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ПРОГРАМА
“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” – 2008 г.
І. Основни цели
1. Създаване на благоприятни предпоставки и условия за максимално доближаване на дейностите на отдела до потребностите и желанията на децата и младежите.
2. Стимулиране на младежката инициатива и творчество за активно участие в живота на общината и региона.
3. Подпомагане на пълноценната интеграция и социалното присъствие на младата личност като условие за нейното
ефективно развитие и реализиране.
ІІ. Подцели
1. Осигуряване на актуална информация за младите хора – увеличаване на базата данни с 30% спрямо наличната до края
на 2008 г.
2. Организиране на доброволчески дейности в името на обществени каузи – увеличаване с 10% броя на привлечените
доброволци.
3. Насърчаване на инициативата на младите хора, техните общности и организации – подкрепа на минимум 40 проекта
по програма “Младежки проекти 2008”.
4. Осъществяване на ефективно партньорство с младежките организации и организациите, работещи с младежта – реализиране на 20 съвместни инициативи.
5. Осъществяване на различни форми за дискутиране и обсъждане на важни за младите хора проблеми – провеждане
на 3 форума.
6. Разгръщане на неформалното образование сред младите хора – провеждане на минимум 10 семинара, обучения и
тренинги въз основа на проучени потребности и интереси.
7. Разширяване възможностите на младите хора за избор на занимания и дейности през свободното време – изграждане на база данни.
8. Подпомагане реализирането на младежката инициатива и творчество във всичките й позитивни измерения – минимум 20 подкрепени инициативи.
9. Разширяване на възможностите за младежки обмен и сътрудничество с побратимените на Варна градове – разработване на съвместна програма с поне 3 от тях.
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№

ДЕЙНОСТИ

I.

Информационни материали, консултации и обучения

1.

Отпечатване на информационни материали (брошури, указания, наредби)

2.

Издаване на информационен бюлетин “Варна на младите” – 2 броя за цялата година

3.

Провеждане на консултации от външни специалисти (въз основа на проучени потребности
и интереси)

4.

Организиране и провеждане на семинари, обучения и тренинги (въз основа на проучени потребности и интереси)

5.

4

срок на
провеждане
2008 г.
м. 01 – м. 11
по 1 брой на
шестмесечие
м. 04 – м. 11

Семинари: 4.1. Двудневен семинар, съвместно с представители на ПК “Младежки дейности
и спорт” на тема “Формиране и реализиране на европейски и местни политики за работа с
младежта”.

м. 05

4.2. Двудневен пътуващ семинар “Доброволчеството – обществена полза, личен интерес”

м. 10

4.3. Тридневен сертифициран семинар “Интерактивни методи в неформалното обучение”

м. 10

4.4. Двудневен екосеминар “Европейските екоотговорности на България”

м. 09

Обучения: 4.5. Разработване и управление на младежки проекти, финансирани от Община
Варна – 2 бр.

м. 05

4.6. Разработване и управление на проекти за кандидатстване по национални програми

м. 03

4.7. Обучение “Желая да бъда доброволец” – 2 обучения

м. 03 – м. 05

4.8. Обучение “Училище за млади родители” – 2 обучения

м. 06 – м. 09

Тренинги: 4.9. Тренинг “Лидерски умения и работа в екип “ – 2 обучения

м. 06

Провеждане на кръгла маса на тема: “Отговорното родителство” (второ издание)

м. 11 -м. 12

срок на
провеждане
2008 г.

№

ДЕЙНОСТИ

6.

Реализиране на модули за неформално обучение на деца и младежи с ментални увреждания
за интегриране в обществото

м. 04 – м. 10

7.

Осъществяване на контакти и реализиране на съвместни дейности с общности на млади варненци, обучаващи се в страни, членки на Европейския съюз

м. 02 – м. 12

II.

Дейности на Младежката доброволческа служба

1.

Организиране на доброволчески стажове със сертифициране (дневни и пътни за 30 души)

м. 03 – м. 12

Организиране на летни доброволчески стажове

м. 02 – м. 10

Отбелязване на Международния ден на доброволеца – 5 декември

м. 11 – м. 12

2.
3.
III.

Дейности на Младежкия форум за партньорство с местната власт (МФПМВ)

1.

Подготовка и провеждане на Отчетен годишен форум на младежките организации и на Консултативния младежки съвет (КМС)

м. 02

2.

Организиране на Петото издание на младежкото изложение “Младите тук и сега”. Домакинство на национален дебат “Структурният диалог и младите хора”. Отбелязване 35-годишнината на Младежкия дом

м. 05 – м. 06

3.

Подготовка и провеждане на Европейска младежка седмица (по отделна програма)

м. 11 – м. 12

4.

Отбелязване на Международния ден за опазване на околната среда

м. 05 – м. 06

5.

Подготовка за провеждане на Международен младежки фестивал 2009 г. (второ издание)

м. 03 – м. 12

6.

Организиране на младежка кампания “Да победим агресията”

м. 08

7.

Подготовка и провеждане на Седмица на екологичното образование и възпитание по случай
Международния ден на Черно море

м. 10

5

срок на
провеждане
2008 г.

№

ДЕЙНОСТИ

8.

Провеждане на младежки фестивал на изкуствата по случай Международния ден на хората
с увреждания 3 декември (второ издание)

м. 11 – м. 12

9.

Програма “8 декември” (Студентски осмодекемврийски бал, Дни на студентското любителско
творчество, среща на академичните ръководства и студентските съвети с кмета на Община
Варна и др.)

м. 10 – м. 12

10.

Осъществяване на дейности с общностите на чуждестранните студенти, обучаващи се във
варненски висши училища

м. 03 – м. 12

11.

Финансиране на младежки проекти по програма “Младежки дейности”

м. 05 – м. 12

12.

Връчване на Годишни поименни награди за студенти, номинирани в областта на научното
творчество и общественополезната дейност

м. 12

IV.

Дейности по Инициативата за духовност и култура

1.

Реализиране на неформално обучение “Пътят към храма”

м. 05 – м. 12

2.

Организиране на Четвърти преглед на училищната и храмова песен

м. 11 – м. 12

3.

Конкурс, посветен на големия християнски празник Възкресение Христово

м. 04

4.

Конкурс, посветен на големия християнски празник Рождество Христово

м. 12

5.

