кия форум – през целия период.

Координатори: Консултативният младежки съ-
вет и Дирекция “Младежки  дейности и спорт” – Об-
щина Варна, отдел “Младежки дейности”

17. Изграждане на Младежки информационен 
център – март.

Координатори: Консултативният младежки съ-
вет и Дирекция “Младежки  дейности и спорт” – Об-
щина Варна, отдел “Младежки дейности”
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ОТДЕЛ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” С 
ИзПЪЛНЕНА ПРОгРАМА  
зА 200� гОДИНА

Програмата “Младежки дейности” за 2006 г. бе 
подчинена на три основни цели: създаване на усло-
вия за подобряване участието на младите хора в жи-
вота на общината; организиране на свободното вре-
ме на младите хора и развиване на международната 
дейност и сътрудничество. За тяхното постигане бяха 
формулирани девет основни задачи и бяха изведени 
пет групи приоритети, тясно кореспондиращи със 
Стратегията за национална младежка политика 2003-
2007 на ДАМС, с принципите на Европейската харта 
за участие на младите хора в живота на общините и 
регионите, приета от ОбС – Варна (протокол №27 от 
25.07.2001 г.), с предложенията на младежки органи-
зации, които членуват в МФПМВ, с представителното 
социологическо проучване “Профили и реализация 
на младите варненци – 2006” и с изводите и препоръ-
ките от Националната конференция “Младите и мест-
ната власт” (1 - 2 декември 2006 г.).

Още след приемането на програмата беше създа-
дена необходимата организация за нейното изпъл-
нение: изготвяне на месечни оперативни планове; 
обособяване на екипи за организация и реализира-
не на отделните дейности и инициативи; въвеждане 
на вътрешна система за контрол и отчет на прояви; 
изработване на система за популяризиране на про-
грамата като цяло и като отделни дейности сред мла-
дите хора; въвеждане на система за постоянна дву-
посочна връзка с основния адресат и потребител на 
включените в програмата инициативи; въвеждане на 
седмични оперативки за обсъждане, координация и 
контрол на изпълнението на програмата.

Въз основа на тази организация бяха постигнати 
следните крайни резултати:

РАзДЕЛ I - УчАсТИЕ НА МЛАДИТЕ хОРА В жИ-
ВОТА НА ОБщИНАТА.

Дейностите по този раздел се отнасяха изяло към 
практическото осъществяване на приетата от Общин-
ския съвет – Варна, Европейска харта за участието на 
младите хора в живота на общините и регионите.

Основен акцент в тях бе популяризирането и раз-
витието на информационна точка (център, звено) по 
програма “евродеск”, част от регионалната Евроде-
ск мрежа, създадена още през 2003 г.

Отдел “Младежки дейности” реализира поредица 
от прояви, които подобриха достъпа на младите хора 
до информация за финансиращи програми на нацио-
нално и европейско равнище в областта на образова-
нието, обучението, работата и свободното време на 
младежта и др.

За отчетния период консултации и информация 
от Евродеск точката са получавали всекидневно 
всички младежки и неправителствени организации, 
които са регистрирани като електронни потребители 
на дейността на Младежкия информационен център 
(около 50 организации, в т.ч. и петте студент-
ски съвета към варненските висши училища). За 
активната си дейност варненската Евродеск точка бе 
обявена за най-добра в страната и получи плакет и 
грамота от ДАМС.

Развитието на останалите функции на Младежкия 
информационен център намериха израз в предос-
тавянето на актуална и навременна информация на 
младите хора от Варна за организирането на дей-
ности в различни области на неформалното обра-
зование, здравословния начин на живот, културата, 
свободното време, за срещи, семинари, консултации 

по разработване и отчитане на проекти, обучения и 
т.н. чрез брошури, дипляни, информационни бюлети-
ни “Варна на младите”, флаери, плакати и др.

Съществен елемент в информационното обслуж-
ване на младите хора бе и създаденият през 2006 г. 
сайт на Дирекция “Младежки дейности и спорт” www.
varnanamladite.com, който се обслужва от експерти 
на отдел “Младежки дейности” чрез Младежкия ин-
формационен център.

Друга съществена дейност към Раздел І на Про-
грамата “Младежки дейности 2006” бе постигането 
на устойчивост в развитието на партньорските 
взаимоотношения на община варна с младежки 
общности и организации. За целта беше създаде-
на организация за консолидирането, укрепването и 
развитието на възстановения в края на 2005 г. Мла-
дежки форум за партньорство с местната власт 
(МФПМв). Още в началото на 2006 г. бяха проведени 
осем срещи на обособените във Форума младежки 
общности (от 78 организации, подписали спора-
зумението за партньорство). На квотен принцип 
бяха излъчени представители на всички общности 
в обособения като изпълнителен орган на Форума 
консултативен младежки съвет (общо 35 души) 
под председателството на кмета на Варна г-н Кирил 
Йорданов. През отчетния пери-
од бяха проведени 18 работни 
срещи в рамките на МФПМВ и 20 
- в рамките на консултативния 
младежки съвет (кМс).

Осъществено беше и младеж-
ко представителство в ПК към ОбС 
– Варна, като самостоятелна ини-
циатива на сдружението “Регио-
нален младежки съвет”, което пое 
ангажимент и за координирането 
и отчитането на дейността на из-
лъчените от различни НПО пред-
ставители.

За ефективното осъществява-
не на дейността на Младежкия фо-
рум през годината бяха осъществени поредица от ра-
ботни срещи (общо 20, със средно по 20 участници 
на среща); пътуващи семинари (с общо 95 участни-
ци); обучения. Трябва да изтъкнем пътуващия семи-
нар “Принципи на доброто партньорство” (общо 50 
участници); двата семинара на тема “Разработване 
и управление на проекти” (общо 100 участници). 
Осъществена бе презентация на реализираните през 
2005 г., финансирани по програма “Младежки дей-
ности 2005” проекти (общо 21).

