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ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ , ОБЛАСТНИЯ ПЛАН И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

МЛАДЕЖТА 

Планирани дейности по общини 

Община Бяла Слатина 

ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗАТОРИ 

Разработване на проекти за реализиране на младежки дейности Училища 

Популяризиране участието на младежите в реализирането на проекти чрез семинари, кръгли 

маси, обучения, издаване на информационни материали /брошури, мултимедийни продукти/. 

Медии МКБППМН 

Св. Валентин- празник на виното и любовта. Община Бяла Слатина 

 Фестивал "Фършанги", с. Бърдарски геран Кметсво Бърдарски геран 

Областен и зонален етап на ученически игри. 

 

РИО Враца и експерт на 

Министерството на младежта и 

спорта за област Враца 

Пополяризиране на местното самоуправление-Ден на отворените врати на общинска 

администрация- «Мениджър за един ден». 

Община Бяла Слатина СОУ 

«В.Левски», гр. Бяла Слатина 

Празник на пролетта. Читалища, училища и детски 

градини 

„Нарисувай своя Великден”, Великденски работилници Община Бяла Слатина 

„Ден на земята” -  карнавал Община Бяла Слатина 

Конкурс за млади поети "Николай Хрелков". Читалище „Развитие-1892” 

Община Бяла Слатина 

Държавно първенство по джу-джицу до 18 години . Община Бяла Слатина 

Общинска асамблея на детското и ученическо творчество. Община Бяла Слатина и НЧ 

„Развитие-1892” гр.Бяла Слатина 

Майски културни празници Община Бяла Слатина и 

НЧ „Развитие-1892” 
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гр.Бяла Слатина 

Ден на българския спорт  Община Бяла Слатина и волейболен 

клуб „Чавдар” 

Международен ден на детето  

„Детско шоу” 

Община Бяла Слатина 

Общински турнир по футбол за ученици от V-VIII клас  Община Бяла Слатина 

"Здравей лято" - денс парти за посрещане на лятото Община Бяла Слатина 

Първи училищен звънец Община Бяла Слатина 

Организиране и провеждане на общински етапи на Ученически игри, викторина ”Да запазим 

децата на пътя” и други регламентирани прояви.  

Училища 

Общинска администрация 

РУ ”Полиция” 

„Ден на отворени врати в РУП – Бяла Слатина” РУ ”Полиция” 

МКБППМН 

Превантивни кампании за пътна безопасност - 20 ноември – Международен ден на жертвите от 

пътно-транспортни произшествия. 

Училища 

РУ ”Полиция” 

 

Младежки инициатива, организирани по повод: 

  - 9 май – Ден на Европа ;  

 - 12 август – Международен ден на младежта. 

МКБППМН 

Програма на МВР „Работа на полицията в училищата” РУ ”Полиция” 

„Ден на отворени врати в Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Бяла 

Слатина” 

РСПБЗН 

МКБППМН 

Участие в инициативи по програмата „Учене през целия живот”. Училища 

Отбелязване на 1- ви декември - Ден за съпричастност 

към засегнатите от ХИВ/СПИН 

МКБППМН 

Превантивна работа с младежи- правонарушители. МКБППМН 

Училища 

Кандидатстване по програмата „Старт в кариерата”, Компонент 1. Общинска администрация 

Информационни кампании за популяризиране на програми за младежка заетост. ДБТ Бяла Слатина 

Кампании за преодоляване на негативните тенденции сред младите хора РУ ”Полиция” 

Училища 

МКБППМН 
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Община Враца 

ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

област Враца / община Враца 

(Таблицата е систематизирана съгласно Националната стратегията за младежта 2010 - 2020) 

Дейности 
Индикатори за 

изпълнение 

Програми, 

инициативи и 

кампании            

Резултати финансова рамка 

Отговорна институция/ 

организация 

година 2016 година 2016 

съгласно 

дефинираните 

индикатори 

    съгласно източниците 

на финансиране: *Нац. 

Фин. **ОП фин.  

***други донорски 

програми 

I.  НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите 

хора в България. 

Оперативна цел 1: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на 

младите хора 

Задача 1: Подобряване качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през 

целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда        

1.1. Осигуряване на 

чиракуване и 

стажуване 

*бр. 