Отбелязване на Неделята на взаимното опрощение с ретроспективен спектакъл

м. 03

6.

Осъществяване на инициативата ”Народната памет разказва”
– конкурс за реферат и мултимедийна презентация, отразяващи живота и дейността на видни държавници, общественици и духовни дейци

м. 03 – м. 11

7.

Срещи с представители на българското духовенство; запознаване с нови издания на Българската православна църква, подходящи за различна по възраст аудитория

м. 03 – м. 12

8.

Участие на младежки общности в Европейските дни на културното наследство

м. 09
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№

ДЕЙНОСТИ

9.

Запознаване с жития на светци и мъченици чрез: театрализиране на житие/жития;
размножаване и разпространение на житие/жития във варненските средни и висши училища;
конкурс за рисунка и/или икона;
конкурс за есе.

V.

Дейности по опазване на околната среда

1.

Реализиране на инициативи и прояви по Екокалендар – 2008г.

срок на
провеждане
2008 г.
м. 06

1.1. Отбелязване на Световния ден на водата

м. 03

1.2. Организация и провеждане на Седмица на гората

м. 04

1.3. Отбелязване на Деня на земята

м. 04

1.4. Отбелязване Деня на билките (Еньовден)

м. 06

1.5. Отбелязване на Международния ден за защита на животните

м. 10

1.6. Отбелязване на Международния ден за защита на птиците

м. 10

1.7. Отбелязване на Националния ден за почистване на природните паркове

м. 10

VI.

Други дейности през свободното време

1.

Подпомагане участието на младежки организации и състави в местни, национални и международни прояви (фестивали, конкурси, прегледи, състезания и др.)

м. 02 – м. 11

2.

Реализиране на Седмото издание на общинската инициатива – конкурс “Младежка борса за
идеи”

м. 04 – м. 08

3.

Подпомагане дейността на Общинския младежки духов оркестър

м. 01 – м. 12

4.

Реализиране на инициатива “За едно добро дело” (трето издание)

м. 10

5.

Организиране на съпътстващи дейности към Варненски салон на книгата (второ издание)

м. 09

6.

Подготовка и провеждане на междуучилищното състезание за Купата на кмета “Младежки
театър на веселите и находчивите”

м. 02 – м. 04
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№

ДЕЙНОСТИ

срок на
провеждане
2008 г.

7.

Осъществяване на програма “Пролетна ваканция 2008”

м. 03

8.

Осъществяване на програма “Лято 2008”

м. 06 – м. 08

9.

Реализиране на дейности за младежи, лишени от свобода

м. 02 – м. 12

VII.

Международна дейност и сътрудничество

м. 02 – м. 12

ОБЩА СУМА

620 000 лв.
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ИНИЦИАТИВА ЗА ДУХОВНОСТ И КУЛТУРА
Варненска и Великопреславска св. Митрополия
Община Варна
Демократичен съюз на жените

ПРОГРАМА
за 2008 г.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
І. Да запознава децата и младежта с историята на Българската държава и православната християнска вяра, с устройството и дейността на Българската православна църква.
ІІ. Да организира срещи с видни представители на науката, културата и духовността за запознаване с образци на човешкото творчество в посочените области на дейност.
ІІІ. Да организира прояви за приобщаване на младото поколение към българската духовна и културна традиции и да ги
мотивира за дейности, свързани с тяхното съвременно развитие и утвърждаване.
Б. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
1. Неформално обучение по религия.
1.1. “Пътят към храма”.
Има за цел да запознае младите хора с житията на светии, чиито имена носят варненски храмове; с евангелски текстове и
църковни песнопения, които се четат и пеят по време на храмовите празници; с историята и дейността на варненските храмове.
Забележка:
ªª Варненски храмове, включени в програмата за неформално обучение: “Св. Атанасий (18 януари), “Св. Успение
Богородично”(15 август), “Св. вмчк Димитър”(26 октомври), “Св. Архангел Михаил”(8 ноември), “Св. Николай
Мирликийски Чудотворец” (6 декември).
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ªª Обучението се провежда от свещеници, служещи в гореспоменатите храмове, с ученици от варненски училища, попадащи в обсега на съответната енория.
2. Прояви, посветени на големи християнски празници.
2.1. Отбелязване на Неделята на взаимното опрощение с ретроспективен спектакъл.
2.2. Конкурс за писано яйце и рисунка, посветен на Възкресение Христово.
2.3. Конкурс за рисунка
и компютърна картичка, посветен на Рождество Христово.
2.4. Четвърти преглед на
училищната и храмовата песен.
3. Кръгла маса на
тема “Отговорното родителство” (второ издание).
4. Осъществяване на
инициативата “Народната
памет разказва”
4.1. Конкурс за реферат
и мултимедийна презентация,
отразяващи живота и дейността на видни държавници, общественици и духовни дейци.
5. Запознаване с жития на светци и мъченици
чрез:
5.1. Театрализиране на
житие/жития.
5.2. Размножаване и разпространение на житие/жития във варненските средни и висши училища.
5.3. Конкурс за есе.
5.4. Конкурс за рисунка и/или икона.
6. Срещи с представители на българското духовенство; запознаване с нови издания на Българската православна църква, подходящи за различна по възраст аудитория.
7. ”Европейски дни на културното наследство” - по отделна програма.
7.1. Участие на младежки общности в Европейските дни на културното наследство.
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8. Други дейности и инициативи.
Забележка:
1. Програмата има отворен характер. Тя може да бъде допълвана.
2. Всички прояви, включени в програмата на Инициативата за духовност и култура, се популяризират и реализират с
единна покана и афиш, по образец от 2007 г.
3. Проявите, организирани от Инициативата за духовност и култура, са отворени за участие и посещение. Те са безплатни.
4. Училища, читалища и други организации и институции, които желаят да се включат в организираните прояви от Инициативата за духовност и култура, може да направят това, като се обадят на основния координатор по изпълнение на Програма
20008, отдел ”Младежки дейности” – дирекция ”Младежки дейности и спорт”.

За връзка и информация:
052/ 612 250 – Пламен Колесниченко – гл. експерт, отдел ”Младежки дейности”
052/ 616 815 – Радка Тодорова – гл. експерт, отдел ”Младежки дейности”
e-mail: varnanamladite@gmail.com
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ИНИЦИАТИВА ЗА ДУХОВНОСТ И КУЛТУРА
Варненска и Великопреславска св. Митрополия
Община Варна
Демократичен съюз на жените

Календарен план - 2008 г.
Юни

Септември

1. Запознаване с жития на светци и мъченици.

