
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РкД-37-20 
20.06.2017 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ  
 

от заседание на  Областната комисия за развитие на младежта, на основание 
Заповед № РкД-22-22 от 06.06.2017г. 
  

Днес, 20.06.2017 г. от 11:00 часа, в зала „Пресцентър“ на Областна 
администрация Добрич се проведе редовно заседание на Областната комисия 
за развитие на младежта. 

На заседанието присъстваха:   
Председател:  
Ивелина Илиева - Зам. областен управител на Област Добрич. 

 
Членове: 

1. Кемал Асан – Главен експерт в Дирекция АКРРДС. 
2. Живко Янев – старши експерт МДС в община Шабла. 
3. Кристина Койчева – младежки работник в ОМЦ-Добрич. 
4. Марияна Симеонова – главен експерт УО в Община Добрич. 
5. Наташа Захариева – началник отдел в Община Добричка. 
6. Павел Дюлгерски –  специалист „Хуманитарни дейности“ в община 

Каварна. 
7. Надежда Колева – началник отдел в община Генерал Тошево. 

 
На заседанието бе направена проверка на присъстващите и отсъстващите 

членове на комисията и се отчете наличието на необходимия кворум за 
провеждане на заседанието. 

 Г-жа Илиева запозна присъстващите с дневния ред: 
1. Обсъждане и одобряване на предложения за промени на Правилата за 

организация и дейността на Областната комисия за развитие на 
младежта. 

2. Представяне на междинен отчет за дейността на общините в изпълнение 
на годишния план за младежта за 2017 г. 

3. Предложения за съвместни дейности и мероприятия. 
4. Други. 
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 Г-жа Илиева даде думата на представителите на общините за изказвания 
и предложения.  

Г-н Живко Янев – старши експерт МДС в община Шабла заяви, че община 
Шабла организира спортни младежки мероприятия, които обхващат цялата 
община.  Г-н Янев докладва за приключил турнир по тенис на маса и създадени 
добри контакти с пловдивска асоциация, с която обмислят реализиране на 
съвместни дейности и в бъдеще. 

Г-жа Кристина Койчева – младежки работник в ОМЦ-Добрич запозна 
присъстващите с предложенията на ОМЦ-Добрич за съвместни дейности и 
мероприятия на областно ниво. 

Първото предложение обхваща работа на терен за популяризиране на 
неформалното образование. Работата на терен е насочена към информиране на 
младите хора от областта и сформиране на групи за провеждане на неформални 
обучителни сесии за правата на човека в отделните общини в област Добрич. 

Второто предложение е насочено към къмпингуване и излети. Свързано е 
с организиране на излети и лагери на открито с група младежи на възраст между 
15-29 години, за да се постигне личностно развитие на участниците чрез 
неформални обучителни сесии на открито и насърчаване на близостта между 
човека и природата. 

Третото предложение е свързано  с така наречената творителница, която 
представлява уоркшоп за изкуство, който ще се проведе последователно на 
комуникативни места в общините в областта. Целта на творителницата  е всяка 
община да представи характерни дейности за нея в отделна шатра. 

Четвъртото предложение е насочено към подобряване на финансовата 
грамотност на младежите. Подобряването на финансовата грамотност се ще се 
осъществи чрез организиране и реализиране на обучителни лекции. Целта на 
обучението е  да се ограмотят младите хора чрез по-стойностни уроци, като 
например започване на първа работа, заплата, начин на ползване на кредитна 
карта, контролиране на харченето, пестенето и бюджетирането за по-големи 
покупки, придобиване на финансови знания и умения, които да им помогнат да 
разбират финансовите рискове и възможности да вземат рационални и 
информирани решения, да са наясно къде могат да получат помощ, да са в 
състояние да предприемат други ефективни действия за повишаване на 
благосъстоянието си, подготовка за бъдещето. 