чиракували/стажув

али млади хора на 

възраст:  

Проект ” Нова 

възможност за 

младежка заетост”  

10 

ОП "РЧР"        ДБТ - Враца 

от 15 до 24 г.  - 

от 25 до 29 г.      - 

1.2. Насърчаване на 

работодателите да 

осигуряват 

възможности за 

повишаване на 

квалификацията на 

млади работници и 

служители 

*бр. млади хора 

повишили 

квалификацията си 

на възраст:     

Проект  

"Професионално 

обучение за всички 

- шанс за успешен 

преход към 

заетост" /ПРО-

ШАНС/ 

5 Национално 

финансиране      

 

ДБТ - Враца 

  

от 15 до 24 г.  5 
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от 25 до 29 г.           

*бр. млади хора 

повишили 

квалификацията си 

на възраст: 

Проект ” Нова 

възможност за 

младежка заетост” 

 

50 

 ОП "РЧР"        ДБТ - Враца 

от 15 до 24 г.  - 

от 25 до 29 г.                         - 

1.3. Засилване на 

ефективността на 

връзките между 

образователните и 

обучителните 

институции и 

бизнеса за 

улесняване на 

прехода от 

образование към 

заетост 

*бр. заети млади 

хора след 

завършване на 

висше образование 

на възраст до 29 г. 

 НП "Старт в 

кариерата" 
10 

Национално 

финансиране      
ДБТ - Враца 

1.4 . Насърчаване на 

изследователския 

интерес на 

учениците и 

студентите чрез 

участие в различни 

проекти 

*бр. проекти     

*бр. участници  

Проект „DEAR 

STUDENT” 
60 Европейската комисия 

Училища от Община 

Враца 

 

1.4. Осигуряване на 

заетост и 

възможност за 

реализация в 

различни форми на 

заетост. 

*бр. заети млади 

хора на възраст 
Първичен пазар 290 

Национално 

финансиране  
ДБТ - Враца 

от 15 до 24 г.  130 

от 25 до 29 г.   160 

*бр. заети млади 

хора на възраст  

НП „Асистенти на 

хора с 

увреждания” 

10 

от 15 до 24 г.   
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от 25 до 29 г.   

*бр. заети млади 

хора на възраст 

НП „Активиране 

на неактивни лица” 

на възраст   

1 

  

от 15 до 24 г.   

от 25 до 29 г.    1 

*бр. заети млади 

хора на възраст 
НП „Мелпомена”  

2 

 

 

ДБТ - Враца 
от 15 до 24 г.  - 

от 25 до 29  - 

*бр. заети млади 

хора на възраст 
Мерки по ЗНЗ 25 

ДБТ - Враца 
от 15 до 24 г.  - 

от 25 до 29 г.    - 

*бр. заети млади 

хора на възраст 
Младежка борса 2 

Община Враца 

Младежки дейности - 

Община Враца съвместно с 

ДБТ 
от 15 до 24 г.  1 

от 25 до 29 г.    1 

Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в 

държавната и общинска администрация  

2.1. Създаване на 

възможности за 

стажове в 

държавната и 

общинска 

администрация на 

студенти от висшите 

училища 

*бр. заети млади 

хора чрез 

стажуване в 

публичната 

администрация на 

възраст:                                  

ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси” 

- 

ОП финансиране         

ДБТ - Враца със 

съдействието на Община 

Враца 

от 15 до 24 г.      - 

от 25 до 29 г.    - 
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2.2. Разширяване на 

достъпа до услуги за 

професионално 

ориентиране, чрез 

което да се осигури 

подкрепа за младите 

хора за решаване на 

проблеми, свързани с 

избора на професия 

или професионално 

развитие с оглед на 

индивидуалните 

качества на личността 

и връзката между 

тези качества и 

възможностите за 

заетост чрез 

Оперативната 

програма „Развитие 

на човешките 

ресурси” по 

Европейския 

социален фонд 

*бр. безработни 

млади хора на 

възраст:                                          

 1. Професионално 

ориентиране 

 

2.Ателие за 

търсене на работа 

330 

Национално 

финансиране 
 ДБТ - Враца 

от 15 до 24 г.                                     130 

от 25 до 29 г.     200 

II ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО  ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ  

Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено 

развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им 

 Оперативна цел 1: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора. 

Задача 1. Разширяване 

на възможностите за 

неформално учене на 

младите хора, чрез 

публично подпомагане 

и предлагане на услуги 

*бр. мл. хора на 

възраст:                                              

  8 художествено-

творчески състава, 

4 спортни, 1 

младежка 

организация. 