1. Организиране на срещи с автори и издатели на пра-

Юли – Август
1. Неформално обучение по религия.
1. 1. ”Пътят към храма”.
1.1.1. Беседа за Успение Богородично.
(Основен организатор – дирекция “Младежки дейности и спорт” съвместно с Варненската и Великопреславска
св. Митрополия).
Място: Старинният храм “Св. Успение Богородично”;
участват деца от лятното екоучилище при ЦЕОВ.

вославна литература, участници в Седмицата на православната книга. (Основен организатор – Варненската и Великопреславска св. Митрополия съвместно с дирекция “Младежки
дейности и спорт”)
2. ”Европейски дни на културното наследство” – по
отделна програма. (Основен организатор – дирекция “Младежки дейности и спорт”)
Октомври
1. Неформално обучение по религия.
1.1. ”Пътят към храма”.
1.1.1. Беседа за житието на св. вмчк Димитър.
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Място: храм “Св. вмчк Димитър”; участват ученици от
ОУ ”Св. П. Евтимий”.

Декември
1. Дни, посветени на Рождество Христово.

1.1.2. Беседа за житието на Св. Архангел Михаил.
Място: храма” Св. Архангел Михаил”; участват ученици от СОУ ”В. Друмев”.

1.1. Преглед на училищната и храмовата песен – четвърто издание. (Основен организатор – дирекция “Младежки дейности и спорт”)

(Основен организатор – дирекция “Младежки дей-

1.2. Награждаване на номинираните участници в кон-

ности и спорт” съвместно с Варненската и Великопреславска

курса за рисунка и компютърна картичка. (Основен организа-

св. Митрополия)

тор – дирекция “Образование” – ОДК, съвместно с дирекция
“Младежки дейности и спорт”)

Ноември
1. Обявяване на конкурс за рисунка и компютърна
картичка, посветен на Рождество Христово – изпращане
на писма – указания до училищата във Варна. (Организира
дирекция ”Образование” – ОДК, съвместно с дирекция “Младежки дейности и спорт”)
2. Кръгла маса на тема “Отговорното родителство”,
посветена на християнския празник Въведение Богородично. (Основен организатор – дирекция “Младежки дейности
и спорт” съвместно с ДСЖ – Варна)
3. Награждаване на отличените участници в конкурса
за изготвяне на реферат и мултимедийна презентация, отразяващи живота и дейността на видни държавници, общественици и духовни дейци.

2. Неформално обучение по религия.
2.1 .”Пътят към храма”.
2.1.1. Беседа за житието на Св. Николай Мирликийски
Чудотворец.
(Основен организатор – дирекция “Младежки дейности и спорт” съвместно с Варненската и Великопреславска
св. митрополия)
Място: храм ”Св. Николай Чудотворец”; участват ученици от СОУ ”Св. Кл. Охридски”.
Забележка:
Точните дати, място и час на проявите ще бъдат популяризирани чрез изпращане на писма, покани до съответните
институции, организации и училища, чрез разлепване на афиши и чрез сайта на дирекция “Младежки дейности и спорт”.

www.varnanamladite.com
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ПРОГРАМА “МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ – 2008”
През март 2008 г. дирекция “Младежки дейности и спорт”, отдел “Младежки дейности”, обяви стартирането на програма
“Младежки проекти” за финансово подпомагане (на конкурсен принцип) на разработени проекти от НПО. Към краен срок 14 април
2008 г. постъпиха 111 проектни предложения. От тях за финансиране бяха одобрени 42 проекта на обща стойност 205 637 лв.
Дейностите в одобрените проекти са насочени към осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране
на младежката инициатива и творчество за утвърждаване на национални ценности и добри европейски практики, както и за
реализиране на дейности в сферата за здравословния начин на живот, опазването на околната среда, духовността, културата и
социалната подкрепа.
1. Проект “Театър-Етноси” на Сдружение ”Център за стратегии
по проблемите на малцинствата”.
2. Проект “Народната фантазия – извор на знания” (Красотата на българския фолклор и преоткриването на
народното творчество) на Сдружение ”Общности, опознаване, култура”.
3. Проект “Изграждане на успешни модели за водене на здравословен начин на живот, свързан със сексуалното здраве
сред младите” на Фондация “Толерантност”.
4. Проект “Магията на българския фолклор” (Обогатяване на
представите и познанията на варненските младежи за красотата на българските етнографски области) на СНЦ ”Традиции, духовност, култура – Варна”.
5. Проект “Съдбата не приемам” на Сдружение “Регионален
младежки съвет” – Варна.
6. Проект “История, човек, природа” (Международен пленер
на детски рисунки) на Сдружение ”Общество за приятелство
с народите на Русия и ОНД”.
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7. Проект “Дни на фантастиката “Аквалония – 2008” на Сдружение “Землемория”.
8. Проект “Водна терапия за деца с увреждания” на Фондация
“Радост за нашите деца”.
9. Проект “Младите родители и техните деца – ръка за ръка
по алеята на здравето” на Училищно настоятелство при
ЦДГ№12 “Пинокио”.
10. Проект “Мрежа за младежки инициативи и участие във
формирането и прилагането на младежката политика в Община Варна и региона” на СНЦ ”Център за развитие и подкрепа на бизнеса”.
11. Проект “Познавам Варна – имам идея за нейното бъдеще”
на СНЦ “Училищно настоятелство” при ОУ”Ангел Кънчев”.
12. Проект “Повярвай в себе си, излез навън” (Неформално обучение за млади хора чрез дейности на открито и доброволен
труд) на Сдружение за алтернативни спортове “Баланс”.
13. Проект “Цветче-многоцветче” на Сдружение ”Настоятелство ЦДГ Иглика”.

