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УВАЖАЕМИ МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ!
Като кмет на Варна за мен е чест и истинско удо-

волствие да ви приветствам в най-слънчевия град на 
брега на Черно море!

Чувствайте се добре дошли в нашата 26-вековна 
Варна, която през цялата си дълголетна история е 
била и продължава да бъде гостоприемен пристан 
за всеки добронамерен човешки порив и талант. Кос-
мополитният ни град, в който от векове - в мир и в 
сговор, съжителстват десетки етноси и религии, на 
1 януари т. г. приветства структурното присъеди-
няване на България към Европейския съюз. Ненапраз-
но подчертавам “структурното присъединяване”, 
защото градът, в който се намирате никога не е 
преставал да принадлежи на духовното европейско 
пространство! Логично е, че днес Варна е най-бързо 
развиващият се град в държавата ни и е сред първи-
те по динамика на развитието в Източна Европа. 
Изповядвайки веруюто, че днешните млади хора са 
нашия утрешен ден, ние полагаме особено много гри-
жи, подкрепяйки пътя на нашите млади съграждани. Т. 
е. - отсега мислим за успешното и красиво бъдеще на 
Варна. Стремим се да насърчаваме инициативите на 
децата си и по още една причина - това е най-верният 
път към израстването на самостоятелни, мислещи 
и талантливи хора.

БАЛКАНСКИЯТ СТУДЕНТСКИ фолклорен фестивал, 
приел мотото “Фолклорът Балканите - извор на ра-
дост и красота” е още едно от доказателствата, че 
изкуството може да бъде оня вечен двигател, който 
не само да храни общите ни корени, но и да ни сближа-
ва в различието.

Бих казал, млади приятели, че вашето присъствие 
във Варна през тези дни, ще я направи да прилича на 
един колоритен балкански букет, който не би изглеж-
дал тъй красив, ако не беше тъй пъстър!

Желая ви, млади приятели, много красиви дни, сре-
щи и емоции!

И още - да отнесете от Варна най-топлите про-
летни спомени от тези дни!

Юни 2007 г.

Кирил ЙОРДАНОВ,
кмет на Варна

DEAR YOUNG FRIENDS!!
As a Mayor of Varna, it is a great honor and true pleasure 

for me to welcome you in the sunniest city along the Black 
Sea coast!

Feel welcome in our 26-century old Varna, which in all 
its long standing history has always been, and still is, a hos-
pitable shelter of every good-willing human impulse and 
talent. Our cosmopolitan city in which from centuries – in 
peace and harmony – tens of peoples and religions have 
coexisted, – on 1 January this year has celebrated the struc-
tural adherence of Bulgaria to the European Union. It is not 
useless that I stress on the ‘structural’ adherence because the 
city you are in now has never stopped belonging the spirit-
ual European space! It is logical that today Varna is he most 
rapidly developing town in the country and it ranks among 
the first in dynamics of development in East Europe. Profess-
ing the faith that today’s young people are our morrow, we 
care a lot and support the steps of our young co-citizens. I.e. 
from now we think about the successful and good future of 
Varna. We struggle to encourage our children’s initiatives for 
one more reason: because this is the best way to raise self-
dependent, reasoning and talented people.

The Balkan Student’s Folk Festival accepting the motto 
“The Folklore of the Balkans - a spring of joy and beauty” is 
yet another proof that art could be the perpetuum mobile, 
able not only to feed our common roots, but also bring us 
closer leaving us different.

I would say, young friends, that your presence in Varna 
during these days would make it resemble a colorful Balkan 
bunch of flowers which would not seem so beautiful if not 
so motley!

I wish you, young friends, many nice days, meetings and 
emotions!

And more: take from Varna the warmest Spring memo-
ries of these days!

June 2007

Kiril YORDANOV,
Mayor of Varna
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АКЦЕНТИ НА БРОЯ:

Община Варна
Дирекция “Младежки дейности и спорт”
www.varnanamladite.com

Младежки информационно-консултантски център

доброволческа  служба по Европейски модел

XX издание на прегледа „Дни на класическата китара”

едно реално партньорство

ПрограМа на Младежкия форум за партньорство с местната власт за 
2007 година

„Младежки дейности” 2006 година в цифри и факти

инициатива за духовност и култура – 2006 година

календарен План

ПрограМа на отдел „Младежки дейности” за 2007 година

общинска коМисия за борба срещу противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни – 2007 година

балкански фестивал на академичната младеж – Варна 2007 година

отдел “Превенции”
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We, the young people of Europe, gathered in Rome on 
the occasion of the 50th Anniversary of the Treaty of Rome to 

pay tribute to and 
continue the vi-
sion of those who 
made it possible 
for us to grow up 
in an environ-
ment of peace 

and prosperity, democracy and rule of law. The European Un-
ion is where we live, study and work together; a place of equal-
ity, freedom, tolerance and solidarity; a process of integration 
which allows us to preserve our uniqueness and diversity…

As young people, European citizens of today and tomor-
row, we declare our readiness to take our share of responsibil-
ity and ask the European leaders, gathered in Berlin, to join 
our efforts by agreeing on the following recommendations:

The future of the Constitutional Treaty
Sustainable Development
Youth and Education in the EU
Access to education
Non-formal education
Europe in education
The EU’s role in a Globalised world
The Social and Economic Model of the EU
Building Democracy and Civil Society in Europe

Ние, младите хора на Европа, се събрахме в Рим 
по случай 50-годишнината на Договора от Рим, за да 
отдадем заслуженото и да продължим виждането на 
тези, които направиха възможно за нас това да рас-
тем в среда на мир и просперитет, демокрация и вър-
ховенство на закона. 

Европейски-
ят съюз е място-
то, където ние 
живеем, учим и 
работим; място 
на равенство, 
свобода, толе-
рантност и со-

лидарност; процес на интеграция, който ни позволява 
да запазим своите неповторимост и многообразие...

Ние, младите хора в Европа, осъзнаваме трудност-
та и важността на предизвикателствата, пред които 
сме изправени, повишената несигурност и липсата 
на социална справедливост, особено по отношение 
на работата и образованието, жилищното настанява-
не, изменението на климата. 

Заедно ние намерихме отговори и предложения, 
които Европейският съюз трябва да приложи. Евро-
пейското ниво е от решаващо значение, за да се из-
правим успешно пред тези въпроси, с пълното участие 
на гражданите. Ние искаме Европейски съюз, който 
насърчава демократичните ценности и човешките 

права. Ние искаме Европейски съюз, който насърчава 
устойчивостта, като защитава нашата околна среда за 
бъдещите поколения. Искаме Европейски съюз, който 
насърчава икономическия успех и социалната отго-
ворност за всички свои граждани, особено за тези, ко-
ито имат по-голяма нужда. Искаме Европейски съюз, 
който поеме своята роля в нашия глобализиран свят. 
И за всичко това ние се нуждаем от един Европейски 
съюз, способен да адаптира своите структури и про-
цедури към своите нови действителности. 

