С Ъ Д О К Л А Д
на отделите "Организационен", "Идейновъзпитателна дейност" и"Култура" на
на Централния комитет

на ДКМС

ОТНОСНО; Организаторската и политическата работа на
Благоевски районен комитет на ДКМС - Со^ия и
Общински комитет на ДКМС - Варна с младежките
групи*
Възникването на младежки групи в някои големи градове
на страната е продукт на буржоазната идеологическа диверсия.
Процесът се развива на основата на подчертан интерес на някои
млади хора към редица западни музикални, идейно-естетически,
модни и др.течения. Като постепенно се превръща в явление, чуждо
на социалистическия начин на живот. Проблемът стои на вниманието
на Благоевската районна комсомолска организация - София и
Общинскатакомсомолска организация - Варна. При неговото разглеждане изхождаме от това в каква степен той е пряк или косвен
резултат на буржоазно влияние и откРита диверсия и в каква степен
тои е резултат на недостатъчно изследване и създаване на предпоставки и условия за задоволяване интересите и потребностите на
младежта. Главният въпрос сега е, изхождайки от Докладната
записка на др.Т.Живков до Политбюро на ЦК на БКП от 13.08.1985 г.
и на основата на класово-партийните критерии, политическия
подход да поведем борба за ликвидиране на това чуждо на нашия
живот явление.
I. По състоянието на проблема
До голяма степен разглежданият проблем е общ за
Благоевската районна комсомолска организация - София и Общинската комсомолска организация - Варна. В неговата основа се
коренят едни и същи причини, наблюдават се близки

* Смисълът на употребеното понятие "младежки групи" е
условен
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по своята същност процеси и явления. Същевременно съществуват
и някои обективни дадености, които обуславят и характерни различия в подхода на организаторската и политическа работа с
младежките групи в двете комсомолски организации.
Благоевски район и по-точно околното пространство
на Народния дворец на културата са средище на младежки групи
с участници от всички райони на столицата. Това налага голяма
част от целенасочената работа на РК на ДКМС да се провежда
на териториален признак, през свободното време на младежта.
В град Варна се наблюдава активизиране на младежките
групи през курортния сезон, като в тях се включват и известна
част младежи от цялата страна и младежи-български граждани,
живущи в чужбина.
И за двете комсомолски организации липсват данни
със задоволителна точност за броя на групите и участниците
в тях, за характера на съвместното общуване и др. Въпреки това
не се подлага на съмнение съществуването на ограничен брой
младежки групи с различна степен на организираност, някои
от които възникват и се разпадат твърде спонтанно. В групите
участвуват преди всичко ученици на възраст между 14 и 18 години,
обединени от лидери - значително по-възрастни младежи, които
обикновено не учат и работят. Болшинството от участниците са
от семейства със средно и над средното материално и обществено
положение, но има и младежи от социално обременени семейства.
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Тревожен е фактът, че в някои младежки групи участву а
и средношколски комсомолски активисти, включително и членове на УК
на ДКМС 4
В столицата групите

по- обособени

върху основата на различни музикални и идейни течения.
Във Варна няма такава рязка граница. В болшинството случаи
в центъра на вниманието на младежите е въобще предпочитаната музика,
редица младежи взаимотвиват

някои елементи от начина на живот

на рокерите. Тук взема тревожни размери употребата от ученици на
заместители на опиатни средства /преди всичко става въпрос за вдишването на изпарения от ацетоновото лепило "Кале" в найлонов плик/.
Характерна особеност за град Варна е първоначалното разпръскване на
младежките групи чрез органите на МВР и оперативните отряди.

II• За работата на комсомолските комитети, дружества и организации в борбата срещу възникването на разглежданите младежки групи.
През настоящия период проблемът стои на вниманието на РК
и ОбК на ДКМС, но доскоро той е наблюдавана "ио принцип", без
конкретни действия за неговото решаване. На низово равнище и особено
в ученическите дружества и организации не се предприемат конкретни
стъпки. Като цяло, въпросите за работата с младежките групи и за
борбата срещу тяхното възникване се включват инцидентно и непълно или
въобще не се включват в дневния ред на комсомолските ръководни
органи. Не са приети и съответни програми и мерки за последователно
разгръщане работата в това направление.