14. Проект “Да бъдем заедно” на Фондация “Сто години училище за слепи в България”.
15. Проект “И аз съм като теб” (Създаване на форум-театър
“Метаморфози”) на Сдружение “Евроинтеграция”.
16. Проект “Доброволци в действие” на Фондация “SOS – семейства в риск”.
17. Проект “Лятна академия: Пътешествие в Слънчевата система” (Изработване макет на Слънчевата система в двора на
училището) на Училищно настоятелство при ОУ ”Хр.Ботев”.
18. Проект “Заедно творим красота” (Социална интеграция на
деца в неравностойно положение чрез групови занимания по
изобразително изкуство) на Сдружение “Арт Център Варна”.
19. Проект “Децата са цветята на земята” на Фондация “Владиславово”.
20. Проект “Лаборатория на природните науки” на СНЦ ”Мога,
знам, творя”.
21. Проект “Деца на пътя!” – превенция за безопасно поведение
на пътя за деца от предучилищна възраст на Настоятелство
към ОДЗ №2 “Д-р П.Берон”.
22. Проект “Вятърът в служба на човека” на Сдружение ”Общество на учителите новатори в България”.
23. Проект “Да живеем здравословно, не различно” на СНЦ
”Шанс за хора с увреждания”.
24. Проект “Училище за гущери” на местния център за работа с
доброволци към клуб “Отворено общество”.
25. Проект “Спорт за всички” на Сдружение за подкрепа на лица
с умствени затруднения.
26. Проект “Сам в кухнята – вкусно, трудно, интересно” на
Сдружение ”Асоциация Мой свят”.
27. Проект “Ученическа астробиологична лаборатория “Биосфера-1” на Териториална организация на научно-техническите
съюзи – Варна.
28. Проект “Компас на морските спортове” на Спортен клуб
“Лазур”.

29. Проект “Еврознание – Варна – членството на РБългария в
Европейския съюз: възможност и отговорност за младите
хора на Варна” на Сдружение ”Дружество за разпространение на знания”.
30. Проект “Лятно театрално ателие” на Сдружение с нестопанска цел “Бенет”.
31. Проект “Защо останах в България” на Учебно-консултативен център за младежта.
32. Проект “Работилница за театрални кукли – II” на Център за
творчество и личностно развитие ”Хомо луденс”.
33. Проект “Алтернативната културна реалност в моя град” на
Младежки информационен доброволчески център.
34. Проект “Да се опознаем по-добре” на Балканското сдружение “Амалипе”.
35. Проект “Мое различно лято” на Училищно настоятелство
при ОУ “Й. Йовков”.
36. Проект “Летен детски център “Галатея” на Училищно настоятелство “Капитан Петко войвода”.
37. Проект “Училище за знаещи” на Националната асоциация
на клубовете на знаещите.
38. Проект “Училище за лидери” на Училищното настоятелство
при ПГИ “Д-р И. Богоров”.
39. Проект “Варненските млади психолози на Европейско равнище” на Сдружение на младите психолози в България.
40. Проект “Способ за изследване на карстовите форми” на
Сдружение ”Спелеоклуб”.
41. Проект “Подготовката и достигането на двадесет творци в
танцовия пърформанс... за вълнението!!!” на Сдружение
“Център за съвременен уличен танц”.
42. Проект “Електронен ЛИСТ” (или Как младите хора да усвоят практически умения за информиране и промоциране на
екологичните дейности по интернет) на Обществен център
за околна среда и устойчиво развитие.
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НационалЕН дебат
“Структурният диалог и младите хора”
и Националното младежко изложение
Община Варна, Младежкото сдружение за мир и развитие на Балканите и Националната студентска асоциация “Паисий
Хилендарски”, в партньорство с Държавната агенция за младежта и спорта, организират Национален дебат “Структурният диалог и младите хора”, който се провежда през юни 2008 г. в град Варна. Дебатът е организиран по проект, финансиран от програма “Младежта в действие”, по препоръка на Европейската комисия и на Европейския младежки форум и цели да провокира
интереса на младите хора към диалога с националната и местната власт и да намали дистанцията при взимането на решения
и реализиране на младежка политика.
Темата “Структурен диалог” в младежката политика засяга три основни целеви групи: институциите като носител на решения, младежките организации като представители на младежта и младите хора като бенефициенти. Структурният диалог е
немислим без равноправното участие на всяка от тези страни. В дебата вземат участие представители на европейски, национални, местни структури и младежки организации. Присъства Юта Кьониг-Георгиадес, представител на Директората “Образование
и култура” на Европейската комисия, която отговаря за реализацията на националните срещи, свързани със структурния диалог
в страните, членки на Европейския съюз. Сред официалните гости има представители на централната власт, на Държавната
агенция за младежта и спорта, кметове на общини и младежки организации от цялата страна.
Събитието приключва с традиционното Национално младежко изложение, което се организира от Община Варна за пета
поредна година. То е естествено продължение на темата за структурния диалог и дава възможност на всички младежки организации да демонстрират своя талант и да представят дейността си както една пред друга, така и пред варненската общественост.