Като млади хора, настоящи и бъдещи граждани 
на Европа, ние заявяваме готовността си да поемем 
отговорностите, които ни се полагат, и да искаме от 
европейските лидери, събрани в Берлин, да се при-
съединят към усилията ни, като се съгласят по след-
ните препоръки:

1. Бъдещето на Конституционния договор
2. Устойчиво развитие
3. Младите и образованието в ЕС
4. Неформално образование
5. Европа в образованието
6. Ролята на ЕС в един глобализиран свят
7. Социалният и икономически модел на ЕС
8. Демокрацията и гражданското общество в Европа

Вслушайте се в това, което трябва да кажем, попи-
тайте ни от какво се нуждаем и тогава действайте! 

МЛАДИТЕ хОРА НА ЕВРОПА 
ИзЛИзАТ С ДЕКЛАРАЦИЯ

Из “Младежката декларацИя от рИМ”

За четвърта поредна година стартира общинска 
програма за финансиране на проекти на неправи-
телствени организации, осъществяващи дейности с 

младите хора от 
Община Варна. 
И този път кам-
панията за мла-
дежки проекти 

отново е насочена към провокиране и стимулиране 
на активността на младите варненци за включване в 
обществения живот.

Общинската инициатива е уникална с това, че се 
осигуряват 160 000 лв. за финансиране на проекти  и 
се предоставя възможност на голям брой млади хора 
да се включат в разнообразни дейности.

Приоритети:
Участие в обществения живот (доброволческа дей-

ност в полза на обществото, екологична дейност, здраво-
словен начин на живот, междукултурно и междуетниче-
ско сътрудничество, социални дейности, утвърждаване 
на национални традиции и добри европейски практики);

Личностно и общностно развитие на младите хора;
Интегриране на млади хора в неравностойно 

положение;
Ангажиране на медиите в осъществяване на дей-

ности с младежта;
Към дата 14 май 2007 г., краен срок за представя-

не на проекти на младежки неправителствени орга-
низации, в отдел “Младежки дейности” постъпиха 
общо........проекти.

ПРОгРАМА 
 “МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ”

Young people of europe 
have passed a declaration

From the rome Youth Declaration:

“Youth Projects” Program

For a forth serial year a municipal program for financing 
non-governmental organizations’ programs, accomplishing 

activities for the 
young people in 
Varna Municipal-

ity, starts. The municipal initiative is unique because it offers 

opportunities to a high number of young people to partici-
pate in it. The money only for the present year is 160 000 levs.

Until 14 May 2007 (the deadline for presenting the youth 
non-governmental organizations’ projects, in the municipal 
“Youth Activities” Department a total of......projects has been 
presented.

�
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МЛАДЕЖКИЯТ ИНфОРМАЦИОННО-
КОНСуЛТАНСКИ ЦЕНТъР (МИКЦ)

Варна, бул. „цар Освободител” № 27
Тел. 052/602 966
Факс: 052/ 659 115

• ИНФОРМАЦИЯ ЗА: 
МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ОБУЧЕНИЯ 
МЛАДЕЖКИ ОБМЕНИ
ДОБРОВОЛЧЕСКИ ПРОГРАМИ
СВОБОДНО ВРЕМЕ 

• КОНСУЛТАЦИИ: 
ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА 
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 10:00 – 16:00ч. 

ЕВРОДЕСК
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН ОТ 10:00 – 16:00ч. 

ПСИХОЛОГ
ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 17:30 – 19:30ч. /първа и 

последна седмица на месеца/

►

►

►

►

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
ВСЕКИ ВТОРНИК ОТ 17:30 – 19:30ч. /първа и по-

следна седмица на месеца/

МЛАДЕЖКА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
ВСЯКА СРЯДА ОТ 17:30 – 19:30ч. /първа и последна 

седмица на месеца/

• ОБУЧЕНИЯ / по предварителна заявка/ : 

“РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” 
/стартира през м. май/ 

27, Tsar Osvoboditel Blvd., 9000 Varna, BG
Phone: +359 52/602 966
Fax: +359 52/659 115

It gives information, consultations and training of Varna 
young people. It is founded after a “Mayday” Foundation and 

Varna Municipality project. The money for its establishing has 
been given by the State Youth and Sports Agency.

Youth inFormation anD consultancY 
center (Yicc)

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СЕДМИЦА 
– �-10 юНИ 2007 г.

За трети пореден път Европейската комисия и 
Директората за образование и култура отбелязват 
Европейската младежка седмица.

ЕМС има за цел да подобри диалога между мла-
дите хора в цяла Европа. През тази година се поста-
ви акцент върху представянето на новата програма 
“Младежта в действие 2007 – 2013” на ЕК и дебати от-
носно многообразието и социалната дискриминация 
на младите хора.

Темата на европейската младежка седмица е “Со-
циално многообразие и приобщаване на младите 
хора в Европа”.

П Р О г Р А М А

03.06.2007 год. – Отриване на Европейската мла-
дежка седмица във Варна
Място: Амфитеатър /Морска градина/
Начало: 20:00 часа

04.06.2007 год. – Стартира младежка рубрика “Варна 
на младите” – по идея на клуб “Интелект”
Място: Радио Варна
Начало: 13:00 часа

05.06.2007 год. – Откриване на Международен ден 
за опазване на околната среда  - по идея на еко-
организации

Място: Морска градина – “Раковина”
Начало: ?

09.06.2007 год. – Работна среща на тема: ”Европей-
ски политики за младежта”
Място: база “Младежки дом’
Начало: 16:30 часа

09-10.06.2007 год. – IV Национално младежко изло-
жение – по идея на РМС
Място: Морска градина – Народна астрономиче-
ска обсерватория “Н. Коперник”
Начало: 11:30 часа

08 -11.06.2007 год. – Балкански фолклорен фестивал на 
академичната младеж – по идея на Студентските съ-
вети към Висшите учебни заведения във гр. Варна
Място: Летен театър
Начало: 19:00 часа

For a third serial time the European Commission and 
the Directorate of Education and Culture mark the European 
Youth Week.

EYW aims to improve the dialogue among the young peo-
ple of entire Europe. The subject of the European Youth Week 

is “Social Diversity and Incorporation of the Young People in 
Europe”.

euroPean Youth Week – 3 - 10 june 2007
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На 10 март 2007 г., от 15:00ч., в база “Младежки дом” 
официално отвори врати Младежки информационно 
консултантски център (МИКЦ). Той е един от десетте 

специализира-
ни обекта, кой-
то бе създаден 
с финансовата 
подкрепа на 
Д ъ р ж а в н а т а 
агенция за мла-
дежта и спорта, 
в рамките на 
н а ц и о н а л н а -
та инициатива 
“Младежка мре-
жа” по Програ-
ма за младеж-
ки дейности 
2006-2007 г. 
Председателят 
на Държавната 
агенция за мла-
дежта и спорта, 

г-жа Весела Лечева и кмета на Община Варна г-н Ки-
рил Йорданов тържествено откриха новия център в 
морската столица. На церемонията присъстваха г-н 
Петър Кандиларов – областен управител на гр.Варна, 
г-н Борислав Гуцанов – председател на ОбС – Варна, 
Варненският и Великопреславски митрополит д-р 
Кирил и представители на други институции и орга-
низации, работещи с млади хора. 