- III Национален 

9000 Младежки дом 

Младежки дом със 

съдействиетона Община 

Враца 
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за разширяване на 

знанията, опита и 

уменията на млади 

хора, за приобщаването 

им към ценностите на 

гражданското 

общество, науката, 

културата, изкуството, 

здравословния начин 

на живот, 

безопасността на 

движението по 

пътищата и за 

предотвратяване на 

противообществените 

прояви 

фестивал-конкурс 

за съвременна 

хореография 

„Враца танцува”; 

- VIII Фолклорен 

събор „Пръски от 

извора”; 

- XI Годишни 

награди за 

матьорско 

изкуство „Опит за 

летене” 

- VII Градски 

турнири по худ. и 

естетическа 

гимнастика 

„Звездици”; 

- 54-ти Национален 

рецитал-конкурс за 

изпълнение на 

Ботева и 

възрожденска и 

проза. 

- Турнир по 

спортни танци 

„Изгряващи 

звезди” 

- XVI Поетичен 

конкурс 

„Любовта…”. 

- VIII Младежки 

рок фестивал „Рок 

до края на света”; 
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VI Младежки рок 

фестивал „Рок до 

края на света”; 

III Международен 

фестивал за древни 

култури „Слънцето 

на Тодорка”; 

IV Стрийт арт фест 

„Рефреш”; 

VI Международен 

брейк турнир 

„Rocallution”; 

Седмица на 

младежката 

активност – м. 

2016 г; 

Базар на 

свободното време 

поезия. 

от 15 до 24 г.  6500 

от 25 до 29 г.  2500 

*бр. мл. хора на 

възраст:                              

- Организиране и 

провеждане на 

обучения и 

семинари на теми: 

"Лидерство и 

застъпничество", 

"Посредничество 

за намиране на 

работа". 

- Провеждане на 

семинар за 

ученици, 

20 

Съгласно Приложение 1 Община 

Враца и Програма BG06 "Деца и 

младежи в риск" 

Младежки дейности, 

съвместно с Младежки 

център - Община Враца 
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преподаватели и 

родители 

"Професията на 

моя живот" - 

дискусия за 

традиционните 

професии и 

професиите на 

бъдещето; 

- Конференция на 

тема 

"Интеграционни 

политики свързани 

с интеграцията на 

младежта и 

младежите в 

неравностойно 

положение" 

- Организиране и 

провеждане на 

"Кръгла маса" за 

дебатиране на 

формите и 

механизмите за по-

висока 

съпричастност на 

родителите за 

образованието на 

техните деца 

- Международна 

конференция на 

тема 

"Европейските 
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младежки центрове 

на Съвета на 

Европа - 

стандарти, 

инструменти и 

примери за добри 

практики в 

политиката за 

младежта" 

 от 15 до 24г.  10 

 от 25 до 29г.  10 

Задача  2. 
Популяризиране 

формите на 

неформалното учене 

*бр. 

информационни 

кампании (моля 

избройте ги)          

Концерти за 

стартиране и 

приключване на 

творческия сезон, 

участия в 

предавания на 

електронните 

медии и 

публикации в 

местния печат, 

разпространение 

на афиши и 

рекламни флайери 

500 Младежки дом       Младежки дом 

Задача 3. 

Обмен на добри 

практики и идеи 

*бр. проведени 

срещи 

Организиране и 

провеждане на 

среща с младежи и 

експерти в 

областта на 

младежките 

дейности  

1 
съгласно Приложение 1  Община 

Враца 

Младежки дейности - 

Община Враца 

Задача 4. 

Подкрепа на 

*бр. обхванати 

младежи на 

Able mentor - 

свързване на 
2 

съгласно Приложение 1  Община Враца 

Младежки дейности - Община Враца 
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пълноценното 

личностно и 

обществено развитие 

на младите хора.  

възраст ученици с ментори 

- от 15 до 24 г.  1 
съгласно Приложение 1  Община Враца 

Младежки дейности - Община Враца - от 25 до 29 г.              1 

Оперативна цел 2: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

Задача 1. Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и 

стимулиране  на инициативността, младежкото творчество и изява, чрез:  

1.1. Подкрепа на 

младите дебютанти 

в изкуствата и в 

различните 

културни индустрии. 

Ангажиране на 

свободното им 

време. 

*бр млади творци 

на възраст:                        

 

Литературен салон 

- представяне на 

млади литературни 

творци. Музикален 

салон - 

представяне на 

млади музиканти. 

Галерия - 

представяне на 

млади художници, 

фотографи, 

скулптури и др.  