Възприетият нов подход при организирането 
на конкурса за финансиране на младежки проекти на 
ДМДС и приетата от ОбС – Варна, единна Наредба за 
участие, финансиране и отчитане на проекти допри-
несоха за постигането на изключителен ефект както по 
отношение на качеството, така и по отношение на ко-
личеството на постъпилите разработки. Само по Про-
грамата “Младежки проекти” - неразделна част от Про-
грама “Младежки дейности”, бяха депозирани общо 89 
проекта, от които бяха финансирани 46 на стойност 
106 459,70 лв. От бюджета на Програма “Младежки 
дейности” бяха финансирани и 7 проекти по програ-
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мата “Превенция на противообществените прояви на 
малолетни и на пълнолетни” на стойност 7191 лв.

До края на календарната година бяха отчетени 
финансово и съдържателно всички проекти. По вре-
ме на практическото работа по проектите експерти на 
отдел “Младежки дейности” осъществяваха контрол.

През отчетния период бяха реализирани и други 
значими прояви, които отразяват местната младежка 
политика:

• Пето издание на общинската инициатива 
– конкурс “Младежка борса за идеи”;

• трето издание на младежкото изложение 
“Младите тук и сега”;

• национална младежка конференция “Млади-
те и местната власт” в партньорство с ДАМС;

• Представително социологическо проучване 
на интересите и потребностите на младите хора на 
територията на град Варна “Профили и реализация 
на младите варненци” (16 - 35 години);

• Отпечатана и разпространена във всички мла-
дежки организации бе и ревизираната европейска 
харта за участие на младите хора в живота на 
общините и регионите;

• трето издание на инициативата “добровол-
чески общественополезен труд” и др.

През отчетния период бяха осъществени и много 
други доброволчески прояви, свързани с провежда-
нето на важни младежки инициативи, организирани 
от отдел “Младежки дейности” – ДМДС (с приблизи-
телно 57 доброволци).

бяха подпомогнати и няколко младежки идеи, 
свързани с отбелязването на:

• 9 май – Ден на Европа
• 12 август – Международен ден на младежта (раз-

пространени флаери)
• 8 ноември – Европейски ден на младежта
• 3 март (брошури)

РАзДЕЛ II - ОРгАНИзИРАНЕ НА сВОБОДНОТО 
ВРЕМЕ (РЕАЛИзИРАНЕ НА ДЕйНОсТИ В ОБЛАсТТА 
НА ДУхОВНОсТТА, кУЛТУРАТА, зДРАВОсЛОВНИя 
НАчИН НА жИВОТ И ОпАзВАНЕТО НА ОкОЛНАТА 
сРЕДА) - ОБщ БРОй УчАсТНИЦИ 26 144 ДУшИ.

Неразделна част от Програмата “Младежки дей-
ности” бе и програмата на инициативата за ду-
ховност и култура, която за шеста поредна година 
обедини усилията на Община Варна, Варненската и 
Великопреславска св. Митрополия и Демократичния 
съюз на жените за духовно и културно развитие на 
младите хора. Програмата включваше както утвърде-
ни и популярни сред варненската общественост дей-
ности, така и нови инициативи. Сред традиционните 
прояви може да се откроят:

• възпоменателна вечер в памет на апостола 
на свободата Васил Левски

• седмица, посветена на възкресение Христово:
• седмица, посветена на рождество Христово:
- Преглед на училищната и храмовата песен, пос-

ветен на големия християнски празник Рождество 
Христово

- Дискусия на тема “Европейският съюз и нацио-
налната идентичност, култура, религия и традиции”

С интерес и при масово участие бяха посрещани и 
новите дейности, включени в програмата:

• състезание между школи “Християнски цен-
ности и традиции”

• театрализирано представяне на обичаите, 
свързани с честването на Трифон Зарезан, Сирни за-
говезни, Гергьовден, Петковден, Димитровден, Въве-
дение Богородично и др.

• “трибуна на словото”
• сцена “детско и младежко творчество”
• Пътуващ семинар “Моят духовен свят в древна 

и нова България”
• експедиция под мотото “Бряг за хора и птици”
• тържествен концерт, посветен на св. Успе-

ние богородично и деня на варна и др.

Съществени усилия бяха положени и за стимули-
ране и подпомагане на младежкото художествено 
творчество и инициативност, в това число - учас-
тия в общински, регионални, национални и между-
народни прояви, фестивали, конкурси, прегледи, 
състезания и др.:

• втори преглед на ученическото театрално 
творчество

• Фестивал на академичната младеж
• второ профи шоу (на професионализма на про-

фесионалистите)
• студентски бал
• среща на кмета с академичните ръководства и 

председателите на студентски съвети
• организиране на изложби “Между живота и 

смъртта”, “Културно-историческите паметници на 
Варна”, “За чиста околна среда”, “Сезони”, “Морски ка-
лейдоскоп”, “Весела Коледа” и др.

През отчетния период продължи утвърждаване-
то на партньорските ни взаимоотношения с дру-
ги организации и институции от сферата на ду-
ховността, културата, социалната практика 
за осъществяване на дейности в полза на младежта, 
а именно:

• европейски дни на културното наследство
• център за арт терапия в три предварително 

обособени групи
• срещи, вечери и изложби, посветени на значи-

телни исторически и съвременни събития
• специализирано консултиране
• “за едно добро дело”
• XIX издание на дните на класическата китара
• беседи на клуб “здраве” и др.
Съществено място в Програмата “Младежки дей-

ности” бе отделено на дейностите с екологична на-
соченост, осъществявани в специализирания цен-
тър за екологично образование и възпитание:

• второ издание на седмица за екологично об-
разование и възпитание

• еко училище
• еко арт академия
• еко-семинари в ЦЕО и в база “Младежки дом”
• отбелязване на дати и събития, свързани с 

опазване на околната среда - съвместно с нПо, 
еко институции и обществото “зелени флагове”: 
“Естетизиране на околната среда”, Седмица на гора-
та, Ден на земята, Международен ден за опазване на 
околната среда, Международен ден за защита на жи-
вотните, Международен ден на Черно море и др.

• осъществяване на еко походи и еко акции 
съвместно с туристически дружества и др.