За церемонията в база “Младежки дом” пристигна 
и г-н Сергей Станишев – министър-председател на Ре-
публика България, който след откриването се срещна 

с младите хора на гр. Варна и отговори на поставе-
ни от тях въпроси. Интересът от страна на варнен-
ските младежи бе огромен – залата се оказа тясна 
за всички желаещи да поставят своите проблеми, а 
срещата продължи повече от предварително пред-
виденото време. 

Варненският център ще осъществява идеи, зало-
жени в проект на фондация “Мейдей”, разработен и 
реализиран в партньорство с Община Варна – дирек-
ция “Младежки дейности и спорт”. Основните цели на 
проекта са да разшири и подобри връзката с младите 
хора, чрез по-добро информационно обслужване и 
консултиране по различни проблеми. 

Чрез центъра младите варненци вече имат въз-
можност да се включат в една нова младежка ин-
формационна мрежа, отговаряща на младежките 
потребности и нужди. Младите хора ще могат да се 
информират относно възможностите за трудова ре-
ализация, младежко предприемачество, граждан-
ска активност, включване и разработване на про-
екти, доброволчески програми и др. на специално 
създадения национален портал mikc.bg. Заедно с 
него на 18 април 2007 г. стартира и сайта, обслуж-
ващ Младежкия информационно-консултантски 
център - Варна – varna.mikc.bg

МЛАДЕЖКИЯТ ИНфОРМАЦИОННО-
КОНСуЛТАНСКИ ЦЕНТъР (МИКЦ) 

ОТВОРИ ВРАТИ ВъВ ВАРНА

On 10 March 2007 in the ”Youth 
Home” Base the Youth Information and 
Consultancy Center has ceremonially 

opened its doors. It is one of the 10 specialized objects which 
have been built with the financial support of the State Youth 
and Sports Agency within the frame of the national initiative 
“Youth Net” after the Youth Activities 2006 – 2007 Program.

oPening oF the Yicc

�
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СВЕТОВНИ ДНИ НА МЛАДЕЖКАТА 
АКТИВНОСТ – 20-22 АПРИЛ

ДЕЙНОСТИ, РЕАЛИзИРАНИ СъС 
СъДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКЦИЯ 
“МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” 
- ОБЩИНА ВАРНА

В 120 страни по целия свят над 2000 младежки ор-
ганизации се включиха в отбелязването на Световните 
Дни за Младежка Активност. България е една от тях. Об-
щина Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт” 
бе одобрена за местен организатор на събитията.

За първи път община Варна се включи в Световни-
те дни за младежка активност с поредица от прояви:

• Открити дни на местните комисии за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни. Инициативата се проведе от 17 до 27 април 
в петте района на града, включително с. Каменар 
и Тополи. В рамките на откритите дни, 50 студенти 
третокурсници в специалност “Противодействие на 
престъпността и опазване на обществения ред” към 
юридическия факултет на Варненския свободен уни-
верситет ще посетиха местните комисии. Идеята бе 
практически те да се запознаят с процедурата по раз-
глеждане на възпитателни дела на деца от 8 до 18 го-
дини, както и с дейността на центровете и кабинетите 
за социална правенция. Третокурсниците участваха и 
в срещи с ученици от 6-ти до 8-ми клас в общински 
училища, които бяха пожелали да се срещнат с пе-
дагози, психолози и инспектори от детска педагоги-
ческа стая, работещи в центровете и калбинетите за 
социална превенция. 

Партньори на инициативата бяха ВСУ и Областна 
дирекция “Полиция”. 

• Втори фестивал по мини–войлебол – организи-
ран от община Варна и Волейболен клуб “Черно море 
– Варна” на 21 април в Спортен комплекс “Черно море”, 
зали “Христо Борисов”, “Приморец” и “Владислав”. 

Във фестивала участваха училищни отбори, чле-
новете на които са ученици, записани от началото на 
учебната 2006-2007 година от 4, 5 и 6 клас.  

• Осма варненска студентска универсиада 
– организирана от община Варна, Инициативен коми-
тет на варненските студентски съвети и катедрите по 
физическо възпитание и спорт.

Състезанията, разпределени в девет спорта, се 
проведоха от 16 до 22 април. Официалният старт на 
кроса бе даден от Амфитеатъра под Пантеона в Мор-
ската градина. Спортистите мериха сили в дисципли-
ните баскетбол, волейбол, футбол, плуване, табла, 
пейнтбол, тенис на маса и кибер игри. 

Студентското първенство приключи на 22 април в 
дискотека “Час пик”.

• 22 Април – В деня на Земята над 300 младежи 
от основни училища във Варна ще участваха в хепъ-
нинг, организиран от дирекция “Младежки дейности 
и спорт” и училищата, носители на “Зелен флаг”. Ини-
циативата включи рисунки на асфалт, пролетно по-
чистване, еко-тренинг и поход до местността “Поби-
ти камъни” и чешма “Сулуджите”. 

• 22 Април - Национално Хип-Хоп състезание - 
Инициативата е организирана от сдружение “Център 
за съвременен уличен танц”, Българската федерация 
по спортни танци, със съдействието на Община Варна 
– дирекция “Младежки дейности и спорт”. 

Това е първата проява от календара на дейности-
те на Младежкия форум във Варна. 

Участваха над 1500 участника от цялата страна.

• За втора поредна година Община Варна, ди-
рекция „Младежки дейности и спорт” провежда 
кампанията „ЗА ЕДНО ДОБРО ДЕЛО”. 

Всеки, станал свидетел на добрина, може да раз-
каже историята си чрез кампанията „За едно добро 
дело“. Тя е съвместно дело на варненската структура 
на Българския червен кръст и община Варна. Тази 
година кампанията е посветена на Световните дни 
за младежка активност – колкото повече позитивни 
млади хора има около нас – толкова по-позитивна ще 
бъде младежката активност!!! 

КАКВО СА СВЕТОВНИТЕ ДНИ ЗА МЛАДЕжКА 
АКТИВНОСТ?

• Годишно международно събитие, което Поздра-
вява, Признава и Мобилизира младите хора като ос-
новна движеща сила за позитивно развитие на общ-
ностите, както на местно ниво, така и в национален и 
международен план. 

• Празникът подпомага процеса на представя-
не на младите хора не като проблем, а като висша 
ценност на обществото ни и залог за бъдещето, към 
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който трябва да се отнасяме с внимание, разбиране 
и много обич. 

ВИЗИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ ДНИ ЗА МЛАДЕжКА 
АКТИВНОСТ Е, ЧЕ:

• Креативната енергия на младите хора може да 
бъде насочвана към позитивна промяна в общество-
то, чрез социално ориентирани събития, организи-
рани на принципа на доброволчеството и личната 
загриженост към проблемите на хора от различни 
социални слоеве и възрасти. 

ЦЕЛИТЕ НА СВЕТОВНИТЕ ДНИ ЗА МЛАДЕжКА 
АКТИВНОСТ СА:

• Да популяризира младежките инициативи и до-
броволчеството, като ефективен начин за формиране 
на активни млади хора и хармонични общества. 

• Младите хора да преоткрият и развият своите 
сили и да се справят с проблемите си, както и да на-
мерят нови възможности за реализация. 

• Обществото, местните власти и правителствата 
да признаят младите хора за висш приоритет, и по вся-
какви начини да подкрепят тяхното личностно, профе-
сионално и гражданско израстване и реализация. 

За шеста поредна година дирекция “Младежки 
дейности и спорт” - отдел “Младежки дейности”, съв-
местно с Териториалната организация на научно-
техническите съюзи – Варна, организира общинска-
та инициатива – конкурс “Младежка борса за идеи”. 
Инициативата има за цел създаване на предпоставки 
за участие на младите хора в обществено-икономи-
ческото развитие на град Варна. Задачите, които си 
поставят организаторите са:

Обединяване усилията на широк кръг от зна-
чими за развитието на Община Варна фактори, 
които да очертават приоритетните области за 
проява на младежка инициатива.

Осъществяване на по-тясно сътрудничество 
между Община Варна и Териториалната органи-
зация на научно-техническите съюзи – Варна с 
ръководствата на академичните и училищните 
общности, организациите с нестопанска цел и 
частния бизнес за решаване на проблеми, свър-
зани с успешната реализация на младите хора.

1.

2.

Създаване на предпоставки за по-непосред-
ствен контакт между бизнес-средите, акаде-
мичните и училищните общности за обмяна на 
идеи и осъществяване на бизнес-контакти.

Оценяване и стимулиране на стойностни идеи 
на млади хора и младежки общности, свързани 
с развитието на град Варна.

 
КОНКУРСъТ СЕ ПРОВЕжДА В ДВЕ ЧАСТИ:

 “Борса за идеи”  - могат да участват млади 
хора на възраст от 16 до 25 години, които учат, рабо-
тят и живеят на територията на Община Варна (инди-
видуално или в екип).

Темата за 2007г. е “Да спрем насилието над деца-
та”. Провежда се публична защита на всички постъпи-
ли анотации, отговарящи на поставената тема.

“Конкурс за най-добра дипломна работа” – мо-
гат да участват студенти (дипломанти). През 2007г. ди-
пломните работи ще бъдат разделени в три направле-
ния: технически, икономически и хуманитарни науки.

Награждаването на отличените участници в кон-
курса “Младежка борса за идеи” се извършва в наве-
черието на 15 август – Ден на Варна.

3.

4.

►

►

“МЛАДЕЖКА БОРСА зА ИДЕИ” –  
2007 г.

WorlD Youth actiVitY DaYs 
– 20 - 22 aPril

WHAT are the World Youth Activity Days?
• Annual in-

ternational event 
which celebrates 
recognizes and 
mobilizes the 

young people as a mainstream for the positive develop-
ment of the communities either on a local level, or on a 
national and international scale.

• The festivity helps the process of representing the young 

people not as a problem but as a high value of any society and 
guarantee of future whom we should treat with care, under-
standing and lots of loving.

More than 2000 youth organizations in 120 countries all 
over the world have participated and noted the World Youth 
Activity Days. Bulgaria is one of those countries.

Municipality of Varna –“Youth Activities and Sport” Direc-
tory, was approved of being local organizer of the events and 
it participated with a range of activities.

For the sixth serial year “Youth Activities and Sport” Di-
rectory – “Youth Activities” Department, together with the 

Regional Science and Technical Unions Organization, con-
ducts the municipal initiative – competition “Youth Ideas Ex-
change”. The initiative aims establishing preconditions for the 
young people to participate in the social and economic devel-
opment of the city of Varna.

“Youth iDeas eXchange” – 2007
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МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛчЕСКА 
СЛуЖБА

Младежка доброволческа служба (МДС)  е 
нова инициатива на отдел “Младежки дейности” към 
дирекция “Младежки дейности и спорт” – община 
Варна, по модел на Европейската доброволческа 
служба, представена в Програма “Младежта в дейст-
вие 2007-2013” на Европейската комисия. 

Основната цел  на МДС е да разпространява иде-
ята за доброволческа работа чрез организиране на 
доброволчески инициативи и да мотивира младите 
хора да участват в такива дейности. Сред основните 
задачи на Младежката доброволческа служба са:

1. Изработване на система за стимулиране на 
гражданската активност на варненската младеж чрез: 
публикации в сайта на дирекция “Младежки дейности 
и спорт” (www.varnanamladite.com), публикации във 
варненските медии, отразяване на дейността на МДС  
в информационния бюлетин на  дирекция “Младежки 
дейности и спорт” и провеждане на срещи с младежи 
за разясняване същността на доброволчеството.

2. Подпомагане процеса на придобиване на по-
лезни знания, умения и навици у младите хора чрез 
неформално образование – семинари, тренинги, обу-
чения и др.;

3. Подпомагане процеса на професионалната 
ориентация на младите хора и реализацията им на 
трудовия пазар;

4. Изготвяне на предложения за поощряване на 
институции и организации, създали условия за реа-
лизиране на доброволческа дейност, преимуществе-
но за  такива, ангажирали младежи със специфични 
възможности.

Поставят се определени изисквания към орга-
низацията/институцията – домакин, желаеща да 
приеме доброволци, а именно:

1. Организация-домакин може да бъде всяка не-
правителствена организация, асоциация, структура 
на местната власт или институция.

2. Всяка организация-домакин заявява писмено, 
попълвайки формуляр за кандидатстване, необходи-
мостта от доброволец и описва подробно дейност-
ите, които доброволецът ще извършва по време на 

ЛЕТНИ ДОБРОВОЛчЕСКИ 
СТАЖОВЕ

За четвърта поредна година Община Варна – Ди-
рекция “Младежки дейности и спорт” организира и ко-
ординира инициативата “Летен доброволчески труд”, 
която е насочена към младите хора в нашия град на 
възраст от 16 до 25 години.

Тази инициатива е необходима и полезна, тъй като 
доброволният труд е процес, който дава възможност 
на младите хора да се реализират пълноценно в об-
ществото. Предоставянето на повече възможности 
за ангажиране в извънкласни форми на обучение и 
полагането на доброволчески труд, може да допри-
несе за повишаване на уменията и самочувствието 
на младите хора с перспектива, след приемането ни 
в ЕС да имаме мотивирани и професионално ориен-
тирани конкурентни млади хора на общоевропей-
ския трудов пазар.