 

400 

 

Младежки дом,  

Младежки дом, 

Младежки дейности - 

Община 

Враца                              

12 август – 

Международен ден 

на младежта  

100 

Съгласно Приложение 1 Община 

Враца  
- от 15 до 24 г.  250 

- от 25 до 29 г.              250 

*бр. изяви на млади 

творци 
 

 

 

*бр. организирани 

събития 

Lan party games - 

Фестивал на 

компютърните 

игри 

1 
Съгласно Приложение 1 Община 

Враца 

Младежки дейности - 

Община Враца 

1.2.Насърчаване на 

приноса на 

младежката работа 

*бр. младежи 

работници:                                                     

Връчване на 

награди по повод 1 

март – Ден на 

240 Младежки дом  Младежки дом 
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за реализацията на 

творческите 

способности на 

младите хора 

любителско-

художествено 

творчество 

III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 

 Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора  

Оперативна цел 1: Повишаване на сексуалната култура на младите хора 

Задача 1. Създаване 

и прилагане на нови 

форми на здравно 

образование в 

училищата, както и 

насърчаване на 

здравната просвета в 

читалищата, 

младежките 

средища, спортните 

и младежките 

организации, 

включително и чрез 

развитие на подхода 

„Връстници 

обучават 

връстници”, с цел 

развитие на знания, 

нагласи и умения за 

здравословен начин 

на живот, безопасно 

поведение и 

избягване на 

рискови за здравето 

практики 

*Видове нови 

форми 

14 февруари – Ден 

на влюбените; 

26 юни – Световен 

ден за борба с 

наркоманите; 

1 декември – 

Световен ден за 

борба срещи 

ХИВ/СПИН                                                                                                                   

Раздаване на 

информационни 

материали, 

прожекции на 

филми и анкети на 

тема : 

„Съвременната 

контрацепция”, 

„Полово предавани 

болести”, 

Провеждане на 

здравно-

образователни 

кампании в учебни 

заведения; 

здравно-

образователни 

600 
Младежки дом  

Младежки дом  

УОБС 
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беседи в СОУ на 

Община Враца по 

проблемите на 

употребяването на 

наркотици, 

злоупотреба с 

алкохол и 

тютюнопушене 

Младежки дом; Проект 

"Информирани и здрави"; 

Общински съвет по наркотични 

вещества 

  

 

Младежки дом; УОБС; 

БМЧК; МЗ; РЗИ- Враца; 

ПИЦ; Общински съвет по 

наркотични вещества,  

 

  

  

Здравно-просветна 

дейност в част от 

селата на 

територията на 

Община Враца 

 
съгласно Приложение 1 Община 

Враца  

Младежки дейности -

Община Враца 

 

IV. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

Стратегическа  цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, 

конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

Оперативна цел 1: Гарантиране правата на младите доброволци 

Задача 1. 

Осигуряване на 

подходящо обучение 

и квалификация за 

младите 

доброволци, 

свързани с 

извършваните от 

младежите 

доброволчески 

дейности 

*бр. обучения    

Превенция на 

ХИВ/СПИН и 

сексуално 

рисково 

поведение;  

*Обучения на 

доброволци 2бр. 

за 15 човека.  

*акции / 

кампании – 2 бр. 

 

наркоманно 

рисково 

поведение: 

*Обучения на 

доброволци – 20 

365 

За обученията на доброволци – 

обучители / презентатори - 

Национално финансиране; 

финансирането на всички 

останали обучения 

финансирането е от областния 

съвет на Български Червен кръст 

(ОС на БЧК) Враца 

БЧК 
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добр. в 2 

обучения *акции / 

кампании – 2 – 

съвместно с 

ОСНВ  

 

Първа помощ: 

*Обучения на 

доброволци – 

4бр. обучени – 40; 

*обучения на 

ученици в у-щата 

– 4бр., обучени – 

100 ученика; 

*акции / 

кампании – 

подготовка на 

учениците и  

участие в  

състезание на 

МАЕ 

Обучение по 

програма 

„Хелфи”  на 

доброволци от 

областта и в едно 

училище в 

гр.Враца,обучени 

15 доброволци и 

обхванати 25 

ученика 

 

Психо-социална 
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подкрепа: 

обучения на 

клубно ниво за 20 

добр.  

Ателиета по 

психосоциално 

подкрепа за деца  

4 и 8 клас на 5 

училища в 

областта-125 

обхванати в 

ателиетата 

  

Промоция на 

хуманитарните 

ценности:  
*Обучения на 

доброволци –20 

доброволци. 

 

Социално-

помощна 

дейност: 

*акции / 

кампании – 10бр. 