ж
Болшинството кадри и активисти на ДКМС нямат задълбочена подготовка по проблема, тяхната информация е твърде повърхностна и
случайна• Основният източник на информация е изследването на
НИИМ, което не е предоставено на ОбК и РК на ДКМС и масово не се
познава. Няма яснота по социално-класовия състав на групите.
Учителите и представителите на другите социално-педагогическите
фактори в общия случай стоят настрана от тези проблеми. Благоевски
РК на ДКМС и на ОбК на ДКМС - Варна са предприели мерки за вникване в генезиса на младежките групи, за запознаване със съдържанието на техния живот и др., но това не е достатъчно.
РК и ОбК на ДКМС се стремят да изучават групообразуващите
младежки потребности и интереси. Този въпрос не стои така на низово
равнище - много дружествени и низови комитети на ДКМС не познават
напълно конкретните групообразуващи потребности и интереси на всеки
млад човек. Особено тревожно е, че болшинството комсомолски комитети не са запознати добре и не се интересуват достатъчно от живота
на младите хора извън формалния колектив. Това преди всичко се отнася за ученическите комсомолски организации.

Ето защо, във

всички посетени дружества и организации комсомолските дейци не
знаеха със сигурност за членството на младежи от същите колективи
в разглежданите групи. Също така не се знаеха например пътищата
и формите, чрез които любителите на определена музика удовлетворяват своите интереси и др.
Работата и борбата на комсомолските комитети

за преодо-

ляванеляване на явлението има две страни: за премахване на причините
довеждащи до възникването на младежки групи и работата с вече възникнали младежки групи.
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Благоевски районен комитет на ДКМС и Общинския
комитет на ДКМС - Варна оценяват необходимостта за постигане
ново качество на дейността на средношколските дружества и организации. Налице са някои положителни изменения в организацията
и провеждането на самодейността и самоуправлението /Благоевски
район/, трудовата дейност /Варна/, но постигнатото е само
добро начало. Все още организационно-политическото състояние
на редица дружества и организации е далеч под възможностите.
Съществува голяма потребност от внедряването на дългосрочна
и ефективна система за трудовото възпитание и професионалното
ориентиране на учащите се. Решителен прелом трябва да се внесе
в работата за масовизирането на физическата култура и спорта.
Нужна е целенасочена и качествено нова дейност за формиране
на музикалната култура и възпитание у юношите и девойките.
В двете комсомолски организации са характерни стремеж
и тенденции за издигане равнището на многостранната дейност
през свободното време на младите хора. Поставят се високи
изисквания към работата на младежките домове и клубове. Търсят
се нови форми на идейно и естетиче ско въздействие. Много
популярни сред младежта са Летния младежки клуб и откритите
клубни форми към Окръжния младежки дом - Варна, клубовете
на приятелите на рок-музиката, на електронната музика, клубтеатър "Политика" в Благоевски район и др. Наред с организираното участие на младежта в дългосрочни форми на работа сега
се търсят пътища за повишаване влиянието на Комсомола в
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свободното време на младите хора, които не са организирани и
не участвуват в специални звена и форми за младежки дейности.
Но това са засега само добри намерения.
Положителен е стремежът да се привличат юношите
и девойките, склонни да участвуват и участвуващи в младежки
групи в младежките домове и клубове, където по подходящ начин
да се удовлетворяват техните интереси. Но това е едната страна
на въпроса. Тя лесно може да се изроди не в борба, а в
приспособяване към групите. Необходимо е утвърждаването на
техни алтернативи със социалистическо съдържание в свободното
време на младежта. А в тази насока почти нище не е направено.
На този етап не задоволява идейно-политическата
и особено контрапропагандната дейност на комсомолските комитети,
насочена срещу възникването на младежки групи. Често такава
дейност въобще липсва. Особено внимание трябва да се отдели
за анализиране на ролята, която имат дискотеките и дисководещите за обособяването на групите.
Въпреки добрите намерения все още не се използуват

;

плъноценно за младежка дейност ведомствената база и особено
заведенията за обществено хранене. Необходимо е по този въпрос
комсомолските комитети да работят много по-конкретно и
настойчиво.

. . -

•

В Общинската комсомолска организация - Варна
съществува положителен опит по организация, ролята и дейността
-

на младежките оперативни отряди. И в двете комсомолски
организации не са
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правени опити за въздействие в разглежданите младежки групи
"отвътре". Индивидуалната работа с техните "членове" се провежда
инцидентно, при някои случайни срещи с тези младежи и девойки.
III. На тази основа и предвид наблюденията от други
окръжни и общински организации могат да се направят следните
по-главни изводи;
Първо, относно социалния състав на младежките групи.
Потвърждават се досегашните изводи, че в групите се включват
предимно юноши и девойки на възраст между 14 и 18 години, като
лидерите са до 35-годишна възраст.
Социалният произход на участниците в младежките групи
е разнообразен, като не малка част от тях произхождат от нездрави
в брачно отношение семейства и деца на изявени в обществено
отношение родители с големи материални възможности. Това преди
всичко са ученици с добър и висок успех в училище, учещи се
в престижни училища /най-често езикови гимназии и училища по
изкуствата/.
Лидерите обикновено са неучещи и неработещи млади
хора, нерядко водени на отчет от органите на МВР като извършители
на криминални престъпления, имащи близки осъдени от народния
съд и деца от смесени бракове.
Второ, относно степента на организираност на младежките
групи.