Доброволчеството е форма не само на социално 
участие но и на голям образователен опит. То под-
помага израстването на младия човек и формира у 

него активно гражданско самосъзнание, умения за 
самодисциплина, чувство за отговорност. Добровол-
чеството е изява на волята на отделната личност. То 
мотивира младите хора да дадат най-доброто от себе 
си, в полза как-
то на самите 
тях, така и на 
о б щ е с т в о т о . 
В отговор на принципите на Европейската харта за 
участието на младите хора в живота на общините и 
регионите, местната власт подкрепя и окуражава 
младото поколение да се ангажира с подобен род 
дейност. Доброволческите стажове, като един вид 
неформално обучение, дават възможност на млади-
те хора да се включат в съвременния пазар на труда, 
което допринася за повишаване на уменията и само-
чувствието им в контекста на приемането на Бълга-
рия в Европейския съюз.

summer Volunteer’s  
Practices

For a forth serial year Municipality of Varna 
– “ Youth Activities and Sport ” Directory, organ-
izes and coordinates the initiative “Summer Vol-
unteer ’s Labor ”, which is related to the young 

people in our 
city between 
16 and 25.
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службата си в нейната структура, както и информа-
ция за това как ще бъде организиран престоя му там. 

3. Приемащата доброволци организация-дома-
кин се задължава да:

осигури необходимите ресурси (работно 
място със съответното материално-техниче-
ско осигуряване в зависимост от естеството 
на работа), ментор (ръководител) и подкрепа 
на доброволеца за успешната му дейност в 
организацията;
дефинира целта, очакваните резултати, задъл-
женията  и отговорностите на доброволеца;
запазва конфиденциалността на информаци-
ята за доброволеца и я ползва единствено за 
целите на работата;
изготви и подпише споразумение с доброво-
леца в което да бъдат ясно очертани отговор-
ностите на доброволеца, особено в случаите 
на недобро изпълнение на възложената 
работа,  вреди от злополуки, загуби и увреж-
дания (включително при непредпазливост или 
умишлени действия, които са извън обхвата на 
дейността, както и при небрежност в рамките 
на обхвата на дейността на доброволеца).
издаде на доброволеца удостоверение за вре-
мето на стажа и естеството на работа;
изготви и  представи на МДС навременен и 
пълен отчет за извършените дейности, на-
правените разходи и постигнатите резултати  
след приключване на договорения период за 
ползване на доброволчески труд.

4. Организацията-домакин не може да използва 
доброволеца като евтина работна ръка или за замяна 
на съществуващ в съответната организация персонал.

•

•

•

•

•

•

Към доброволците също се поставят изисквания, 
на които трябва да отговарят:

1. Да са младежи на възраст между 16 и максимум 
25 навършени години;

2. Да са жители на град Варна и региона;
3. Да не са осъждани и да нямат психични забо-

лявания.

забележка: Непсихичните хронични заболява-
ния не са пречка за кандидатстване и участие, но е 
необходимо навреме да се съобщи за тях, за да могат 
организаторите да предприемат съответните мерки 
и грижи за доброволеца.

Права и задължения на доброволеца

1. Доброволецът има правото на:
здравословна и безопасна работна среда;
работно място със съответното материал-
но-техническо осигуряване в зависимост от 
естеството на работа;
недискриминационно отношение;
подходящо обучение, ако това е необходимо;
ментор (ръководител), осигурен от организа-
цията-домакин;
адекватно застраховане и други привилегии, 
определени в писмено споразумение между 
него и организацията-домакин;
да информира МДС за възникнали нередности 
и неспазване на споразумението от страна на 
организацията-домакин.

2. Доброволеца се задължава да:
изпълнява своите ангажименти с необходима-
та отговорност и самосъзнание;
действа разумно и в рамките на правомощия-
та, които са му възложени;
съблюдава закона, принципите и вътрешния 
реда на работа в организация-домакин;
не уврежда съзнателно имуществото;
използва ресурсите на организацията-домакин 
единствено по предназначение;
спазва вътрешните правила за конфиденциал-
ност на организацията-домакин;
пази и работи за доброто име на организация-
та-домакин;
изготви навременен и пълен отчет за дейност-
та си след приключване на доброволческата 
служба.

Подробна информация за дейността на Младеж-
ката доброволческа служба може да ви предостави 
екипът от експерти в Младежкия информационно-
консултантски център, както и на тел. 052/616 815.

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

The Youth Volunteer’s Service (YVS) is a new initiative of 
the “Youth Activities” Department at the “Youth Activities and 

Sport” Directory – Varna Municipality, by a model of the Euro-
pean Volunteer’s Service represented in the “Youth in Action 
2007 - 2013” Program of the European Commission.

Youth Volunteer’s serVice
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Община Варна, съвместно с Областния съвет на 
Български червен кръст – Варна, за втора поредна 
година стартираха кампанията “За едно добро дело”. 
Основната цел на инициативата е да се стимулират и 
популяризират доблестните постъпки на млади хора 
от нашия град, да се привлече вниманието на обще-
ството към позитивните страни в поведението на 
младите хора във Варна и да го мотивира за още по-
голяма съпричастност и отзивчивост. 

Като партньори за пълноценното й реализиране се 
включиха Областна дирекция “Полиция”, Областна ди-
рекция “Пожарна безопасност” и Областна дирекция 
“Гражданска защита”, като по този начин ще се разши-
рят възможностите за откриване и регистриране на 
добрите дела от една страна, и ще се разшири обхва-
тът на кампанията чрез включване на младите хора, 
които работят в институциите-партньори, от друга. 

През март бе проведен конкурс за изработване на 
лого на кампанията, спечелен от Дамян Станев – сту-
дент от ТУ-Варна

До 30 септември 2007 г. организаторите на кам-
панията очакват да получат разкази за добри дела на 
млади хора на e-mail: varnanamladite@gmail.com, как-
то и на тел. 052/616 815

Организаторите вярват, че във Варна добри дела 
се вършат. Десетки хора ежедневно стават свидетели 
на добри дела от страна на младото поколение.

Много са и младежите, които ежедневно подпо-
магат безвъзмездно дейността на Българския червен 
кръст и неправителствените организации, защото са 
убедени, че обществото има нужда от тяхната помощ. 
Ако трябва да илюстрираме само едно добро дело, 
то бихме посочили, че по време на миналогодишни-
те студове, когато температурите достигнаха до 20 
градуса под нулата, младежи излизаха на варнен-
ските улици, за да подават на минувачите горещ чай 
и бульон, за да се сгреят. Тези млади хора отделят от 
личното си време в забързания делник, за да окажат 
помощ на варненци. Насреща не очакват нищо – нито 
заплата, нито награди, дори и признание. Всички тези 
хора остават анонимни за града. Именно затова Бъл-
гарски червен кръст и община Варна решиха да ги по-
ощрят чрез кампанията “За едно добро дело”.