Акцент в организацията на свободното време 
бяха и прояви, реализирани през ваканциите:

• Прожекции на български детски и младежки иг-
рални филми

• седмица на полското кино
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• лятна школа за класическа китара
• лятна театрална академия
• еко читалня
• еко лагери с обход на туристически маршрути
• вечерен еко екран
• Природосъобразен хепънинг (скаутски умения)
• “Музика и природа” – открита музикална сцена
• “оцеляване сред дивата природа” – семинари
• “аз снимам животните” – фотосеанси за любители
• Пленер на млади художници – арт сеанси

пРОгРАМАТА “МЛАДЕжкИ ДЕйНОсТИ” БЕшЕ 
ФИНАНсОВО ОсИгУРЕНА със сУМАТА ОТ 286 300 
ЛВ. И ВкЛЮчИ кАТО РЕАЛНИ УчАсТНИЦИ 53 826 
МЛАДИ хОРА НА ВъзРАсТ ОТ 6 ДО 35 гОДИНИ.

въз основа на отчета и анализа за изпълнени-
ето на Програмата “Младежки дейности 2006” 
бяха направени следните изводи:

1. Основните цели на програмата са постигнати в 
голяма степен.

2. Налице е положителна тенденция на разширя-
ване на периметъра за работа с основния обект на 
дейност – младите хора на възраст от 6 до 35 години.

3. Използвани са максимално капацитетните въз-
можности на база “Младежки дом” и база “Еко цен-
тър”, както и материално-техническото им обзавеж-
дане.

4. Осъществени са значими прояви със силен об-
ществен отзвук и социален ефект.

5. Положени са основите за ефективно партньор-
ство на младите и местната власт.

въпреки констатираните положителни ре-
зултати и тенденции бяха очертани и следните 
проблеми:

1. Недостиг на специализирана детска и младежка 
база по интереси на територията на Варна, за да се 
доближи още дейността до реалния потребител.

2. Наличие на голям възрастов диапазон на обек-
та на дейност на отдел “Младежки дейности” – от 6 до 
35 години, практически не дава възможност за пъл-
ноценно обхващане и удовлетворяване на потребно-
стите и интересите на всички възрастови групи, най-
вече в областта на организирането на свободното 
време. (В проекта за Закон за закрила на младежта на 
ДАМС възрастовата група на младите хора е между 
16 и 35 години.)

3. Недостатъчен финансов и личностен ресурс за 
съблюдаване на широкия спектър от препоръки на 
Европейската харта за участие на младите хора в жи-
вота на общините и регионите.

4. Недостатъчно и амортизирано материално-
техническо обзавеждане и обслужване на базите 
“Младежки дом” и ЦЕОВ поради налагащото се из-
ползване на наличните стари съоръжения не от 
един, а вече от три отдела на Дирекция “Младежки 
дейности и спорт”.

ПО ПЪТЯ КЪМ ВЯРАТАИнициативата за духовност и култура вече шеста 
година проправя пътя на духовното пробуждане сред 
младите хора. В рамките на четири цикъла – “Христи-
янство”, “Родолюбие”, “Маршрути на родовата памет” 
и “Традиции и съвременност”, тя осъществява важни 
прояви за приобщаването на младите към право-
славната вяра.

Част от тези прояви, започнали през първата го-
дина от създаването на Инициативата, придобиват 
все по-голяма мащабност и популярност. Доказател-
ство за това е възпоменателната вечер в памет на Ва-
сил Левски в партньорство с Общинския комитет “Ва-
сил Левски” и Тракийското дружество “Капитан Петко 
войвода” и с участието на ученици от НУ “В. Левски” и 
ПГСАГ “В. Левски”.

Идеята за достъпно представяне на християн-
ските традиции се осъществи в рамките на цикъла 
“Християнство” чрез театрализирано представяне 
на християнските празници (спектакъл “Прости ми”, 
посветен на християнския празник Сирни заговезни) 
и на цикъла “Родолюбие” (обичаите на Трифон Заре-
зан и Гергьовден).

Големият християнски празник Възкресение Хри-
стово бе отбелязан с традиционна десетдневка, ко-
ято включваше: беседа на тема “За възкресението” с 
лектор доц. Емил Трайчев – декан на Богословския 
факултет при СУ “Св. Климент Охридски”; среща с 
православната поезия; дебат на тема “Тялото и душа-
та – единство и борба”; прожекция на филма “Богоро-
дица”. Десетдневката бе закрита с награждаване на 
участниците в конкурса за писано яйце, компютърна 
рисунка, есе и поздравителна картичка.

В рамките на цикъла “Трибуна на словото” бе орга-
низирана вечер на таланта и творчеството на българ-
ската жена с гост – главният редактор на в. “За жената”.

С многогодишния основен партньор на Инициа-
тивата - Демократичния съюз на жените, бе проведе-
на дискусия на тема: “Европейският съюз и национал-
ната идентичност, култура, религия”. Участие взеха 
представители на неправителствени организации, 
варненското духовенство и интелектуалци.
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Традиционно организаторите на Инициативата 
за духовност и култура взеха участие в събора в град 
Плиска , посветен на 1136-годишнината от учредява-
нето на Българската Православна Църква – архиепис-
копия Плиска. Деца и младежи от художествено-твор-
чески формации, от сдружението “Евроинтеграция” и 
деца от ЦДГ “Изворче” участваха със специална про-
грама в тържествения събор.

Темата на тазгодишната Седмица на православ-
ната книга, която се състоя от 15 до 21 май, бе ”Пра-

в о с л а в н а т а 
духовност в 
с ъ в р е м е н н и я 
свят”. Младите 
хора на Варна 
имаха въз-
можност да се 
срещнат с авто-
ри и издатели 
на православна 
литература у 
нас и в чужби-
на, с духовници 
и историци.

С тържест-
вена програма 
бе отбелязан и 
християнският 
празник Св. Ус-

пение Богородично, който е обявен и  за Ден на на-
шия град.

В християнския календар 21 ноември е обявен 
за Ден на християнското семейство и християнската 
младеж – празник, напомнящ за християнските се-
мейни добродетели. На него бе посветена концер-
тна програма, която се осъществи в партньорство с 
децата от ЦДГ “Изворче”, танцовия състав “Ритъм” и 
младежката фолклорна група “Орфеони”.

