РкД-37-22
26.01.2015г.

ПРОТОКОЛ
от Първо заседание на Областната комисия за развитие на младежта и
спорта
Днес, 26.01.2015г. от 10:30 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация - Добрич се проведе първото заседание на Областната комисия
за развитие на младежта и спорта, създадена със Заповед № РкД-2243/16.12.2014г. на Областния управител на област Добрич д-р Маргарита
Новоселска. Срещата председателства Йордан Йорданов, заместник областен
управител. Присъстваха представители на шест от общините от област Добрич,
Регионален инспекторат по образование, ДРСЗ – Варна, Спортно училище,
Общински Младежки център Добрич. На заседанието не присъстваха
представители на общините Добричка и Крушари.
Г-н Йорданов благодари на присъстващите за поетия ангажимент за участие
в новосформираната комисия, и припомни, че новосъздаденият консултативен
орган ще подпомага Областния управител при провеждане на държавната
политика в сферата на младежките и спортни дейности, съгласно приоритетите
на Правителството на Република България.
Вътрешните правила на Областната комисия се приеха единодушно, след
като не бяха направени предложения за допълване.
Г-н Йорданов представи дневния ред, а именно:
1. Обсъждане разработването на общинските планове за младежта;
2. Бюджет, предвиден от общините за осъществяване на мероприятия,
касаещи младежта и спорта;
3. Идеи и предложения за популяризиране на младежки и спортни дейности
на територията на област Добрич;
4. Разни
По т.1 и т.2, г-н Йорданов даде думата на представителите на общини да
представят постигнатите резултати от заложените цели в общинските планове
за младежта през 2014 и залегналите дейности за 2015 г.
Г-жа Галина Неделчева /началник-отдел „Хуманитарни дейности”, община
Балчик/ призна, че община Балчик до този момент не е изготвяла План за
развитие на младежта. Предстои изготвянето на такъв за 2015 г.
Реализираните дейности, свързани с развитието на младежта и спорта в
община Балчик за 2014 г. ще бъдат отчетени в Доклад на общината. Г-жа
Неделчева информира, че много от дейностите свързани с развитието на
младежта и спорта се финансират с общински средства. За програма „Спорт”
през 2015 г. се предвиждат 2 600 000 лв., с 30 000 лв. ще се до-финансират
читалищата на територията на общината. Програма „Култура” включва
дейности за деца и младежи, организирането на голям брой фестивали.

Програма „Туризъм” също включва дейности за развитие на младите хора в
община Балчик.
Г-жа Надежда Колева /началник-отдел, община Генерал Тошево/ сподели,
че за 2015 г. са предвидени 200 000 лв. от бюджета на община Генерал Тошево
за финансиране на спортната дейност. През 2014 г. е изградена нова спортна
площадка за футбол на малки вратички.
Г-н Нейчо Нейчев /началник-отдел, община Добрич/ приветства
инициативата за създаване на Областната комисия като консултативен орган
към Областния управител. Той изрази неудовлетвореност от случващото се за
развитието на младежите в община Добрич, като изрази мнение, че може би не
са разкрити много възможности за младите хора, щом предпочитат да напускат
родните си места. Г-н Нейчев отправи предложение след обобщаване на
общинските справки да бъде изготвена от Областна администрация една
аналитична, коректна програма, която да представя годишния календар на
областта по отношение на развитието на младежта и спорта.
Г-н Павел Станчев /старши специалист, община Каварна/ отбеляза, че
община Каварна отделя доста средства за организирането на спортни и
културни мероприятия, турнири-национални и международни.
Той сподели един общ и много съществен проблем, който произтича от
очерталата се тенденция на "изтичане" на млади хора към по- големите
градове и извън страната. Стремежът на община Каварна е задържането на
младите хора.
Г-жа Севдалина Колева /директор на дирекция, община Тервел/ сподели
мнението на г-н Станчев, относно отлива на млади хора, от по-малките градове
към по-големи. Община Тервел реализира утвърден календар за спортни,
младежки и културни дейности. Около 300 000 лв. за 2015 г. ще се отделят за
развитие на младежта в общината. Г-жа Станчева информира за завоювани
титли и награди, на национални и международни конкурси и фестивали, на
Лекоатлетическият клуб и Детският фолклорен ансамбъл. Ежегодно се
организират есенен и пролетен крос, между читалищен футболен турнир и
волейболен турнир – възраст 16-30 г. Определените средства за 2015 г. от
общинския бюджет за културни дейности са 68 000 лв., а за спортни и младежки
дейности 150 000 лв..
Г-н Тодор Димитров /директор дирекция „Хуманитарни дейности”, община
Шабла/ отчете висок процент безработни младежи в община Шабла. Спортните
дейности общината реализира със средства от бюджета си.
Г-н Николай Дяков /директор на Спортно училище “Г.С.Раковски“/
информира, че работят съвместно с община Добрич и РИО, в сферата на
спорта. Спортното училище има добри спортни постижения и е на едно от
първите места в страната. Директорът подчерта, че подготовката в Спортното
училище е на високо ниво и дава насоки за професионално спортно
доразвиване. Изрази готовност за съдействие чрез осигуряване на кадри и
отбеляза, че в Спортното училище работят много добри професионалисти. Г-н
Дяков уведоми, че през 2014 г. по програма „Да Винчи” са се обучили 20
младежи, получили сертификати за „фитнес – инструктор“. Той предложи да се
наблегне в морските общини, които са и туристически дестинации, на спортния
мениджмънт и анимация. Увери Комисията, че предлагат пълно съдействие,
при необходимост.
Г-жа Силвия Венелинова /организатор в Общински Младежки център/
уведоми, че Общинският Младежки център се финансира от бюджета на
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. 2