Очакваме не самите млади хора да изпращат раз-
кази или да се обаждат, а онези, които са се възполз-
вали от помощта им. Възрастните и подпомогнатите 
трябва да намерят сили да кажат своето “Благодаря”. 
Във Варна наистина трябва да има  гражданско обще-
ство, а не всеки да се свива в черупката си, отдаден на 
бездействието и да надава глас, само за да сипе обви-
нения и обиди, заради собствената си нищета...

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН           брой 2, юни 2007 г.

“зА ЕДНО ДОБРО ДЕЛО”

“For one gooD DeeD” camPaign
Municipality of Varna together with the District 

Council of the Bulgarian Red Cross, for a second se-
rial year starts the “For One Good Deed” campaign. 
The main purpose of the initiative is to stimulate and 
popularize the valorous deeds of young people from 
our city.
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ИНТЕРВю С  
ДАМЯН ДИМИТРОВ СТАНЕВ

СтУдеНт І кУрС ВМеИ – ВарНа

1. Каква информация имахте 
за кампанията преди да проче-
тете за конкурса за лого?

- Нямах никаква информация, 
докато случайно не разбрах за кон-
курса от мой състудент.

2. Кое те провокира да запо-
чнеш проекта за логото?

- Самата идея на кампанията 
ме привлече, още повече, че ми дой-
де идея откъде да намеря символи-
те за сглобяване на логото.

3. Според теб необходима 
и навременна ли е такава  кам-
панията?

- Мисля, че добрите дела в съ-
временния живот имат все по- го-
ляма стойност, тъй като примери 
за добри дела се срещат все по- 

рядко. Смятам, че такава кампания е навременна.

4. Според теб как тази кампания може да при-
добие по-голяма популярност сред младите хора?

- Трябва широко разгласяване по местните медии 
и да се разпространяват някакви бюлетини в учебни-
те заведения, за да имат младите хора представа, 
какво се върши на тази тема.   

5. Като споменахме за медиите, какво е твоето 
мнение за тяхната роля при изграждането на ми-
рогледа на младежите?

- Безспорно тя е много голяма, като се има пред-
вид, че радиото, телевизията, интернет и по-малко 
печатните издания са факторите, които оформят 
светогледа на един млад човек. За това мисля, че след 
семейството, може би дори наравно с тях, медиите 
са тези, които играят голяма роля за изграждането 
на мирогледа.

6. Според теб популяризирането на извърше-
на добра постъпка, би ли довело до извършване-
то на друга такава?

- Мисля, че един човек склонен въобще да извършва 
такива постъпки, би извършил и още  и без да бъде по-
пуляризиран, но все пак за тийнейджърите и по-мла-
дите  това би бил някакъв стимул.

7. Каква своя идея си изразил чрез проекта на 
логото?

- Двете стилизирани фигури на хора хванати за 
ръце символизират споделеното добро дело. Синят 
фон подчертава мира и добротата, а птицата над 
тях е самото добро дело пусната на свобода да лети.

8. Познаваш ли личности извършили някакво 
добро дело?

- Ами... да! В приятелския кръг, в  който се движа 
съм срещал често прояви на приятелска взаимопо-
мощ, а и въобще мисля, че моето поколение не е чак 
толкова изтървано, както се коментира, защото до-
бри дела се случват, но винаги се афишират.

9. Би ли желал да споделиш със свои познати 
същността и целите на кампанията “За едно добро 
дело” и смяташ ли, че ще намери отзвук сред тях?

- Бих споделил пред свои познати и приятели и съм 
сигурен, че ще имат положително отношение.

“НАРОДНАТА ПАМЕТ РАзКАзВА”

“Инициатива за духовност и култура” със съ-
действието на ТД “Държавен архив” и РИО - Варна 
обяви през м. април конкурс за изработване на ре-
ферат и мултимедиен продукт на тема: “Народната 
памет разказва”.

Това е проява, която цели да провокира интере-
са на младите хора към миналото и връзката му с 
настоящето, за опознаване историята  на Варна, на 
техния род, за улицата на която живеят, за училище-
то, в което учат.

В конкурса, който се  провежда в два етапа могат 
да участват всички ученици от 5 до 13 клас.

До 31.10.2007 г. трябва да се проведе вътрешният 
етап /в рамките на ОУ и СОУ/, а от 09 до 30.11.2007 г. 
- общинският етап. 

Конкурсът включва два раздела:
Написване на реферат
Изработване на мултимедийна презентация 

Краен срок за подаване на творбите – 09.11.2007 г. 
на адрес:  гр. Варна, 9002, бул. “Цар Освободител” № 
27, БАЗА “Младежки дом”, стая № 10, тел. 616 815.

Награждаването на номинираните участници от 
Общинския преглед ще се осъществи в седмицата, 
посветена на големия християнски празник Рождест-
во Христово.

•
•

This is a manifestation to provoke the interest of the 
young people in the past and its relation with presence, to 
know the history of: Varna, their family, the street they live on, 
the school they study in.

“PeoPle’s memorY tells”

1�



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН           брой 2, юни 2007 г.

ДНИ НА КЛАСИчЕСКАТА КИТАРА 
– ВАРНА 2007

От 30 март до 1 април 2007 г. Община Варна – ди-
рекция “Младежки дейности и спорт” в партньорство 
с НУИ “Добри Христов” отбелязаха в градската гале-
рия “Борис Георгиев” 20-тото издание на прегледа 
“Дни на класическата китара”.

Събитието тази година събра близо 40 изпълните-
ли, разпределени и оценявани в четири възрастови 
групи. Председател на петчленното жури бе проф. 
Димитър Дойчинов – преподавател в Нов български 
университет. Отличените от журито 15 млади кита-
ристи изпълниха своите пиеси по време на галакон-
церта. Сред тях се открояваха имената на Вивиан 
Петкова, Емил Кука, Диян Стефанов, Ива Георгиева и 
Михаил Антонов. С особен интерес и много овации бе 
посрещнат рециталът на 12-годишния Давид Дяков, 
възпитаник на варненската школа, който в момента е 
извънреден студент в Нов булгарски университет.

Като гост-изпълнители във втората вечер се пред-
ставиха ученици от музикалните училища в страната 
– София, Бургас и Пловдив. На “Сцената на младия 
творец” прозвучаха изпълненията на талантливите 
китаристи от НУИ “Добри Христов” Боян Дойчев и Ад-
риян Кръстев.

На 20-то юбилейно издание с почетен знак от кме-
та на Община Варна г-н Кирил Йорданов за цялостен 
принос в областта на китарното изкуство бе удосто-
ен доайенът на класическата китара в нашия град г-н 
Любен Хараламбиев.