16

За трета поредна година кампанията “За едно добро дело”, отразява
безкористните постъпки на млади варненци и им засвидетелства уважение за
проявената храброст, благотворителност, съпричастност.
Ако сте станали свидетели или
сте получили информация за подобни
прояви, моля да ни изпратите информацията на e-mail-и:
zaednodobrodelo@gmail.com
varnanamladite@gmail.com
или на тел. 616-815.
Дирекция “Младежки дейности
и спорт” популяризира и ще продължи
да огласява делата на младежите, откликнали на нуждите и мъката на свои
съграждани. Надяваме се чрез инициативата “За едно добро дело” да провокираме ново, по-хуманно отношение към
ближния, независимо от забързаното
ни и комерсиализирано всекидневие, да
подтикнем младите хора към оказване
на помощ в кризисни моменти, без да се
замислят дали ще бъдат облагодетелствани от това! Очакваме Ви!
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Семинар
“Формиране и реализиране на европейски и местни
политики за младежта”
На 10 май 2008 г. в хотел “Одесос” отдел “Младежки дейности”, Консултативният младежки съвет и младежките делегати към постоянните комисии организираха семинар съвместно с постоянната комисия “Младежки дейности и спорт”.
Представени бяха основни насоки в реализирането на младежката политика на европейско, национално и местно равнище.
Участниците се запознаха с основните документи и инструменти за осъществяване на успешна младежка политика. Представени бяха Бялата
книга на европейската младеж, Европейската харта за
участието на младите
хора в живота на общините и регионите,
Програмата “Младежта в дейнствие”
и Европейската доброволческа служба.
Акцент бе поставен
върху реализацията
и прилагането на европейските практики
на местно равнище.
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Фестивал събра във Варна хип-хоп танцьори
Национален хип-хоп фестивал “Got Flow II” събра в Двореца на културата и спорта в морската столица на 23 април
най-добрите танцьори от страната. Фестивалът се провежда за
втора поредна година по инициатива на сдружение “Център за
съвременен уличен танц” и Община Варна. На сцената в зала
“Конгресна” се изявиха 11 групи с общо 80 танцьори, които бяха
оценявани от жури в състав: Синиша Веселинович – международен съдия, Валентин Богданов – международен съдия, Анита
Цветкова – национален съдия, Владислава Попова – национален съдия и Александър Тодоров – кандидат-съдия. Участниците, разделени във възрастови групи от 12 до 15 и над 16 години,
демонстрираха и солови, и колективни изпълнения.
Фестивалът имаше конкурсен характер, което направи надпреварата още по-оспорвана. Всички участници получиха грамоти, а, както съобщи Цветанка Гергинова – зам.-председател на Българската спортна и танцова федерация, победителите ще
представят страната ни на Европейското първенство по хип-хоп в Холандия през октомври.
В “Got Flow” се представи и варненската формация
“The Center”, спечелила националния шампионат по хип-хоп.
Хип-хопът е култура, която добива все по-голяма популярност у нас. Това прави всяка подобна проява не само
притегателна за много млади хора, но и истинско събитие за
града. Тазгодишният фестивал бе включен в Световните дни
за младежка активност.
Гости на фестивала бяха двама от хай-известните хипхоп хореографи в Европа – петкратният световен шампион
Желко Божич от Словения и двукратният европейски и световен шампион Габор Хартман от Унгария.
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МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР НА ВЕСЕЛИТЕ И НАХОДЧИВИТЕ
На 25 април 2008 г. от 19:00 ч. в зала “Конгресна” на Двореца на културата и спорта се проведе вторият етап на междуучилищното състезание “Младежки театър на веселите и находчивите”.
Състезанието е по идея и под патронажа на г-жа Елена Валеева-Йорданова – председател на сдружение “Изкуство и
светлина”, и се организира със съдействието на Община Варна. Водещ на проявата отново бе Румен Генов – спортен журналист
от Радио Варна.
За Купата на кмета се състезаваха пет отбора – “Зашеметяващите” от СУ “Г. Бенковски” – миналогодишни победители, “Магия 7”
от СОУ “Найден Геров”, “Хит” от СОУ
“Гео Милев”, “Мисъл и грация” от
МГ “Д-р Петър Берон” и “Перпетуум
мобиле” от III ПМГ “Акад. М. Попов”.
Темата на състезанието бе
“Хумористична прогноза 2008 – Учениците откриват Европа”. Представянето на отборите бе с продължителност 10 минути и се отличаваше
с огромна доза находчивост, артистичност и веселост; сюжетите бяха
хумористични и включваха изразни
средства по избор – слово, музика,
танц и аудиовизуални ефекти.
Уменията, талантът и остроумието на участниците бяха оценявани по десетобална система от
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компетентно жури в състав: Георги Енчев – Гош,
DJ Виктор, DJ Теди Джорджо, Огнян Илиев и председателят – арх. Вили Жечев.
Състезанието включваше и компонент
– остроумие на капитаните – по зададен от водещия въпрос, специално подготвен от г-жа
Валеева. След светкавично съгласуване с целия
отбор (в рамките на 1 минута) всеки капитан
съобщаваше пред публика и жури своя вариант
на отговор. Оценката имаше принос за крайното
класиране на отбора.

Всички отбори получиха специални награди от няколко варненски спортни клуба.
След оспорвана борба, много емоции, различни оценки и коментари журито направи своя избор – на четвърто място се класира
отборът на СОУ “Гео Милев”, на трето
– отборът на СУ “Г. Бенковски”. Журито класира на второ място два отбора – на МГ “Д-р Петър Берон” и на
III ПМГ “Акад. М. Попов”. Безспорен
фаворит, получил най-много точки
и Купата на кмета, бе СОУ “Найден
Геров”.

21

“Ритъм” и “Орфеони”
на турне в Македония
През периода 26 – 30 април 2008 г. Младежката фолклорна формация “Орфеони” и
Танцовата формация “Ритъм” от гр. Варна бяха
на концертно турне в Република Македония по
покана на Агенцията за културно наследство и
културен туризъм “Джоко тур” – гр. Охрид.
Пътуването бе съпроводено с обиколка
на известни туристически обекти, църкви, паметници на културата на Македония, което направи престоят на групата незабравим.
На 27 април – Великден, се състоя първият концерт. Беше изнесен в огромния салон
на хотела пред повече от 200 гости – българи и
македонци. Първоначално публиката изслуша с
интерес богатата програма на състава, след което под техен съпровод се извиха кръшни хора. И
македонците играха наравно с нас – българите,
и право хоро, и дайчово, и “Елено, моме”.
На следващия ден посетихме град Струга – град на поезията, където се намира къщата
на братя Миладинови (превърната днес в къщамузей).
След като се разходихме из улиците на
Струга, потеглихме с автобуса към един от найизвестните в Македония манастири – манасти-

22

рът “Св.Наум”. Изграден е на прекрасно
място над Охридското езеро (655 м надморска височина) в планината Галичица,
обявена за национален парк поради огромното разнообразие от животни, които
я обитават. Според народните вярвания
свети Наум помагал на болни с психични
проблеми.
Голям интерес предизвика посещението на Билянините извори. Никой от
групата преди това не беше си и представял това място по този начин. Отпихме от
лековитата вода, измихме си очите и привечер потеглихме обратно за хотела.
Следващият ден бе изцяло посветен на Охрид. Там се състоя и вторият
голям концерт на състава – в центъра на