В седмицата  на един от най-светлите християнски 
празници – Рождество Христово, се вписаха: станали-
ят традиционен вече конкурс за рисунка и Вторият 
преглед на училищната и храмова песен.

И през тази година цикълът “Родолюбие продъл-
жи да приобщава младите хора към богатството на 
българската фолклорна традиция. Запознаването с 
българската календарна обредност подпомага нрав-
ствения кръгозор на подрастващите и затвърждава 
любовта към българското.

През март, в партньорство с еврейската общност 
“Шалом”, се отбеляза и еврейският празник Пурим, 
посветен на спасяването на еврейския народ от из-
требление.

За трета година, в партньорство с Първото бъл-
гаро-гръцко дружество, с тържествен концерт бяха 
отбелязани националните празници на Република 
Гърция и на Република България.

През лятната ваканция представителна група уче-
ници от различни фолклорни школи при варненски-
те училища наблюдаваха и разучаваха обичая Еньова 
буля по темата “Летни празници и обичаи”, предста-
вен от автентичната група за български фолклор при 
читалището в с. Тополи.

Българската народностна традиция, свързана с 
Петковден и Димитровден, бе представена по лю-
бопитен начин пред ученическата общност от ОУ “П. 
Евтимии” с концерта “От Петковден до Димитровден 
– очаквания и надежди”. Публиката бе провокирана с 

интересна викторина, свързана с историята и леген-
дите за преподобна Параскева – Петка Търновска и за 
св. великомъченик Димитър Солунски.

Чрез кинолекторията “Българско филмово изку-
ство” към цикъла “Традиции и съвременност” се раз-
ширява духовният кръгозор на младите хора.

В рамките на програмата “Лято” съвместно с Гене-
ралното консулство на Република Полша се проведе 
Седмица на полското кино. По традиция близо седем 
години през ученическите ваканции  се прожектират 
детски и младежки филми.

На сцена “Детско и младежко творчество” през 
юни под мотото “Калейдоскоп от усещания, надежди 
и житейска опитност чрез поезия” се проведе среща 
с младата поетеса Свилена Матеева, ученичка от ІV ЕГ 
“Фр.-Ж. Кюри”.

В рамките на цикъла “Маршрути на родовата па-
мет” се осъществиха интересни екскурзии, свързани 
с известни български исторически забележително-
сти и паметници на културата.

В Инициативата за духовност и култура се включи-
ха активно и децата от школите “Православни ценнос-
ти традиции” към Общинския детски комплекс. Те осъ-
ществиха посещение на скалните килии в местността 
Аладжа манастир, разгледаха параклиса и се запозна-
ха с историята на катакомбите и с легендата за Черния 
монах, пазител на съкровищата на манастира.

Пътуващият семинар “Моят духовен свят в древна 
и нова България” предостави възможност на младите 
хора от театралната формация “Кой съм аз” при сдру-
жение “Евроинтеграция” (млади хора със специфич-
ни потребности) да посетят достъпни за тях музеи, 
забележителности и манастири по маршрута Варна 
– Велико Търново – Габрово – Троян – Варна.

В рамките на програмата “Лято” децата от Центъ-
ра за творчество и личностно развитие “Хомо луденс” 
осъществиха експедиция под мотото “Бряг за хора и 
птици” по маршрут Варна – Балчик – Калиакра – Камен 
бряг – Шабленско езеро – Варна. Успоредно с опозна-
вателния, емоционалния и творческия ефект, експе-
дицията допринесе и за изграждането на екологично 
отношение на младите изследователи към природата.

Деца от различни варненски училища участваха и 
в лятната експедиция под ръководството на отец Сто-
ян от Обществения комитет “Православни ценности 
и традиции”. Те посетиха и се запознаха с историята 
на манастирите: Калоферски, “Св. св. Кирил и Мето-
дий” и “Св. Иван Рилски”.

Всички прояви в рамките на програмата “Иници-
атива за духовност и култура” се осъществяваха не 
само с участието на съорганизаторите на Инициати-
вата, но и с доброто партньорство на широк кръг от 
институции и организации, сред които: Регионалният 
инспекторат по образование, патриотични друже-
ства, читалища и много други, на които изказваме на-
шата най-искрена благодарност.

За шестгодишното си съществуване Инициатива-
та за духовност и култура доказа по безспорен начин 
своята обществена значимост за съхраняване и ут-
върждаване на българската духовност сред младите 
хора на нашия град. Тя показа, че има потенциал за 
още по-ефективна дейност и развитие на основата 
на още по-тясно взаимодействие и сътрудничество 
между църква, местна власт и общественост.
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН зА 200� гОДИНА
НА ИНИЦИАТИВАТА зА ДУХОВНОСТ И КУЛТУРА

яНУАРИ
*Заключителна работна среща 

за приемане на Програма за 2007 
г. (организатор - отдел “Младежки 
дейности” – Дирекция “Младежки 
дейности и спорт”)

ФЕВРУАРИ

МАРТ
 цикъл “християнство”
1. Обявяване на конкурс за пи-

сано яйце и рисунка, посветен на 
Възкресение Христово (изпращане 
на писма-указания до училищата 
във Варна. Основен организатор 
- Дирекция “Образование” (ОДК) 
със съдействието на РИО на МОН 
и Дирекция “Младежки дейности и 
спорт”

2. “Пътят към храма”
2.1. Беседа за празника Благо-

вещение на св. Богородица
(Основен организатор – Дирек-

ция “Младежки дейности и спорт” 
съвместно с РИО на МОН и Варнен-
ската и Великопреславска св. Мит-
рополия)

Място: Параклис ”Благовеще-
ние на св. Богородица”
 цикъл “Родолюбие”
1.“Народната памет разказва”
1.1. Обявяване на конкурс за ви-

део- и мултимедийни презентации, 
отразяващи живота и дейността на 
представители на духовенството, 
свързани с гр. Варна или допринес-
ли за неговото развитие. Основен 
организатор - Дирекция “Младеж-
ки дейности и спорт” съвместно с 
Териториалната дирекция “Държа-
вен архив”