Отдадено бе заслуженото на специалисти и спо-
моществователи, допринесли за съхранение и разви-
тие на китарната традиция в черноморския град.

Прегледът “Дни на класическата китара” е една 
уникална възможност на млади таланти от Варна и 
страната да изявят своя творчески потенциал, да 
общуват, да обменят идеи, да радват с изпълнени-
ята си обичащата музикалното изкуство публика. 
Може да се каже, че прегледът се вписа в култур-
ния живот на Варна, превръщайки се в празник за 
младите дарования.

classic guitar DaYsThe “Classic Guitar Days” festival is a unique op-
portunity for young talents from Varna and the coun-
try to reveal their artistic potential, communicate, 
exchange ideas, delight the affiliated to musical art 
public with their performances.
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Асоциация ”Българска книга”, Община Варна и 
Министерството на културата организираха от 29.03 
до 2.04.2007 г. в Двореца на културата и спорта за 
първи път Салон на книгата – Варна 2007 г. Салонът 

на книгата премина под мотото 
„Варна - кандидат за европейска 
столица на културата”. На площ от 
700 кв.м над 50 български изда-
телства представиха хиляди свои 
заглавия. Варненският Салон на 
книгата е първото национално из-
ложение, което се организира из-
вън столицата от 80 години насам. 
Той е продължение на традицията 
в провеждането на книжни изло-
жения в морската ни столица. На 

28 юли 1927 г. във Варна е открита първата национал-
на литературна изложба у нас. 

Откриването на Салона беше с представяне на 
последната книга на Юлиан Попов - “Островът на мъг-
лите” (издателство “Сиела”). Романът беше обявен за 
книга на месец декември на “Радио Франс ентерна-
сионал”. Романът изследва една принципно интерес-
на за българската литература ситуация - попадането 
на българина извън пределите на страната, срещата 
с друг свят. “Островът на мъглите” поглежда и към 
нашите страсти и предразсъдъци, включително и 

всеобщата увереност, че Англия, 
където рядко пада мъгла, е остров 
на мъглите. Книгата е увлекателна 
приказка, социална авантюра, игра 
с класическите романни форми...

Участие в Салона на книгата 
взеха Френският културен инсти-
тут, Гьоте институт, Културното 
представителство към посолство-
то на Ислямска република Иран у 
нас. Културната програма на Сало-
на на книгата - Варна 2007 г. включ-
ваше премиери на нови заглавия, 

дискусии, награждаване на победителите на регио-
нално ниво в Националния конкурс за съчинение на 
тема: “Какво ми дава книгата?”.

В рамките на Салона бяха организирани някол-
ко изложби: “Кирилските азбуки”, обиколила почти 
цяла Европа и изложбата на издателство “Бард” в 
която бяха включени 56 рисунки на младите худож-
ници Калина Атанасова, Ертан Мусов, Юлиан Манев 
и Любомира Стоянова от Варна по книгите на Джон 
Р.Р. Толкин. Гостите на Салона на книгата – Варна 2007 
г. имаха възможност да се запознаят с илюстрациите 
на Кирил Гогов, Виктор Паунов, Регина Далкалъчева, 
Яна Левиева, Николай Алексиев - преподаватели от 
катедра ”Книга и печатна графика” в Националната 

художествена академия. 

В програмата на Салона на книгата бяха вклю-
чени работилница за подвързване на стари книги и 
томбола – “Книгата на моите мечти”. Състезание “100 
лева за най–ценните книги от Салона” и състезание в 
училищните библиотеки, за ученици от 10 клас бяха 
другите съпътстващи инициативи от книжното изло-
жение. Над 200 книги на ученици от 18 училища се 
състезаваха в конкурса “Най-стара книга в домашни-
те библиотеки на Варна”. Първа награда бе присъдена 
за книгата “Духовния мрак в сърцето на човешкия жи-
вот”, издадена през 1850 година от издателството на 
Патриаршеската типография в Цариград. Собственик 
на книгата е Милена Калчева от ОУ “Ангел Кънчев”. 
Книгата “Shakespeare’s dramatische Werke”, издаде-
на през 1854 година в Берлин, донесе втора награда 
на собственика си Деан Желев от Професионалната 
гимназия по строителство и архитектура “Васил Лев-
ски”. С трета награда бе удостоена книгата “Горский 
пътникь”, издадена в Белград през 1854 година и соб-
ственост на Александра Янкова от Първа езикова 
гимназия. Александър Козарев от НГХНИ “Константин 
Преславски” получи поощрителна награда за прите-
жание на книгата “Въведение във всеобща история с 
кратко прибавление от старобългарската история”, 
издадена през 1864 година.

В рамките на националния Салон на книгата Ва-
рна - 2007 професор Божидар Димитров представи 
новата си книга “Българска християнска цивилиза-
ция” в Концертното студио на Радио Варна, преди 
т.нар. й официална премиера. Тя засега е излязла 
само на английски и след представянето й във Варна, 
имаше европейсака премиера през м. май в Брюксел. 
В първия Салон на книгата – Варна 2007-а професор 
Димитров гостува заедно с фондация “КОМ”, на чийто 
щанд в ДКС бяха представени издадените досега не-
гови книги – “12 мита за българската история”, “Разказ 
за историята на България”, “Истинската история на 
Освобождението /1860 – 1878/”, “Българска християн-
ска цивилизация”, посветена на 1100 годишнината от 
смъртта на цар Борис І. 

Медийни партньори на Салона на книгата бяха 
БНТ, БНР и Радио Варна.

ВАРНА - ДОМАКИН НА САЛОН НА 
КНИгАТА ‘2007

For the first time, from 29 March to 2 April 2007, “Bulgar-
ian Book” Association, Varna Municipality and the Bulgarian 
Ministry of Culture organized at the Palace of Culture and 

Sports a Book Room - Varna 2007. In its program an Old-
Bookbinding workshop, a raffle – “My Dream Book”, “100 levs 
for the most valuable books” contest and competitions at the 
school libraries have been included.

Book room
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зЕМЯТА Е ЕДНА –  
НЕКА ДА Я зАПАзИМ зА НАС  
И ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

През 1970 г. в САЩ и Канада по инициатива на 
американския сенатор Гейлърд Нелсън 22 април е 
обявен като ден на ЗЕМЯТА. Като международен ден 
се отбелязва от 1990 г. с цел обединяване на природо-
защитниците от цял свят. Денят на земята е огромно 
по своят мащаб събитие. България е една от първите 
страни, присъединили се към международноте отбе-
лязване на Деня на Земята, който започва от 1990 г. 