града, пред многобройна публика.
След това продължихме с обиколка на стария град. Голям интерес предизвика мястото, където ни демонстрираха производство на хартия – от дървени
стружки и вода, без никакво лепило или други слепващи вещества, пред очите ни
направиха лист с големина А4. Показаха ни и стари ръкописи върху подобни листи.
После минахме покрай църквата “Св. София”, покрай Робевата къща (на една от
най-заможните фамилии от онова време), изкачихме се и на Самуиловата крепост
(построена през 976 – 1018 г.).
Интерес предизвикаха и амфитеатърът, Иконната галерия, както и най-новата църква “Св. Климент Охридски”, построена преди три години, в която са пренесени
и се съхраняват мощите на Климент Охридски. Последният ден преди заминаване
посетихме и Скопие – столицата на Македония. Градът е разположен върху двата
бряга на река Вардар. След голямото земетресение през 1963 г., което разрушава 85% от сградите и взима около 1700 жертви,
градът започва да се застроява наново.
Ние се изкачихме на Калето – високо място, откъдето може да с наблюдава целия град. Там се намира и гробът на Гоце Делчев.
Изпълнени с впечатления и с много спомени за чудното Охридско езеро и за гостоприемните македонци, потеглихме
обратно за България.
Н. Докторов
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Младежки пролетен фестивал
организиран от Сдружение на младите психолози
Във всяка детска градина трябва да има психолог, който при необходимост да оказва съдействие при възпитанието на най-малките. В момента в забавачките почти липсват
такива специалисти, а ранното детство е най-важният етап
за формирането на личността. През първите седем години
от живота е необходимо да се обърне специално внимание
на малкия човек, за да няма неприятни последици през покъсен етап – плод на нерешени проблеми от детството му.
Това коментира навръх Националния ден на психолога – 4
април, координаторът на Сдружението на младите психолози в България Виктор Чудинов. По думите му в училищата
също би било добре да работят повече психолози, които да
консултират и съветват младите хора по проблемите, които ги вълнуват през тази трудна възраст. “За съжаление
все още думата психолог буди страх у повечето хора. Някои
смятат, че тези специалисти лекуват болести и бъркат работата им с практиката на психиатрите. Въпреки това през
последните години обществените нагласи към психологията
постепенно започнаха да се променят, а и все повече такива
специалисти разкриват свои кабинети във Варна”, каза още
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Виктор Чудинов. По повод националния ден на психолога
Сдружението на младите психолози в България организира
Младежки пролетен фестивал. Проявата бе осъществена със
съдействието на Община Варна и на Студентския съвет към
Варненския свободен университет. Хепънингът се състоя в
късния следобед на входа на Морската градина. В програмата се включиха танцьорите от салса клуб “Маламбо”, както и артистите от училището за улични танци “The Center”.
Участие в празника взе и ансамбъл “Академика” към ВСУ.
Според Чудинов една от целите при подготовката на празника е младите хора на Варна да се съберат на едно място и да
се повеселят. Друга от идеите на организаторите е младите
хора да получат повече информация за центровете и организациите, които могат да им окажат помощ и съдействие при
решаване на конкретни проблеми, характерни за тяхната
възраст. “Трябва да се правят повече разяснителни кампании, насочени към това, с какво може да бъде полезен психологът, и най-вече да се промотира грижата за психическото здраве”, коментира още координаторът на Сдружението.
Той поясни, че като празник Националният ден на психо-

лога се чества от около 10 години. Първоначално датата
е отбелязвана в София, след
това започва честването й в
Благоевград, Бургас, а от тази
година – и в морската столица.
Сдружението на младите психолози в България е сравнително
нова организация. То съществува от около година, но е регистрирано едва преди няколко
месеца. Сдружението е доброволно обединение на психолози,
студенти по психология и млади
хора, които се интересуват и се
занимават с психология. Мисията на членуващите в организацията е да подобрят качеството
и имиджа на психологията в
България.
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Варненските младежи партнират на местната власт
За втора поредна година на 15 – 16 февруари 2008 г. Младежкият форум за партньорство с местната власт (МФПМВ) във Варна се събра и отчете дейността си през изминалата 2007 година.
До 15 февруари 2008 г. споразумение за присъединяване
към Младежкия форум за партньорство с местната власт бяха
подписали 76 организации и общности, като до края на отчетния
форум общият им брой стана 95.
Изпълнението на Програмата на Младежкия форум за
партньорство с местната власт за 2007 г. се координира от Консултативния младежки съвет (КМС), който включва представители (общо 33-ма души) на всички членуващи в него младежки
общности и организации. През отчетния период бяха реализирани общо 14 работни срещи, от които две на МФПМФ и 12 на КМС.
За успешното реализиране на Програмата на МФПМВ за
2007 г. от изключително значение бе издигането на знанията и
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уменията на повече представители на младежки организации
за работа в екип чрез включването им в обучителни семинари
и тренинги. През отчетния период бяха проведени общо 12
модула по различни проблеми.
По време на срещата
младите хора се срещнаха с
кмета на Община Варна Кирил
Йорданов, с председателя на
Постоянната комисия “Младежки дейности и спорт” към