В повечето случаи става въпрос за неорганизирани

младежки групи с променлив и преливащ се състав, възникващи

на определени места спонтанно. В тяхната основа стоят подчертаните
интереси на млади хора към определена област и потребността им
да общуват в тази насока. Болшинството спонтанно възникнали групи
се разпадат бързо, но някои от тях под влиянието на различни фактори
придобиват устойчивост. С течение на времето в такива групи се
наблюдават елементи на организация и ръководство.
Трето, относно някои от причините за възникване на младежките групи. Такива причини са:
- слабости в дейността на комсомолските дружества и организации по трудовото, естетическото, музикалното и нравственото
възпитание на младежта;
- незадоволителното организационно-политическо състояние на
някои дружества и организации, принизената индивидуална работа и
недостатъчното внимание и грижи, което проявяват комсомолските
органи към всеки млад човек,- борбата

с

групите не се води конкретно, съобразно спе-

цификата, динамиката и структурата на всяка една от тях;
- все още малкото възможности, които предлага дейността
на ДКМС - особено по местоживеене, училището и други органи и
организации за реализирането на споменатите интереси и потребности
на младите хора чрез подходящи форми и др.
Четвърто, относно

някои страни от живота в младежките

групи. Най-често дейността се изразява в събиране на относително постоянни места, слушане на удачни стилове музика, разу
чаване на танца "брейк", гледане на видеофилми (разпространени
чрез ВТО "Кореком" и незаконен внос) демонстрация на

много
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скъпи и мощни мотоциклети, обмяна на информация и атрибути
/значки, емблеми, списания и др./, ревюта на упадъчни модни
тенденции, организиране на летни сборища, търсене на съмишленици в други градове и др.
Ръководейки се от консумативни настроения, подражавайки на несоциалистическия начин на живот, демонстрирайки неангажираност към проблемите на нашето общество има все още предпоставки младежките групи да се увеличат и станат волни и неволни
пропагандатори на чужда идеология. В това се крие главната
потенциална опасност в бъдещ1ого им съществуване и дейност.
Пето, относно подходите на работа и борбата на
комсомолските комитети, дружества и организации.
Преди всичко усилията трябва да се насочат,както
за преодоляване на причините^, довеждащи до това явление, така
и за атакуване на следствията. Необходимо е повсеместно
качествено нова работа по комунистическото възпитание на
подрастващите, учащите се, младите хора като умело се използува
диференцирания подход съобразно възрастовите и други особености
сред младежите и неотклонно се постига единство на общественополезното и романтично начало.
Решителни изменения трябва да настъпят в съвместната
работа на Комсомола, училището, семейството, трудовите колективи,
на всички социално-педагогически фактори, за формирането на
социалистическо отношение към труда, като основа на жизнената
стратегия на младите хора. Става въпрос за потребността да

се гарантира ежедневното активно участие на учащите се в
обществено-полезна и възпитателна трудова дейност.
Нужно е да се извърши прелом в работата накомсомолските органи по музикалното и естетическото възпитание на
младежта. Необходимо е да се пристъпи към изграждането на
някои камерни форми за запознаване и слушане на определени
стилове музика, към разпространяването на информация, която
ще позволи да се формира вярно, критично, класово отношение
към съществуващите музикални течения. Още по-действено следва
да се създават условия и предпоставки за непосредственото
всекидневно общуване с първите имена на българската естрада
с младежта.
На следващо място на качествено ново равнище да
се издигне дейността на комсомолските дружества и организации през свободното време на младите хора. Особено важно
е да се повиши многократно влиянието на ДКМС върху младите
хора невключени и нежелаещи да се включат в организирани
форми на работа.
Наред с това много по-целенасочена трябва да бъде
работата на комсомолските дружества и комитети с вече
възникналите младежки групи, тук следва са де прилага принципа
на единство на методите на убеждението и принудата. Сега особено,
важно е, комсомолските комитети да преодолеят увлеченията за
приспособяване на работата си към живота и дейността на вече
възникналите групи, а от позициите на политическа организация
на българската младеж да се поведе чрез политическия подход
решителна борба за изкореняване на идейно чуждите ни настроения
намерили привърженици сред част от младите хора.
Комсомолските комитети следва да овладеят и прилагат
диференцирания подход за работа с младежките групи. Необходима
е работа и борба не въобще, а такава в зависимост от характера
на младежката група, от нейната идейна-естетическа и нравствена
платформа и степен на организираност. Всичко това означава
решителна борба срещу възникването на групи по подобие на
"рокерите", "пънкарите" и др.
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Сега е особено важно, комсомолските комитети,
дружествата и организациите много смело, решително и
постоянно да използуват и прилагат форми и методи на работа
като:
- открит диалог с членовете на младежките
групи;
- влияние на младежките групи "отвътре";
- широко разкриване на идейното съдържание на
различните музикални стилове;
- по-пълноценно използуване на възможностите
които дава влечението на младите хора към някои музикални
стилове, по примера на проведените концерти "Рок за мир";
- въвличане на първите имена на българската
естрада в работата с младежките групи и др.
Шесто, относно създаването на организационни
предпоставки за работа с младежките групи
Преди всичко трябва да се осигури единство в
подхода на работата на комсомолските комитети и другите
обществени и държавни органи и организации. На първо
място е нужно да

