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Младежкият дом в град Враца е първият младежки дом в Република България, 

открит през есента на 1968 година. 

През годините Младежкият дом се оформя като младежко пространство, предназначено 

за развитие и изява на творческите способности на младите хора, за разпространение на 

култура и смислен духовен живот. Създават се условия за занимания по интереси, 

отдих и младежки контакти. 

През 1990 година той се обособява като Общински младежки дом и преминава на 

пълна издръжка от бюджета на Община Враца. 

Днес, Общинският младежки дом е инициатор на уникални и иновационни за 

практиката дейности, с които е известен както в страната, така и в редица страни от 

Европа и света. 

Младежкият дом организира и провежда: 
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• Международен младежки театрален фестивал „Време”; 

• Международен фестивал за древни култури "Слънцето на Тодорка" 

• Национален рецитал – конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и 

проза от любители, провежда се в рамките на Ботеви дни, организирани от Община 

Враца; 

• Фолклорен събор „Пръски от извора”; 

• Преглед на вокални състави и индивидуални изпълнители; 

• „Rockalution” - брейкденс турнири с международно участие; 

• Национален турнир по спортни танци; 

• Национална панорама на източни бойни изкуства; 

• Национален рок фестивал "Рок до края на света ..." 

• Турнир „Изгряващи звезди” – за детски танцови двойки по спортни танци; 

• Национални срещи на детски и младежки парламенти от Р България; 

• Турнир по художествена и естетическа гимнастика "Звездички”; 

• Годишни награди за аматьорско изкуство „Опит за летене”; 

• Национален конкурс за съвременна хореография „Враца танцува”; 

• Национален поетичен конкурс "Любовта...". 

Дейността е съобразена с индивидуалните качества, интереси, творчески способности и 

потребности на младите хора – репетиции и концерти; срещи с изявени творци; кафе 

театри; музикални представяния на различни стилове в музиката – гостувания на поп, 

рок и хип-хоп изпълнители; дейности, популяризиращи националните традиции и 

морал, толерантност и демократични разбирания. Своя творчески потенциал младите 

хора от града развиват в различни клубни и творчески формации. 

Младежкият дом активно участва в разработването и осъществяването на общинската 

политика за работа с местната младежка общност в свободното време. Подпомага 

методически, организационно и технически провеждането на дейности от Ученически 

общински съвет, неправителствени организации, неформални младежки групи. 

Осъществява съвместна дейност с училища, културни институти и други институции, 

работещи за решаване на проблемите на младите хора от града и региона. 

Приобщаване на младите хора към ценностите на гражданското общество,организиране 

и осъществяване на редица младежки форуми, кампании и инициативи, курсове, 

тренинги и обучения, които развиват социалните знания и умения на младите хора са 



друга насока от дейността на Младежкия дом. Доброволците към Дома реализират свои 

идеи, мотивират и активират своите връстници за обществено-полезни дейности. 

Младежкият дом разпространява знания за Европейския съюз и работи по Европейски 

програми. 

През 2007 година към Дома е открит Младежки информационно – консултантски 

център, предоставящ широк кръг информация, консултантски услуги, мотивационни 

курсове и обучения в съответствие с реалните потребности на младите хора и в 

зависимост от тяхната възраст, образование, пол, социално положение, професионални, 

здравни, граждански и културни интереси. 

     

ФОРМАЦИИ  В МЛАДЕЖКИ ДОМ- ВРАЦА 

 

ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА „ СЛАДУРАНЧЕТА- ВРАЧАНЧЕТА“ 

Ръководител: Искра Каспарян, тел.: 0898 67 78 95 

Детска вокална група „Сладуранчета–врачанчета” е сформирана през 2002 година. 

Децата са на възраст от 5 до 10 години. Групата работи върху собствен репертоар и 

популярни песни на известни композитори. Групата има направени записи в 

професионално звукозаписно студио и видеоклипове, излъчвани в електронните медии. 

До 2011 година вокален педагог на Студията е Маргарита Малджанска, а от есента на 

същата година малките сладуранчета са с ръководител Агнеса Петкова. Новият 

ръководител на малките изпълнители Светлана Софиянска работи с групата от есента 

на 2014 г.  

Групата приема нови членове. 