Петото предложение представлява еднодневен фестивал „No hate“. 
Идеята на фестивала е на оживени централни улици да се изрисуват сърца с боя 
или спрей „Не на омразата“, символ на кампанията „No hate“. Целта е 
използването на тези места периодично през годината за различни инициативи 
да се превърне в традиция за всяка община.  

 Г-жа Марияна Симеонова – главен експерт УО в Община град Добрич 
сподели, че общината винаги е отворена за нови идеи. 
   Г-жа Наташа Захариева – началник отдел в Община Добричка заяви, че 
на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа Дебрене – 2017 „  се 
очаква да има масово участие на младежи от 15 до 29 години. Предвидено е 
провеждането на общински спортен празник в края на месец септември 2017 г.  
Г-жа Захариева, отбеляза, че активно се работи по осигуряване на младежка 
заетост чрез възможностите, предоставяни от националните програми и че на 
територията на общината са назначени един младежки и трима здравни 
медиатори, които активно работят с младите хора.  

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


   

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 
е-mail: governor@dobrich.government.bg    

web: www.dobrich.government.bg  

стр. 3 

 

 

 Г-жа Надежда Колева – началник отдел в община Генерал Тошево 
спомена, че все още има какво да се желае по отношение на доброволчеството 
сред младите хора и добави, че активно, съвместно с Общинския младежки 
съвет, който разполага и със собствен бюджет, гласуван от ОбС Генерал 
Тошево, работят в тази посока. Освен това в община Генерал Тошево предстои 
реализирането на проект  „Младежки център за ориентиране и професионално 
консултиране“ на ученици от 11 до 12 клас. 

Г-н Павел Дюлгерски –  специалист „Хуманитарни дейности“ в община 

Каварна  спомена, че голям брой младежи са взели участие в  Общобългарския  

младежки фолклорен събор „С България в сърцето“, празника на град Каварна 6 

май – Гергьовден, Деня на спорта – 17 май, тържественото шествие по случай 

24 май. 

 В община Каварна са проведени спортни игри за деца със специални 

образователни потребности, театрален фестивал, ветроходна регата, музикален 

фестивал. Предстои провеждането на “ Джулай морнинг“, турнир по хандбал, 

турнир по подводен риболов и др. 

 Г-жа Илиева запозна присъстващите с предложенията на Областна 

администрация Добрич за съвместни дейности и мероприятия с общините, а 

именно: 

1. Популяризиране на младежки инициативи, дейности и мероприятия, 
организирани от общините; 

2. Публикуване на изяви, свързани с младежта и спорта на сайта на 
Областна администрация Добрич; 

3. Предоставяне на етаж от сградата за провеждане на изложби (12 август – 
Ден на младежта); 

4. Подпомагане на младежки конференции, организирани от общините на 
територията на област Добрич; 

5. Предоставяне на зала „Европа“ на Областна администрация Добрич за 
нуждите на младежките организации. 

6. Популяризиране на доброволчеството съвместно с БЧК Добрич – 
изнасяне на лекции; 

7. Подпомагане дейността на младите хора в т. ч. и на младите хора в 
неравностойно положение съвместно с общините. 

       Г-жа Илиева направи предложение Правилата за организация и дейността 

на Областната комисия за развитие на младежта да се преименуват на 

Правилата за организация и дейността на Областната комисия за развитие на 

младежта и спорта. 

След гласуване Комисията единодушно с 8 гласа „ЗА“  прие направеното 
предложение. 

Г-жа Илиева също така предложи към чл. 4, т. 3 от Правилата за 
организация и дейността на Областната комисия за развитие на младежта да 
бъде добавен следния текст „ и програма за изпълнение на областния план за 
младежта“. 

След гласуване Комисията единодушно с 8 гласа „ЗА“  прие направеното 
предложение. 

Поради изчерпване на дневния ред г-жа Илиева закри заседанието. 
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Председател:  
Ивелина Илиева                                 
Зам. областен управител 
 
Изготвил протокола: 
Ксения Добрева 
Юрисконсулт в Дирекция АПОФУС 
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