о

12.
се набележат срочни мерки за повишаване компетентността
на кадрите, за координиране на техните усилия.
Особено важно е да се изгради система за информация,
която да гарантира познаването на процесите и явленията в
младежките групи.
Като се има предвид гореизложеното, предлагаме на
Секретариата на ЦК на ДКМС да

Р Е Ш И :
1. Приема информациите, подкрепя положителните изменения, настъпващи в организаторската и политическата работа с
младежките групи на Благоевски РК на ДКМС - София и Общинския
комитет на ДКМС - Варна и оценява досегашните резултати в тази
дейност като незадоволителни.
2. Препоръчва на Благоевски РК на ДКМС - София
и ОбК на ДКМС - Варна:
- Да провеждат по-целенасочена организаторска и
политическа работа за издигане на качествено ново равнище оМ^-а
Г^дейността на средношколските дружества и организации, като
особено внимание се обърне на идейно-политическото, трудово,
музикално и нравствено възпитание на учащите се;
- Да се набележат мерки за решително тащай^шваце--,
издигане влиянието на комсомолските организации през свободното
време на младите хора, включени или не в организираните форми
на работа;

13.
- Да се повиши грижата и вниманието на комсомолските
комитети към живота на младите хора извън формалните трудови
колективи;
издигне равнището на индивидуалната работа
с младите хора, участвуващи в младежки групи;
- Да се повиши конкретната организаторска и политическа
работа за привличане на участниците в младежките групи в базата
С

М

е

х

-

2

г

за младежки дейности, където по подходящ начин да се^реплизир-ат

>

техните интереси в обществено-полезна дейност;
- Много по-настойчиво и конкретно да се решават въпросите
за използуването на ведомствената база и заведенията за обществено
хранене за младежки дейности.
/

1?=Ч

\3. Утвърждава Комисия за координация и ръководство
,1А
" и/на д^йнбетта по проблемите на младежките групи в състав:
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1.

Николай Добрев - председател

2. Николай Камов
3. Олег Опрев
4. Екатерина Димитрова
5. Петър Митев
6. Александър Мирчев
7. Зарко Гогов
8. Представители на:
- Министерство на народната просвета;
- Централен съюз на 0С0;
- Национален съвет на ОФ;

14.

у

- Централен съвет на БСФС;
- Министерство на народното здраве;
- Министерство на вътрешните работи и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: По повод на докладването в Секретариата на ЦК на
ДКМС на Благоевски РК на ДКМС - София и ОбК на
ДКМС - Варна бе изградена работна група в състав:
Олег Опрев, Екатерина Димитрова, Александър Мирчев,
Румен Грънчаров, Николай Текелиев, Борислав Кашев и
Петър Гигов.
Членове на работната група посетиха комсомолските
организации при 9 ЕСПУ с преподаване на френски
език, 121 ЕСПУ, Медицинска академия - София. Проведени бяха разговори с млади търговски работници
от търговския комплекс при НДК "Л.Живкова" и с много
комсомолци и комсомолски активисти от столицата.
През периода 9-12 ноември т.г. др. Грънчаров,
Текелиев, Кашев и Гигов посетиха комсомолските организации при 1 ЕСПУ с преподаване на английски и
немски език, 4 ЕСПУ с преподаване на френски език,
Техникума по дървообработване и вътрешна архитектура,
Средното музикално училище, ТК "Балкантурист" Варна.

15.

ъ

Проблемът бе обстойно обсъден в ГК и Благоевски РК
на ДКМС, V РУ на МВР - София, ОК, ОбК, I РК и II РК на ДКМС,
ОМД и ОУ на МВР - Варна и др.
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