Общинския съвет – Варна, Тодор Мутафов, с Душана Здравкова – евродепутат,
с представител на “Сдружение за мир и
развитие на Балканите”, с протойерей
Василий – председател на Църковното
настоятелство при храм “Св. Николай
Чудотворец” и ръководител на Духовнопросветния център при храм “Св. Архангел Михаил”.
Бяха приети Програмата на Младежкия форум за партньорство с местната власт за 2008 г. и Етичен кодекс на
младежките организации, членове на форума.
Като организатор на събитието, отдел “Младежки дейности” изрази мнение, че припознаването на Младежкия форум за
партньорство с местната власт за основен партньор както от изпълнителната, така и от законодателната власт на Община Варна
ще допринесе за реализирането на ефективен структурен диалог между младите и властта.
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център за екологично образование и възпитание
Международният ден за опазване на околната среда
На 5 юни всяка година се чества Международният ден за опазване на околната среда.
Проявите са организирани от дирекция “Младежки дейности и спорт” и обхващат всички училища и детски градини във Варна, които работят по програма “Зелен флаг”. Дейностите са свързани с екологичното равновесие във Варна, както и с екологичното образование на младите хора:
естетизиране на детски площадки; експониране на фотоизложба “Възход и предупреждение”;
еко колошествие по централните улици и в Морската градина; разпространение на флаери; хепънинги за Деня на околната среда в районите на Варна; радиодиспут с участието на НПО с екологична насоченост и сметопочистващите фирми на тема “Ние в околната среда или околната
среда в нас”. През седмицата от 1 до 5 юли се организират съпътстващи дейности по места.
В началото на април се отбелязва Седмицата на гората. 350 деца от варненски детски
градини посетиха постановката “Третото ухо” на Кукления театър – Варна и участваха във викторина за гората. Няколко дена по-късно децата участваха в акцията “Детектив с бинокъл” с
разходка по маршрута “Пътят на сойката”. Акцията се проведе съвместно с Природния парк
”Златни пясъци”, Българското дружество за защита на птиците и дирекция ”Младежки дейности
и спорт” - Варна.
Проведените инициативи по места по случай Седмицата на гората доказаха, че младите екозащитници са добре подготвени и с явен интерес участват в дейностите, които включват:
посещения на разсадници; засаждане на дървета, цветя и храсти; акция за събиране на хартия
“Лист по лист” под наслов “Да спасим и още едно дърво”; акции “Да прегърнем едно дърво”;
“Зелени площи”; “Да сеем цветя, а не омраза”; конкурси по рисуване на теми “Рисувам гората”,
“Обичам и пазя гората”; “Хей, човече, спри, гората ти спаси, за да я има и след теб дори!”; “На гости на гората” – разходки на деца от детските градини; спектакли – “Пожар в гората”, “Зеленото
съкровище”; хепънинг в Екокъта на ЦДГ №12; екопоход в защитени територии около Варна –
“Камчия – лонгозната гора” и Побити камъни; сформиране на защитни групи “Зелени патрули”.
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Седмицата на гората
В началото на април се отбелязва Седмицата на гората. 350 деца от варненски детски градини посетиха постановката “Третото ухо” на Кукления театър – Варна
и участваха във викторина за гората. Няколко дена по-късно децата участваха в акцията “Детектив с бинокъл” с разходка по маршрута “Пътят на сойката”. Акцията се
проведе съвместно с Природния парк ”Златни пясъци”, Българското дружество за
защита на птиците и дирекция ”Младежки дейности и спорт” - Варна.
Проведените инициативи по места по случай Седмицата на гората доказаха,
че младите екозащитници са добре подготвени и с явен интерес участват в дейностите, които включват: посещения на разсадници;
засаждане на дървета, цветя и храсти; акция за
събиране на хартия “Лист по лист” под наслов “Да
спасим и още едно дърво”; акции “Да прегърнем
щи”; “Да сеем цветя, а не омраза”; конкурси по
гората”, “Обичам и пазя гората”; “Хей, човече,

едно дърво”; “Зелени плорисуване на теми “Рисувам
спри, гората ти спаси, за да
я има и след теб дори!”; “На
гости на гората” – разходки
на деца от детските градини;
спектакли – “Пожар в гората”, “Зеленото съкровище”;
хепънинг в Екокъта на ЦДГ
№12; екопоход в защитени територии около Варна – “Камчия
– лонгозната гора” и Побити камъни; сформиране на защитни
групи “Зелени патрули”.
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Световният ден на водата –
22 март, бе честван с посещение на Делфинариума – Варна. На едночасовото представление присъстваха повече от 300 деца от 11 детски градини, носители на приза
“Зелен флаг”.

“Земята – наш общ дом” –
под този наслов се проведе Денят на Земята. На 22 април младежите екозащитници от варненските училища, носители на приза “Зелен флаг”,
бяха поканени от ПП “Златни пясъци” в посетителския център
на парка. Учениците участваха в специалната пътуваща изложба “Отпадъците могат да бъдат полезни”.
Проведените инициативи по места допълниха общия изглед на празника: акции “За да я има планетата Земя, подайте си
ръка!“; “Искам да опозная природата и нейните обитатели”; “Кой
каза, че не можеш
да спасиш земята”;
“Пролетно почистване”; изложба на
тема “Глобалното
затопляне”; традиционен конкурс за
родители “Съвършенството на природата”.
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Лято в екоцентъра
От 1 юли 2008 г.а ще отвори
врати дългоочакваното лятно екоучилище. То ще се провежда по нова програма и ще включва нови дейности,
свързани с екологичното образование и екипната работа на младите
еколози. Както и през миналите лета,
екоучилището ще протече през юли
и август. Ще бъдат сформирани три
групи по възраст, ръководени от трима преподаватели – педагози. Формите са следните: еко артакадемия,
прожектиране на филми с екологична
насоченост; практически обучения
на теми “Опознай животните”, “Разнообразието на растителния свят на България”, “Кое листо на кое дърво е?”; работа с
природни материали “Направи си сам”; скаутски занимания и умения “Научи се да оцеляваш сред природата”; курс за обучение на патрулни водачи към Организацията на
българските скаути; екопоходи; екскурзии;
комплексна игра “Заровено съкровище”;
дървено-въжени конструкции “С колче и
въже е по-добре” и др.
Заповядайте при нас. Записванията
започват от средата на юни в Центъра за
екологично образование и възпитание, Зоокът – Варна.
За информация – тел. 052/30-19-33 и
0887/90-35-24.
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младежки семинар на SALTO
През периода 7 – 13
април, в околностите на гр. Трабзон, Турция, бе проведена тренинг среща “LAB 3” за опитни
младежки работници. Срещата
се организира от Турската национална агенция по програма
“Младежта в действие” и от Eвропейския младежки ресурсен
център SALTO Caucasus (Eastern
Europe and Caucasus Resource
Centre). Лаборатория – защото
младежкото участие и мотивация (като основна тема на обучението) бе експериментирано
от участниците чрез различни
похвати. Целта на обучението бе детайлно запознаване
с дейностите на програмата
“Младежта в действие” и обмяна на добри практики между специалисти, които работят
в младежката сфера.
На обучението присъстваха младежки работници от 17 страни, членки на Европейския съюз, EFTA и Турция. Участниците
бяха както специалисти, работещи в областта на младежката политика и проблематика, представители на институции и национални агенции, така и младежи от неправителствения сектор, активно ангажирани с програмата “Младежта в действие”.
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Срещата “LAB 3” даде възможност на всички участници да представят своя опит и да посочат практически
решения на различни младежки проблеми, да споделят ценен опит на различни нива и да бъдат максимално полезни
едни на други. В “лабораторните” експерименти взе участие
и представител на дирекция “Младежки дейности и спорт”.
Особен интерес предизвика установеният добър диалог на
местно равнище между младите хора и местната власт, работата на Младежкия форум във Варна и многобройните атрактивни дейности, които дирекцията организира и реализира с
помощта на младите хора, представителите на студентските
общности и неправителствените организации на територията
на общината.
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Полезна информация
ОБЩИНА ВАРНА
бул. “ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” №43