 Фондонабиране: 

обучения на 

клубно ниво – 

2бр. 

 

Превенция на 

насилието: 

*Обучения на 
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доброволци – 20 

обучени на 

клубно ниво. 

*обучения в 

училищата – 4бр. 

за 100 ученици 

 

Управление на 

конфликти: 

Обучение за 10 

доброволеца 

 

Екология: 

2бр. акции за 

почистване на м. 

Вратцата и 

къмпинг 

„Кариерата” 

 

други: 

2 обучения 

 

*бр. обучени млади 

хора на възраст:    
 365 

  
от 15 до 24 г.     355 

от 25 до 29 г.    10 

Оперативна цел 2: Популяризиране на доброволчеството 

Задача  1. 

Въвеждане и 

поддържане на 

добри практики за 

управление на млади 

доброволци за 

набиране, обучение, 

*бр. добри практики 

Акция „Отворени 

Врати на БМЧК”-

набиране на нови 

доброволци 

Отбелязване 95 

години от  

създаването на 

 

Наградите са с Национално 

финансиране, а дейностите по 

менторската програма и 

награждаването, свързано с нея 

са финансирани от ОС на БЧК 

Враца 

БЧК 
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стимулиране, 

наблюдение и 

оценка, както и за  

признание на 

постиженията им 

БМЧК 

Номинации за 

"Най-активен 

доброволец" по 

повод 5.12-Ден на 

доброволеца 

 

 "Най-креативен и 

най-полезен 

доброволец" по 

повод 5.12- Ден 

на доброволеца                    

 

Награди: Млад 

отличник на БЧК" 

- значка и 

парична премия – 

2 доброволеца по 

повод 8-май 

Международния 

ден на ЧК 

 

Провеждане на 

дейности, 

свързани с 

„Менторска 

програма за нови 

доброволци на 

БМЧК” и 

провеждане на 

контролни 

тренинги от нея. 

 V. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 
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 Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им 

към основните демократични ценности и стандарти 

Оперативна цел 1: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора 

Задача 1. 

Насърчаване и 

подпомагане на 

развитието на 

младежките 

организации от 

държавата, 

общините, бизнеса и 

обществото 

*видове и бр. 

програми                      

IX Национална 

среща на детски и 

младежки 

парламенти; 

Национална 

програма за 

младежта, 

Програма по 

превенция на 

наркоманиите 

Участие на 

представители на 

младежки 

формации и УОБС 

в регионални, 

национални и 

международни 

младежки срещи, 

обучение и 

уъркшопове 

700 

НПМ, 

Община Враца, Младежки дом, 

„Младежка банка”       

УОбС Община Враца, 

Младежки дом       

Задача 2. 
Признаване на 

приноса на 

инициативите на 

неорганизираните 

млади хора 

*видове и бр. 

иницативи 

Церемония "Опит 

за летене” 

 

120 Младежки дом Младежки дом 

Задача 3. Създаване 

на условия за 

подкрепа и 

реализиране на 

*бр.  и видове 

програми                                        

  

 

НПМ, 

Община Враца, Младежки дом, 

ПИЦ, БМЧК 

Община Враца, Младежки 

дом, ПИЦ, БМЧК  

*бр. проведени    Община Враца, Младежки дом, Община Враца, Младежки 
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младежки кампании 

и младежки 

инициативи 

инициативи                 ПИЦ, БМЧК дом, ПИЦ, БМЧК  

*бр. обхванати 

млади хора:        

  
 

Община Враца, Младежки дом, 

ПИЦ, БМЧК 

Община Враца, Младежки 

дом, ПИЦ, БМЧК  

 Финансиране на 

младежки проекти 
1 

 

 

 

 

съгласно Приложение 1 Община 

Враца 

 

 

 

 

Младежки дейности - 

Община Враца 

 Организиране и 

провеждане на 

среща с Кмета на 

община Враца и 

"Посланиците на 

Враца" на 

29.04.2016г.  

10 

 Организиране и 

провеждане на 

втора среща с 

Кмета на община 

Враца и 

"Посланиците на 

Враца" на 

29.12.2016г. 

10 

VI. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното 

и международното младежко общуване 

Оперативна цел 1: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог 

Задача 1.  
Насърчаване и 

подпомагане на 

мобилността на 

младите хора в 

Европа 

*бр. и видове 

програми за 

мобилност                        

*бр.  млади хора на 

възраст:           

Програма 

„Еразъм+” 

  

430 

  
 

 

Европейско финансиране 

Училищата от Община 

Враца 

 от 15 до 24 г.            430 

  от 25 до 29 г.     - 

Задача 2. 