В международния комитет тогава България е 
представена от Благовест Сендов. Има сформиран 
национален комитет, а на призива откликват хиляди 
българи и денят се чества с разнообраьни прояви, 
посветени на опазването на околната среда. Отдел 
“Младежки дейности” отново в партньорство с НПО 
с екологична насочен ост и учебните заведения от 
програма “Еко-училища” отбеляза по подобаващ на-
чин 22 април – Деня на Земята. В рамките на 3-4 дни 
бяха финализирани и осъществени няколко значими 
прояви, между които:

- на 19 април се финализира с изложба в база 
“Младежки дом” творческата сесия на учебните за-
ведения, работещи по програма “Еко-училища”, за 
рисунка, стих, послание. От предоставените 90 ри-
сунки, компютърни графики и колажи бяха отличени 
30 творби, като фаворит в комплексното представяне 
е ОУ “Хр. Ботев”;

- фотоизложбата “Да съхраним планетата Земя”, в 
база “Младежки дом” е един израз на отношението на 

младите хора към опазването на околната среда и не-
обходимостта да съхраним природните ценности;

- група доброволци от НПО осъществи на 21 и 
22 април разпространение на флаери с послания 
за Деня на Земята. За проекта на флаера и посла-
нията в него са ползвани материали на младежи от 
СОУ “П.К.Яворов”. На посочените дати в Морската 
градина и центраната градска част се раздадоха 
над 500 флаера;

В тези дни се включиха със свои мероприятия и 
младежи от клуб “Интелект”изложба, ОУ “П.Волов” 
– тържество, ОУ “В.Априлов – традиционни рисунки 
на асфалт и конкурс “Втори живот на отпадъците”, 
ОУ “Хр. Ботев – традиционен еко-празник, ОУ “Кап. 
Петко войвода” – хепанинг, еко-игри, сабиране на 
хартия, изложба “Живата и неживата природа”, 
пролетно почистване, ЦДГ 12 “Пинокио” – конкурс 
за рисунка и тържество, ТД “Черноморски просто-
ри” – поход с ученици до м-ст “Побити камъни” и до 
чешма “Сулуджите”  

earth DaY
In 1970 in USA and Canada on the initiative of the 

American senator Gaylord Nelson 22 April has been 
announced a Day of the EARTH. Bulgaria is one of the 
first countries to join the international celebrations of 
the Earth Day: since 1990.
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ЕДНО ЛЯТО В 
ЦЕНТъРА зА ЕКОЛОгИчНО 

ОБРАзОВАНИЕ И ВъзПИТАНИЕ

И през това лято дирекция “Младежки дейности и 
спорт” предлага за децата и младежите разнообразни 
форми за оползотворяване на свободното им време 
в Центъра за екологично образование и възпитание.

Можете да се включите в различни занимания като:

Лятна  еко – арт академия в която се провеж-
дат художествени и творчески занимания 
в областите рисуване, приложно изкуство, 
музика, танци 
Летни еко-лагери които включват  еко - зани-
мания  и приложни практики за опазване на 
околната среда, оцеляване сред природата и 
придобиване на умения. 
Лятна еко-читалня на открито където може да 
се ползва на наличната литература в центъра
Еко-походи с  обход на туристически марш-
рути  до ПП “Златни пясъци”, “Паша ,дере”, 
“Аладжа манастир”
Вечерен еко-екран с мултимедийно представя-
не на филми с екологична тематика  
Хепанинг и развлекателна програма в ЦЕОВ 
и Зоокът за посетители и участници в летни 
форми  

•

•

•

•

•

•

“Нашето море” – рисунки на асфалт в Зоокъта
Природосъобразен хепанинг включващ сво-
бодни занимания сред природата – палене на 
огън, самодейна музикална програма, придо-
биване на скаутски умения 
Обучителни семинари  на тема: “Оцеляване 
сред дивата природа”  за патрулни водачи към 
Организацията на българските скаути 
“Моите любимци”– фото-сеанси “ Аз снимам 
животните” за любители- участници в летни 
форми на ЦЕОВ  

Летните форми са безплатни и със свободен дос-
тъп. Те се осъществяват през всеки работен ден на 
месеците юли и август

Повече информация можете да получите на тел. 
301 933 – еко-център или в отдел “Младежки дей-
ности” – тел. 612 250, 616 815, 602 966

Очакваме Ви и това лято

•
•

•

•

This summer the “Youth Activities and Sports” Direc-
tory offers children and youngsters variable forms to put 
their leisure time to a useful purpose at the Center of Eco-
logical Education.

a summer in the eco center
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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: varnanamladite@gmail.com
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фОЛКЛОРНА ЕКСПЕДИЦИЯ  - 
“ИзВОРИ НА БъЛгАРЩИНАТА“

Eкспедицията ще се проведе между  22 септември 
и 14 октомври 2007 г. и е свързана с предварително 
проучване на селища от Варненска област, където 
се развива най–добре самодейноста и са запазени 
чисти българските обичаи. В нея ще вземат участие 
деца и младежи от фолклорна формация “Орфеони“ и 

танцова формация “Ритъм“, като са предвидени сре-
щи с изкуството на вокални, инструментални и тан-
цови групи за автентичен фолклор, с певци, свирачи 
и разказвачи от Варненския регион. Основната цел 
на  фолклорната експедиция е да се предостави въз-
можност на  младите фолклорни изпълнители да се 
запознаят отблизо със съхранителите на песни, мело-
дии, обичаи и всичко, което се е запазило до днес от 
нашите родители и поколенията преди тях. 

Ще се направят срещи с художествени ръково-
дители на различни самодейни колективи от тези 
селища, с което ще се получи допълнителна инфор-
мация,  за  възможностите им и след анализиране на 
информацията, ще се определят четири селища, къ-
дето младите музиканти, певци и танцьори заедно с 
техните ръководители ще посетят, ще наблюдават 
репетиция и ще присъстват на седянка - разговор на 

тема – “Какво са ни оставили нашите предци от наци-
оналното фолклорно богатство и как българската ме-
лодия, песен и танц са се запазили до днес”.

       При пристигането си групата ще се срещне 
с фолклорните изпълнители и  ще се посетят забеле-
жителностите на селището, а  след седянката (вечер-
та) ще се направи съвместен концерт пред местните 
жители и гости. На втория ден, през първата полови-
на на деня децата и младежите ще посетят някои от 
домовете на изпълнителите от селото, за да  видят, 
чуят  и да се докоснат до хората, които са съхранили 
и доразвили автентичния ни фолклор. В ранния сле-
добед, групата ще отпътува за  Варна. След приключ-
ване на експедицията ще бъде организиран концерт 
с участието на част от съставите и индивидуалните 
изпълнители от посетените места. Всички пътувания 
по време на експедицията, срещите, дискусиите, се-
дянките и концертите, ще бъдат заснети, обработени 
и предоставени на  РИО на МОН - Варна, за да дос-
тигнат до училищата във  Варна и Варненския регион, 
където се изучава фолклор.

Folklore eXPeDitionThe main aim of the folklore expedition is to give 
opportunities for the young folklore performers to 
get more closely acquainted with keepers of songs 
melodies, customs and all that has been preserved 
until today thanks to our parents and the genera-
tions before them.
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Община Варна –
Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Директор на дирекцията
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