община Добрич. Центърът подкрепя всички младежки инициативи. Има
сформирани клубове, школи, танцови състави. През 2015 г. предстои голям
ремонт на основната база на Младежкия център, което ще допринесе за
създаване на по-добри условия за младите хора.
Г-н Пламен Начков /директор на ДРСЗ-Варна/ приветства създаването на
Областната комисия за развитие на младежта и спорта, като сподели, че в
областите Шумен и Варна, които също са в обхвата на дейността на ДРСЗ
Варна, все още няма създадени подобни комисии. Той отбеляза, че трябва да
се подобри взаимодействието с работодателите, които да се насърчат да
назначават млади хора. Г-н Начков подчерта за добрите взаимоотношения
между общините, териториалните структури и Бюрата по труда, на територията
на областта. Изрази надежда за ползотворната работа в бъдеще на
Областната комисия.
Г-н Любомир Тодоров /началник на РИО/ уведоми, че РИО не планира
дейности касаещи младежите и спорта. Инспектората взаимодейства с
училища и общини при утвърждаването и съгласуването на проекти с различна
насоченост. По проект „Нова възможност за моето бъдеще”, РИО е
координатор на областно ниво. През 2014 г. се реализира четвърто ниво по
проект „Нов шанс за успех”, където лица, прекъснали своето обучение назад в
годините, могат да продължат своето образование. Много от проектите,
свързани с подобряване на материалната база за спортна дейност, се
съгласуват от РИО. При изработването на Национален спортен календар си
оказва организационно съдействие.
Г-н Кемал Асан /главен експерт в областна администрация/ увери
присъстващите, че при възникнала необходимост, могат да разчитат на
съдействие от страна на служителите на областна администрация, участващи
в комисията.
Г-н Йорданов изрази надежда, че занапред ще продължат усилията на
институциите за развитието на младежта и спорта в областта. Той информира,
че ще се направи опит за осъществяване на контакт с Федерации на
национално ниво, при възникнал интерес да бъдат включени в разширен екип
на Областната комисия за развитие на младежта и спорта.
Заместник областния управител даде думата на присъстващите за
отправяне на предложения и идеи за популяризиране на младежки и спортни
дейности на територията на област Добрич.
Г-н Нейчев предложи да се постигнат първо заложените, в плановете на
общините цели, и след това да се обсъдят нови идеи и предложения. Също
така отбеляза, че би било добре да се организират съвместни прояви на две
или повече общини. В заключение той отправи пожелание за повече работа, за
да може да се създаде по-добро бъдеще за децата.
Г-н Йорданов благодари на присъстващите и им пожела ползотворен ден!
Изготвил протокола:…………………………
Мария Йорданова
Специалист в Дирекция „АКРРДС”
Председател: …………………………
Йордан Йорданов
Заместник областен управител
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