Репетициите се провеждат понеделник и сряда от 18:00 часа в Музикална зала на 

Младежки дом. 

                              



ТЕАТРАЛНА ГРУПА ТЕМП / ТЕАТРАЛНА ГРУПА  ТЕМП – М 

Ръководител - Георги Врабчев, тел.: 0898 505 262 

e-mail: baat@abv.bg 

Театрална група “ТЕМП” е създадена през 1983 година и е асоциирана към 

Младежки дом – Враца. Участниците в театралната група са на възраст от 7 до 35 

години. 

ТГ “ТЕМП” се занимава с ТВ програми, шоу програми за деца и възрастни, 

организира церемонии и чествания, огнени шоу атракциони /огнен пой /, артистични 

реконструкции и др. 

                                        

Спектакли на групата са представяни в Белгия, Великобритания/2/, Гърция, Естония, 

Индия/2/, Испания, Латвия/5/, Македония, Монако, Оман, Русия/3/, Словакия, Турция, 

Югославия и много градове на Р.България. 

От 1987 година ТГ “ТЕМП” организира на всеки две години международен младежки 

театрален фестивал “ВРЕМЕ”, а от 2006 година е създател и организатор на ежегоден 

международен младежки фестивал на изкуствата “Жреци на музите” в гр. Царево. ТГ 

"Темп" е съорганизатор и участник в Международен северен фестивал на аматьорските 

театри „Звезден прах” – гр. Кнежа, Фестивал на древните култури "Слънцето на 

Тодорка", с. Оходен, област Враца,                                                                              

                          



От 1994 година групата е асоцииран член на АITA/IATA (Международна 

асоциация на аматьорския театър), а от 2007 година е учредител на БААТ (Българска 

асоциация на аматьорските театри) . 

ТГ "ТЕМП-М" е формация за малки театрали от 7 до 12 години. 

Основател и главен художествен ръководител на групата е Георги Врабчев. 

Репетициите се провеждат от понеделник до петък в репетиционна зала "ТЕМП" на 

Младежки дом. 

КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „ХАРИЗМА” 

Тренировки на сеньори - Бойка Дичева, тел.: 0899 889 493 

e-mail: charizma@abv.bg 

Клубът по спортни танци във Враца е основан на 11.01.1975 година към 

Младежкия дом. Той е вторият в страната и първи извънстоличен клуб. 

Основател и треньор на врачанския клуб е Бойка Дичева. От основаването на клуба 

досега обучения са преминали над 3000 деца, юноши, младежи и любители. Клубът е 

редовен член на Българска федерация по спортни танци /БФСТ/, която е член на IDSF / 

Международна федерация на танцьорите – аматьори/. 

Основна дейност на Клуба е подготовката на състезатели по спортни танци по 

утвърдена международна програма: стандартни /английски валс, танго, виенски валс, 

фокстрот, куикстеп/ и латиноамерикански танци /самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле, 

джайв/ . 

Младежкият дом и Клуба по спортни танци са организатори на един Международен 

турнир, 15 открити национални турнири и 15 турнири за начинаещи двойки 

„Изгряващи звезди”. Танцови двойки на Клуба са участвали в турнири по спортни 

танци в: Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Полша, Чехия и Германия. 

Ежегодно клубът организира тренировъчни лагер – школи за подготовка на 

състезателите с гост-треньори. В клуба се приемат деца над 6-годишна възраст. 

Предлага се и обучение на любители /сеньори/. 

Неизменна съпътстваща дейност на Клуба е участието на танцови двойки в концерти 

във Враца и страната, шоу – програми, благотворителни прояви, TV – предавания. 

Тренировките се провеждат в Кафе - клуб на Младежки дом както следва: 

Понеделник от 19:00 часа 

Вторник и четвъртък от 18:00 часа 
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БАЛЕТ  „VІVА" 

Ръководител - Нина Димитрова, тел.: 0876 945 051 

Балет VІVА е сформиран през 2006 година. Новаторската и съвременна 

хореография е запазената марка на момичетата и тяхната ръководителка Нина 

Димитрова. 

Балет VІVА участва в мероприятия на Младежки дом – Враца, в събития, 

организирани от училища и институции в град Враца и региона, промоции, чествания, 

концерти. През юни 2012 г. балет VIVA беше един от инициаторите за провеждането на 

първия фестивал-конкурс за модерни танци и мажоретни състави „Враца танцува”. 