ОТДЕЛ “ПРЕВЕНЦИИ”
ет.1, тел.: 052/ 615 945
e-mail: mdc_vn@abv.bg

МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР
е.1, тел. 052/ 602 966
www.varna.mikc.bg
e-mail: mikc.varna@gmail.com
В края на 2006 г. Фондация “Мейдей”, в партньорство с Община
Варна, си постави за цел да изгради Младежки информационен
център, който да осигури на младите хора в града и областта
нужна за тях актуална информация.
Основни задачи на центъра:
ªª безплатен достъп до база данни и информация за всички
младежи;
ªª осигуряване на достъп до базата за младежи със специфични възможности;
ªª предоставяне на информация в рамките на 8 часа дневно;
ªª предоставяне на информация чрез употребата на съвременни технологии, атрактивни за младите хора;
ªª независимост на информацията от религиозни, политически, идеологически или търговски интереси;
ªª използване на максимален брой източници на информация по определен проблем с цел да се гарантира достоверността й и на младите хора да бъде осигурено правото
на избор;
ªª включване на младите хора в обработката, подготовката
и разпространението на информацията;
ªª партньорство с информационни структури на територията на Варненска област.

ОКБППМН
ет.1, тел. 052/ 616 630
e-mail: mdc_vn@abv.bg

Екип:
Галина Георгиева – председател на фондация “Мейдей”
Антония Миовска – финансист
Мая Ангелова – консултант

ДИРЕКЦИЯ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”
ет. 11, тел. : 052/ 659 230
Калинка Попстефанова – директор
e-mail: varnamds@gmail.com
ОБЩИНА ВАРНА – БАЗА “МЛАДЕЖКИ ДОМ”
бул. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №27
ОТДЕЛ “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
ет.2, тел. : 052/ 616 815
e-mail: varnanamladite@gmail.com
ОТДЕЛ “СПОРТ”
ет.1, тел. : 052/ 617 790
e-mail: dmds_sport@abv.bg
ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”
ет.1, тел. : 052/ 620 402
Светлана Коева – директор
e-mail: mdc_vn@abv.bg
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МИКЦ мрежата:
МИКЦ Портал – www.mikc.bg
Благоевград – www.bl.mikc.bg
Бургас 1 – www.bs1.mikc.bg
Бургас 2 – Айтос – www.bs2.mikc.bg
В.Търново – www.vt.mikc.bg
Варна – www.varna.mikc.bg
Варна 2 – www.varna2.mikc.bg
Видин – www.vidin.mikc.bg
Враца – www.vr.mikc.bg
Габрово – www.gb.mikc.bg
Добрич – www.dch.mikc.bg
Кърджали – www.krl.mikc.bg
Кюстендил – www.kn.mikc.bg
Ловеч – www.lch.mikc.bg
Монтана – www.mont.mikc.bg
Пазарджик – www.pz.mikc.bg
Перник – www.pernik.mikc.bg
Плевен – ww.pleven.mikc.bg
Пловдив 1 – www.pld1.mikc.bg
Пловдив 2 – www.pld2.mikc.bg
Разград – www.rz.mikc.bg
Русе – www.ruse.mikc.bg
Силистра – www.sil.mikc.bg
Сливен – www.sliven.mikc.bg
Смолян – www.sm.mikc.bg
София 1 (Център) – www.sf1.mikc.bg
София 2 (Овча купел) – www.sfok.mikc.bg
София 3 (Студентски град) – www.sf3.mikc.bg
Стара Загора – www.stz.mikc.bg
Търговище – www.trg.mikc.bg
Хасково – ww.has.mikc.bg
Шумен – www.shu.mikc.bg
Ямбол – www.jam.mikc.bg

Евродеск

Информационната мрежа “Евродеск” е създадена по препоръка
на Европейската комисия и има за цел да подпомогне разпространението на актуална младежка информация в рамките на Европа. Базата данни на Евродеск съдържа информация за всички
европейски страни, членки на мрежата, по младежки програми
за обучения, образование и свободно време. Тя предоставя и допълнителна информация за възможностите за мобилност, както
и информация по всички теми и въпроси, които засягат младите
хора в Европа – работа, здраве, пътувания и т.н.
Потребители: Потребители на мрежата са всички млади хора,
както и работещите в сферата на младежта. Информацията, която
те биха могли да получат, може да се групира така:
ªª информация за образование, обучения, работа и осмисляне на свободното време в цяла Европа;
ªª информация за действащи европейски програми, които
финансират младежки инициативи;
ªª информация за обмени, проекти и партньори от цяла Европа;
ªª информация, свързана с младите хора – здраве, работа,
любопитни въпроси.
Варна е член на Евродеск информационната мрежа от 2003 г.
Информацията, която Ви интересува, може да получите в база
“Младежки дом” – BG003@eurodesk.org.
В БАЗА “МЛАДЕЖКИ ДОМ” ПРОВЕЖДАТ СВОИТЕ ЗАНИМАНИЯ: КИНО-ФОТОКЛУБ, ШКОЛИ ПО ПИАНО И КЛАСИЧЕСКА КИТАРА, АРТ ЦЕНТЪР “АРЛЕКИН”, СК “ДЖЕТ”, МЛАДЕЖКО ТЕАТРАЛНО СТУДИО, КЛУБ
ПО СПОРТНИ ТАНЦИ “КРИСТАЛ”, БАЛЕТ “ЕЛЕКТРА”, БРЕЙК ФОРМАЦИЯ “CRAZY FORCE”, БАЛЕТ “МЕЛАДИ”, ДЕТСКИ ТЕАТЪР “ФЮТ”,
ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ “РИТЪМ”, МЛАДЕЖКА ФОЛКЛОРНА ИНСТРУМЕНТАЛНА ФОРМАЦИЯ “ОРФЕОНИ”, ШКОЛА ПО КЛАСИЧЕСКИ
БАЛЕТ, МЛАДЕЖКА ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ “КОЙ СЪМ АЗ?” И ДР.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАФИКА НА СЪСТАВИТЕ
МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛ. 052/ 616 815 (в. 13)
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