АпРИЛ
 цикъл “християнство”
1. Награждаване на отличените 

участници в конкурс за писано яйце 
и рисунка, посветен на Възкресение 
Христово. Организатор - Дирекция 
“Образование” (ОДК) със съдей-
ствието на РИО на МОН и Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”
 цикъл “Традиции и съвре-

менност”
1. Кинолектория ”Българско фил-

мово изкуство” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)
 цикъл ”Маршрути на ро-

довата памет”
1. Обявяване на конкурс “Екс-

педиция на годината”
1.1. По тема: “1100 години от Ус-

пението на княз Борис І” (907 г.)
1.2. По тема: “Българските ма-

настири и храмове – огнища на 
българското самосъзнание и дух”. 
Основен организатор - Дирекция 

“Младежки дейности и спорт” със 
съдействието на Варненската и Ве-
ликопреславска св. Митрополия

МАй
 цикъл “християнство”
1. “Пътят към храма”
1.1. Беседа за житието на св. 

княз Борис І
(Основен организатор – Ди-

рекция “Младежки дейности и 
спорт” съвместно с РИО на МОН и 
Варненската и Великопреславска 
св. Митрополия)

Място: храм ”Св. княз Борис І”
 цикъл “Традиции и съвре-

менност”
1. Кинолектория ”Българско фил-

мово изкуство” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)

ЮНИ
 цикъл “Традиции и съвре-

менност”
1. Кинолектория ”Българско фил-

мово изкуство” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)
 цикъл ”Маршрути на ро-

довата памет”
1. Пътуващ семинар на тема 

”Роженският манастир – средно-
вековна обител на българщината”

ЮЛИ – АВгУсТ
 цикъл “Традиции и съвре-

менност”
1. Кинолектория ”Българско фил-

мово изкуство” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)
 цикъл “Родолюбие”
1. “Извори на българщината”
1.1. Фолклорна експедиция във 

Варненско за изследване и съби-
ране на автентични песни, разка-
зи, обичаи, предания и легенди 
(Основен организатор – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)

2. ”Народната памет разказва”
2.1. Вечер, посветена на архи-

мандрит Инокентий Софийски (при-
носа му за историческото минало 
на Варна). Основен организатор – 
Териториалната дирекция “Държа-
вен архив” съвместно с Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”
 цикъл “християнство”
1. “Пътят към храма”
1.1. Беседа за житието на св. 

пророк Илия
(Основен организатор – Ди-

рекция “Младежки дейности и 
спорт” съвместно с РИО на МОН и 
Варненската и Великопреславска 
св. Митрополия)

Място: храм “Св. пророк Илия”

сЕпТЕМВРИ
 цикъл “Традиции и съвре-

менност”
1. Кинолектория ”Българско фил-

мово изкуство” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)
 цикъл”Родолюбие”
1. ”Народната памет разказва”
1.1. Изложба на документални 

материали по повод 135-годиш-
нината от създаването на Вар-
ненската и Великопреславска св. 
Митрополия (Основен организа-
тор – Териториалната дирекция 
“Държавен архив” съвместно с 
Варненската и Великопреславска 
св. Митрополия)

ОкТОМВРИ
 цикъл “християнство”
1. “Пътят към храма”
1.1. Беседа за житието на преп. 

Параскева – Петка Търновска
Място: храм “Св. Петка”
1.2. Беседа за житието на св. 

вмчк. Димитър
Място: храм “Св. вмчк. Димитър”
(Основен организатор – Ди-

рекция “Младежки дейности и 
спорт” съвместно с РИО на МОН и 
Варненската и Великопреславска 
св. Митрополия)
 цикъл “Традиции и съвре-

менност”
1. Кинолектория ”Българско фил-

мово изкуство” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт”)
 цикъл “Родолюбие”
1. “Извори  на българщината”
1.1. Представяне на резултати-

те от експедицията във Варненско 
за изследване и събиране на ав-
тентични песни, разкази, обичаи, 
предания и легенди. (Основен ор-
ганизатор – Дирекция “Младежки 
дейности и спорт”)

2. “Трибуна на словото”
2.1. Среща с представители на 

българското духовенство, култу-
ра, изкуство и др.

(Основен организатор – Дирек-
ция “Младежки дейности и спорт” 
съвместно с Варненската и Вели-
копреславска св. Митрополия)

НОЕМВРИ
 цикъл “християнство”
1. Oбявяване на конкурс за 

рисунка, посветен на Рождество 
Христово (изпращане на писма-
указания до училищата във Варна. 
Организатор - Дирекция “Образо-
вание” (ОДК)

2. “Пътят към храма”
2.1. Беседа за житието на св. 
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ПРОгРАМА НА ОТДЕЛ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
зА 200� гОДИНА

№ ДЕйНОсТИ
сРОк НА  

пРОВЕжДАНЕ
2007 гОД.

I. Младежки информационен център 

Изработване на рекламни материали (плакати, флаери, мултимедийни 
продукти и др. )
Информационни материали (брошури указания, наредби)
Информационен бюлетин “Варна на младите” – 4 бр., за цялата дирекция
Консултации от външни специалисти (след проучване на потребности)
Младежка доброволческа служба и доброволчески инициативи, в т.ч. Меж-
дународен ден на доброволеца – 5 декември

1.

2.
3.
4.
5.

постоянен

постоянен
на тримесечие
постоянен
постоянен

II. Младежки форум за партньорство с местната власт (МФпМВ)

Отчетен годишен форум на младежките организации и Консултативен мла-
дежки съвет (КМС)
Реализиране на програмата на МФПМВ за 2007 г.
2.1 Провеждане на Национален танцов (хип-хоп) фестивал
2.2. Европейска младежка седмица (по-отделна програма)

2.2.1. Четвърто издание на младежко изложение “Младите тук и сега”
2.2.2. Отбелязване на Международния ден за опазване на околната среда
2.2.3. Организиране на Балкански фолклорен студентски фестивал

2.3. Младежки хепънинг “Да спрем насилието над децата”
2.4. Провеждане на седмица на екологичното възпитание по случай Меж-

дународния ден на Черно море
2.5. Фестивал на изкуствата по случай Международния ден за хора с увреждания 
2.6. Подкрепа на анти СПИН кампания
2.7. Инициатива “8 Декември” (по отделна програма)

2.7.1.  Студентски бал
2.7.2. Дни на студентското любителско творчество (изложби, преглед 

на творческите състави и др.);
2.8. Реализиране на младежка рубрика към радио, телевизия или вестник
2.9. Провеждане на обучения, кръгли маси, дискусии и семинари по акту-

ални теми
Финансиране на младежки проекти по програма „Младежки дейности”

1.