          

Репетициите на балета се провеждат вторник и петък от 19 ч. в Балетна зала на 

Младежки дом. 

БАЛЕТ „СКАЙ" / БАЛЕТ „СКАЙ" –М 

Ръководител: Анелия Цветанова, тел.: 0879 007 121 

Момичета от формацията се обучават в изкуството на танца и спецификата на 

парадните и танцови мажоретки. 

Съставът взима участие в прояви на Младежкия дом, в училищни и градски чествания. 

През юни 2012 г. балет „Скай” бе сред инициаторите за провеждането на първия 

фестивал-конкурс за модерни танци и мажоретни състави „Враца танцува” и Преглед 

на мажоретните състави, който се провежда  в рамките на „Ботеви дни”. 

                                    



ГРУПА ЗА ФОЛКЛОР „ВЕСЕЛИНЧЕ” 

Ръководител - Златка Попова, тел.: 0885 894 447 

Ритмична и хороводна, весела и жизнерадостна, песента завладява детските 

сърчица, изгражда у тях ценности, които формират характера им. И не случайно – 

всички се учат отлично, мечтаят, творят, вдъхновено и устремено вървят напред и 

нагоре, с твърдата увереност, че са “мост”, по който ще пренесат към бъдните 

поколения тази красота българска. 

Приети и оценени са “веселинчетата” на сцената, поднасяйки топлината и любовта си 

към народната песен, носейки посланието за доброта. 

Днешните “Веселинчета” са на възраст от 9 до 18 години – умни, интелигентни и 

красиви деца, носещи в сърцата си една голяма любовта към песните, танците, 

мъдростите на родния край. 

            

Репетициите се провеждат понеделник и четвъртък от 19:00 часа в Младежки дом. 

 

ДЕТСКА ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ „ДЪГА” 

Школата е създадена през 2015 година от Росица Стоянова. В нея се обучават деца от 5 

до 12 години, в направленията живопис, графика и приложни изкуства. 

 



ХУДОЖЕСТВЕНА И ЕСТЕТИЧЕСКА ГИМНАСТИКА 

Треньор: Анелия Ангелова, тел.: 0888 765 528 

Клубът по художествена гимнастика е създаден към Младежки дом през 2008 

година. В него участват деца на възраст от 4 до 8 години с треньор Анелия Ангелова. 

Това е един от най-младите състави на Дома със заявка за много бъдещи успехи в 

художествената гимнастика. Клубът с подкрепата на Младежки дом – Враца е 

организатор на традиционния градски турнир по художествена гимнастика 

„Звездички”. 

                     

Тренировките се провеждат от понеделник до четвъртък от 17:00 часа в 

Огледална зала на Младежки дом. 

 

КЛУБ ПО КИТАЙСКИ  БОЙНИ ИЗКУСТВА „ БА ГУА" И ОЗДРАВИТЕЛНА 

ГИМНАСТИКА 

Ръководител: Деян Ганецовски, тел.: 0878 470 997 

Клубът е създаден 1995 година. Негов ръководител е Деян Ганецовски, 

преминал обучение при различни специалисти по китайски бойни изкуства: френският 

майстор Роланд Хеберзетсер, китаеца Танг Тюнг Уинг, Ли Я Дзюн – специалист по 

шаолински бокс, Владимир Гудин – специалист по бокс на пронизващите крака и бокс 

на великия предел и последния негов учител - майстор доктор Шън Фей. 

В резултат на това обучение години наред във врачанския клуб се преподават 

различни специфични школи от китайските бойни изкуства, които изграждат 

физически и технически качества и усъвършенстват съзнанието и духа на обучаващите 

се. 

По инициатива на клуба и с подкрепата на Младежки дом през годините се утвърди 

традиция да се провежда спектакли и демонстрации с участието на различни стилови 

/китайски, корейски, японски/ клубове от страната. 



                          

Тренировките са ежедневни. Участниците са на възраст над 10 години без 

ограничение на горна възрастова граница. 

От 2008 година се провеждат и групови занимания с оздравително-укрепваща китайска 

гимнастика. 

 

 