2.

3.

февруари

април
3-10 юни
юни
юни
юни
август
октомври

декември
декември

декември
ноември и декември

ноември
април

постоянен

Архангел Михаил
(Основен организатор – Ди-

рекция “Младежки дейности и 
спорт” съвместно с РИО на МОН и 
Варненската и Великопреславска 
св. Митрополия)

Място: храм “Св. Архангел Михаил”
 цикъл “Родолюбие”
1. “Народната памет разказва”
1.1. Награждаване на отличени-

те в конкурса за видео- и мултиме-
дийни презентации, отразяващи 
живота и дейността на представите-
ли на духовенството, свързани с гр. 
Варна или допринесли за неговото 
развитие (Основен организатор 
- Дирекция “Младежки дейности и 
спорт”, съвместно с Териториална-
та дирекция “Държавен архив”)

2. “Трибуна на словото”
2.1. Дискусия под мотото “Ев-

ропейският съюз и националната 
ни идентичност, култура, религия 
и традиции” на тема “Отговорното 
родителство” (Основен организа-

тор – Демократичният съюз на же-
ните съвместно с Дирекция “Мла-
дежки дейности и спорт”)

ДЕкЕМВРИ
 цикъл “християнство”
1. Дни, посветени на Рождест-

во Христово
1.1. Награждаване на отличените 

участници в конкурса за рисунка, пос-
ветен на Рождество Христово. Органи-
затор - Дирекция “Образование”(ОДК) 
съвместно с Дирекция “Младежки 
дейности и спорт”

1.2. Преглед на училищната и 
храмовата песен (организатор - от-
дел “Младежки дейности” – Дирек-
ция “Младежки дейности и спорт”)

1.3. “Пътят към храма”
1.3.1. Беседа за житието на св. 

Николай Мирликийски Чудотворец
(Основен организатор – Ди-

рекция “Младежки дейности и 
спорт” съвместно с РИО на МОН и 

Варненската и Великопреславска 
св. Митрополия)

Място: храм “Св. Николай Чудо-
творец”
 цикъл ”Маршрути на ро-

довата памет”
1. Награждаване на победи-

телите в конкурса “Експедиция 
на годината” (организатор - отдел 
“Младежки дейности” – Дирекция 
“Младежки дейности и спорт” съв-
местно с Варненската и Великоп-
реславска св. Митрополия)

2. Заключителни прояви на 
всички тематични цикли

Забележка: Календарния план е 
обсъден и приет от: Община Варна 
– Дирекция “Младежки дейности и 
спорт”, Дирекция “Образование”, 
РИО на МОН, Варненската и Ве-
ликопреславска св. Митрополия, 
Демократичния съюз на жените и 
Общинския детски комплекс

12



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН           брой 1, март 2007 г.

Шесто издание на общинската инициатива – конкурс “Младежка 
борса за идеи”
Годишни поименни награди за студенти, номинирани в областта на 
научното творчество и общественополезната дейност

4.

5.

април иавгуст

октомври и декември 

III. Духовност, култура, здравословен начин на живот, опазване на окол-
ната среда 

1. “Инициатива за духовност и култура”

1.1. Цикъл “Християнство”
1.1.1.” Пътят към храма” – неформално обучение
1.1.2. Конкурс за писано яйце и рисунка /”Възкресение Христово”
1.1.3. Конкурс за рисунка и компютърна картичка / “Рождество Христово”
1.1.4. Трети преглед на училищната и храмова песен

1.2. Цикъл “Традиции и съвременност”
1.2.1. Кинолектория “Българското филмово изкуство – източник на ду-

ховност и култура”
1.2.2. “Трибуна на словото” – дискусия “Отговорното родителство”
1.2.3 Срещи – разговори с представители на българското духовенство, 

изкуство, култура 
1.3. Цикъл “Родолюбие”

1.3.1. “Извори на българщината” – експедиции за събиране на автен-
тични песни, разкази, обичаи и др.

1.3.2. ”Народната памет разказва” – конкурс за видео и мултимедийни 
презентации    отразяващи живота и дейността на видни дър-
жавници, общественици и духовни дейци

1.3.3. Ретроспективна изложба “Семейство, Род, Родина” / “Въведение 
Богородично”

1.4. Цикъл “Маршрути на родовата памет”
1.4.1. Конкурс “Експедиция на годината”

2. Подпомагане участието на младежки организации и състави в регионал-
ни, национални и международни прояви (фестивали, конкурси, прегледи, 
състезания и др.), в т.ч. Младежки духов оркестър /по договор/ и организи-
ране на прояви през ваканциите

3. Трети преглед на ученическото театрално творчество

4. Европейски дни на културното наследство

5. XX издание на “Дни на класическата китара”

6. Инициатива “За едно добро дело”

7. Варненски салон на книгата

8. Дейности на Център за екологично образование и възпитание

8.1. Организиране на еко-семинари в ЦЕО и база “Младежки дом”
8.2. Инициативи здравословен начин на живот
8.3. Отбелязване на Световния ден на водата
8.4. Организация и провеждане на Седмица на гората
8.5. Отбелязване на Деня на земята
8.6. Отбелязване на Международния ден за защита на животните
8.7. Отбелязване на Международния ден за защита на птиците
8.8. Други инициативи и прояви по еко календара за 2007 г.

9. Други допълнително възникнали инициативи

постоянен
март
ноември и декември
май

постоянен

ноември
постоянен

април и септември

април и ноември

ноември

април и ноември
постоянен

май
септември

март

октомври

март

постоянен
постоянен
постоянен
март
април
април
октомври
октомври
постоянен

ІV. Международна дейност и сътрудничество

Подпомагане на младежи и/или представители на  младежки организации 
за участие във форуми за утвърждаване на европейската политика за ра-
бота с младежта 

1. постоянен

отдел “Младежки дейности” - екип:
доц. д-р Маринела грудева – началник-отдел, дарина иванова – гл. експерт, р-л на сектор “МО и проекти”, людмила 

Манева – гл. експерт, Юлия вълчева – ст. експерт, елза Харалампиева - мл. експерт, константина, грозданова 
– мл. експерт, Пламен колесниченко – гл. експерт, р-л на сектор “Свободно време”, светлана Пасева – гл. екс-

перт, иван давидов – гл. експерт, радка тодорова – гл. експерт, радостина ганева – гл. експерт,  
тодор димов – гл. специалист

За контакти: Тел.: 052/ 620 492; 612 250; 616 815; 301 933;
e-mail: md@varna.net    varnanamladite@gmail.com
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ОБЩИНСКА СТРУКТУРА зА БОРБА СРЕЩУ 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ СРЕД 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ВАРНА

Въз основа на Закона за борба срещу противо-
обществените прояви на малолетни и непълнолетни 
(чл. 6, ал. 1 и ал. 2) със заповед на кмета на Община 
Варна № 0231от 18.02.2004 г. работи Общинска коми-
сия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни (обкбППМн).

1. общинската комисия за бППМн:
- съдейства за издирването и установяването на 

малолетни и непълнолетни извършители на противо-
обществени прояви съвместно с детските педагогиче-
ски стаи, с Дирекция “Социално подпомагане” и Отде-
ла за закрила на детето, на малолетни и непълнолетни, 

които се нуждаят от помощ и се 
налага вземане на мерки за тяхната 
социална защита и развитие;

- координира и осъществява 
контрол върху цялостната дейност 
на комисиите за борба срещу про-
тивообществените прояви на тери-
торията на община Варна;

- взаимодейства си тясно с 
всички институции в община Ва-
рна и др.

2. Местни (районни) коми-
сии – неразделна част от общин-
ската структура за превенция на 
асоциалното поведение и престъ-
пления на непълнолетни във все-
ки район на Варна.

3. Училищни комисии (Ук) – неразделна част от 
структурата на Общинската комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни; ръководят се от помощник-директор на съ-
ответното училище.

Проблемът за превенцията и противодействието 
на престъпността и противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните не е преставал да стои 
сред приоритетите на общинската администрация. 
Търсят се  и се  прилагат  работещи механизми за него-
вото овладяване и решаване. Тези решения намират 
конкретни измерения в Програмата на Общинската 
комисия за БППМН за 2007 г., която се основава на:
 националната стратегия за превенция и 

противодействие на асоциалното поведение и 
престъпленията на малолетни и непълнолет-
ни, приета с решение на Министерския съвет на 
27.12.2003 г.
 националния интегриран план за прилагане 

на конвенцията на оон за правата на детето 
(2006 – 2009 г.), приет на 26.11.2006 г. от Минис-
терския съвет.

Един от основни приоритети в Програмата на Об-
щинската комисия за БППМН през 2007 г., съответно и 
на местните комисии по райони и кметства, е популя-
ризирането и развиването на социално-превантив-
ната (консултативна, информационна и обучителна) 
дейност в центровете и кабинетите за социална 
превенция (цсП и кк) на деца с противообществени 
прояви и техните родители, както и на деца и родите-
ли, насочени към екипите специалисти в тях от вар-
ненските училища.

Финансирането и реализирането на проекти от 
училищни настоятелства и неправителствени органи-
зации по проблемите на ранната и вторична превен-
ция на противообществени прояви и престъпления 
от малолетни и непълнолетни е друг важен приори-
тет за Общинската комисия.

През настоящата 2007 година за дейността на 
комисиите за БППМН важен приоритет остава раз-
нообразната информация и популяризирането на 
дейността на комисиите чрез сайта на общинската ди-
рекция “Младежки дейности и спорт”, където има уеб-
страница “Превенция на престъпността”, свързана с 
нови и интересни прояви на територията на Варна по 
проблемите на децата - извършители на противооб-
ществени прояви, с материали от специалисти и обно-
вяваща се информация за предстоящи дейности.

През 2007 година ще бъде изградена информаци-
онна система на равнище райони - община между ко-
мисиите за борба срещу противообществените проя-
ви за въвеждане, обработка, съхранение и обмен на 
информацията в местните комисии и институциите, 
които пряко работят по превенция на непълнолетн-
тата престъпност и децата с такива прояви. Това ще 
улесни обработката и предоставянето на информа-
ция от районните администрации по проблемите на 
противообществените прояви до полицията, проку-
ратурата, съда, до Общинската и Централната (към 
Министерския съвет) комисии за БППМН.

За успешното реализиране на Програма 2007 на 
Общинската комисия за БППМН е необходимо да про-
дължи доброто взаимодействие между институциите 
в Община Варна и през 2007 година.

ОбКБППМН

Мк - Цсп
Р-н приморски
93 735 жители

Мк - кк
Р-н Одесос

82 972 жители

Мк - кк
Р-н Младост

90 000 жители

Мк - Цсп
Р-н Вл. Варненчик

49 000 жители

Мк - кк
Р-н Аспарухово
29 000 жители

Мк - кк
км. каменар
2500 жители

Мк - кк
км. Тополи и казашко

5000 жители

УК във всички общински и държавни училища

Структура на 
ОбКБППМН:

Състав на Общинската ко-
мисия за борба срещу проти-

вообществените прояви сред 
малолетни и непълнолетни:

Председател:

– доц. д-р Борис Корновски 
– зам.-кмет на Община Варна

зам.-председател:

– Калинка Попстефанова – ди-
ректор на Дирекция “Младежки 
дейности и спорт”

секретар: Дъбина Карлова

членове:

• началникът на РИО - МОН

• представител на Областната 
дирекция “Полиция” – Варна 
- ръководител група “Детска прес-
тъпност”, обединяващ инспектор 
“Детска педагогическа стая”- Варна

• началникът на Дома за 
временно настаняване на 
малолетни и непълнолетни 
- Варна

• представител на Варненска-

та районна прокуратура

• представител на Варненския 
районен съд

• Дирекция “Образование”

• Дирекция “Социално под-
помагане”- отдел “Закрила на 
детето”

• Дирекция “Осигуряване и 
опазване на обществения ред”

• Дирекция “Младежки 
дейности и спорт”- отдел 
“Превенции”, отдел “Мла-

дежки дейности”

• представители на Общин-
ския съвет – Варна

• педагогическите съветници 
и координаторът на Центъра 
за социална превенция към 
МКБППМН.

за контакти:

тел. 052/ 616 630 -  
Дъбина Карлова - секретар

dkarlova@mail.bg
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БАЛКАНСКИЯТ ФЕСТИВАЛ НА 
АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ –  
ВАРНА 200�

По идея на студентската общност Община Варна, 
в партньорство с Националното представителство на 
студентските съвети в България, организира за първи 
път Балкански фестивал на академичната младеж. Тази 
година той ще се проведе от 10 до 12 юни, като замисъ-
лът е да се превърне в традиционна среща на акаде-
мичната младеж през най-хубавия месец на лятото.

Тематичната насоченост на фесивала тази година 
ще е “Фолклорът на балканите – извор на радост 
и красота”.

Целта на форума е да създаде предпоставки за 
опознаване, сближаване и сътрудничество между 
младежите от балканските страни чрез средствата на 
културата, творчеството, изкуството.

По време на форума ще бъдат експонирани худо-
жествени и документални изложби, рекламни мате-
риали на страните участнички. Ще бъдат организира-
ни участия в различни прояви:

• дефиле в деня на откриването на фестивала по 
централните улици на Варна;

• фестивални вечери – представления на раз-
лични сцени във Варна;

• работна сесия “взаимодействие между мла-
дежките академични общности на балканите” 

(срещи, разговори, дискусии с домакинство на вар-
ненските висши училища);

• творчески ателиета – разучаване на танци, 
обмен на техники и опит между балканските страни.

Фестивалът е предвиден като още една проява от 
богатия културен ка-
лендар на черномор-
ската ни столица и още 
едно ярко присъствие 
на младите хора от 
града, страната и Бал-
канския регион в об-
ществения живот.

Форумът ще се про-
веде под патронажа на 
кмета на град Варна г-н 
Кирил Йорданов.

ОТДЕЛ “ПРЕВЕНЦИИ” -
ДИРЕКЦИЯ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 
И СПОРТ”

• Извършва мониторинг и из-
следвания относно тенденциите 
по злоупотреба с наркотични ве-
щества;

• Координира различните дей-
ности по превенция на злоупотре-
бата с наркотични вещества;

• Координира различните дей-
ности, насочени към предотвра-
тяване разпространението на 
предаваните по кръвен и полов 
път инфекциозни заболявания 
като ХИВ/СПИН, Хепатити В и С;

• Събира и разпространява 
информация относно: употребата 
на наркотици и произтичащите от 
това проблеми; институциите и 
организациите, специализирани в 
лечение, рехабилитация и намаля-

ване на щетите;
• Събира и 

разпространя-
ва информа-
ция относно 
националните 
и чуждестранни практики и зако-
нодателства, които се отнасят за 
наркотичните вещества;

• Подпомага изграждането на 
мрежа от неправителствени и об-
щински организации и институции, 
специализирани в намаляване тър-
сенето на наркотични вещества;

• Усилва ангажираността и 
чувствителността на гражданско-
то общество чрез информиране, 
публикации и обучения.

отедел “Превенции” - екип:
светлана коева – началник-отдел
Д-р Борислав станчев – ст. експерт
Иван попов – ст. експерт
Албена Вълчева – ст. експерт отдел
Таня Атанасова – ст. експерт отдел
петя Даскалова – ст. специалист

за контакти:
Тел./факс 052/ 615 945

Тел. 620 402
E-mail: mdc_vn@bv.bg

ПРОгРАМА зА СЕМЕЙНО 
КОНСУЛТИРАНЕ ПО НАРКОТИЦИТЕ

Програмата се осъществява от 
отдел “Превенции”. Тя е предназна-
чена за родители и ученици. Екип 
от професионалисти безплатно 
предоставя информация, съвети 
или оказва помощ при решаване 
на проблеми по следните въпроси:

- Какво представляват наркоти-
ците, тяхното въздействие и риско-

вете, свързани с 
употребата им;

- Какво да се 
направи, за да 
се намали рис-
кът от употреба?

- Как да се разпознае употреба?
- Какво да се направи, ако упо-

требата е вече налице?

за контакти:
Тел./факс 052/ 615 945

Тел. 620 402
E-mail: mdc_vn@bv.bg

1. Шесто издание на общинската инициатива – конкурс “Младежка 
борса за идеи” – възможност на младите хора от Варна за решава-
не на даден проблем – април;

2. Четвърто издание на младежкото изложение “Младите тук и 
сега” с международно участие – представяне възможностите и 

дейностите на младежките неправителствени организации – юни;

3. Трети преглед на ученическото театрално творчество – май;

4. Балкански фестивал на академичната младеж – партньорство 
между академичната младеж на Балканите – юни.

пРЕ Дс ТОящ И  с ъБИТИя:
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Община Варна –
Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Директор на дирекцията
КАЛИНКА ПОПСТЕФАНОВА  052/ 659 230

Началник-отдел 
“Младежки дейности”
МАРИНЕЛА ГРУДЕВА 052/ 620 492

Началник-отдел “Спорт”
052/ 616 817

Началник-отдел “Превенции”
СВЕТЛАНА КОЕВА  052/ 620 402

ОбКБППМН
секретар
Дъбина Карлова  052/ 616 630

Броят е подготвен от екип на
Дирекция “Младежки дейности и спорт” -
Община Варна

Дизайн и предпечат
Рекламна агенция “МООРЕА”