Насърчаване и 

*бр. и видове 

програми                                                          

  Община Враца  Младежки дейности -

Община Враца съвместно Инициатива „В  съгласно Приложение 1 Община 
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подпомагане на 

опознаването на 

отделните етнически 

общности и техните 

култури за 

стимулиране на 

толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие 

между общностите 

полза на 

природата” – за 

засаждане на 

дръвчета 

Враца  със Здравния медиатор на 

общината 

VII. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на 

правонарушенията, извършени от млади хора 

Оперативна цел 1: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани 

от младежи 

Задача 1. 

Въвеждане на 

екипен подход и 

междуинституциона

лно  взаимодействие 

на основата на ясни 

помагащи цели, общ 

професионален език 

и взаимно 

опознаване на 

компетенциите, 

формите и 

средствата при 

работа с младежи 

правонарушители 

*бр. 

междуведомствени 

раб. групи         

Дискусии и 

презентации за 

превенция 

насилие, трафик, 

употреба на 

наркотици и 

безопасност в 

интернет със деца 

от средищните 

училища 

 

Програми за 

работа с 

непълнолетни 

осъдени на 

пробация 

 

Превенция 

 Община Враца 

МКБППМН-Община 

Враца, инспектори ДПС 

към РУП-Враца, училища, 

ОЗД към ДСП-Враца, ОС 

„ИН”-Враца, Дирекция 

"Здравеопазване, социални 

и младежки дейности" към 

Община Враца 
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насилието и 

агресията в 

училище - 

Обществени 

възпитатели 

изпълняват 

функциите на 

педегогически 

съветник в 

училища на 

територията на гр. 

Враца 

 

Работа по 

предотвратяване 

отпадане от 

училище на 

подлежащи. 

Консултации с 

родителите и 

връщане децата в 

училище 

 

Участие в 

Мултидисциплина

рен екип за работа 

с деца жертва на 

насилие и в риск от 

насилие 

Възпитателен 

надзор на 

малолетни и 

непълнолетни 
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извършители на 

противообщастван

и прояви 

Превантивна 

работа с деца 

настанени в 

Преходно жилище 

- Враца 

Сумата за обезпечаване на Общинският план за младежта за 2016 г. е в размер на 6 000 лв. от бюджета на Община Враца. 

Община Козлодуй 

Дейности Програми, инициативи, 

кампании 

 

Индикатори за изпълнение Финансиране Отговорна 

институция Източник: 

Национален, 

Общински 

бюджет, ОП, 

друг донор 

Наименован

иие 

Очакван 

резултат за 

2016 г. 

1.  НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА. 

1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на 

младите хора в България. 

1.2. Оперативни цели. 

1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.      

Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през 

целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез:   

1.1. Осигуряване на чиракуване 

и стажуване. 

Предстои проект "Ученически 

практики". При нужда и обосновка от 

страна на училищата община Козлодуй 

е готова да съдейства и подкрепя 

реализирането на проекта.  

 

бр. чиракува- 

ли/ стажува-

ли млади 

хора от 15 до 

29 г. 

120 ОП "Разви- 

тие на 

човешките 

ресурси" 

 

МОН 

ПГЯЕ "Игор Курчатов", 

 гр. Козлодуй  
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 Предстои проект "Ученически 

практики".  При нужда и обосновка от 

страна на училищата община Козлодуй 

е готова да съдейства и подкрепя 

реализирането на проекта.  

бр. чиракува- 

ли/ стажува 

ли млади 

хора  от 15 

до 29г. 

80 ОП "Разви- 

тие на 

човешките 

ресурси" 

МОН 

 ПГСС "Христо Ботев", 

с. Бутан 

 

1.2. Засилване на ефективността 

на връзките между 

образователните и обучителните 

институции и бизнеса за 

улесняване на прехода от 

образование към заетост. 

 

Кандидатстване на община Козлодуй 

по проекти "Старт в администрацията", 

"Старт в кариерата" и участие в 

държавни стажантски програми. 

 

бр. заети 

млади хора 

след 

завършва-не 

на  

образова-ние 

на възраст до 

29 г. 

6 

 

Национале

н бюджет и 

ОП 

 

Агенция по заетостта, 

Дирекция "Бюро по 

труда", Общинска 

администрация, Козлодуй 

 

1.3.  Осигуряване на достъп до 

професионално образование и 

обучение на младежи в 

неравностойно положение – 

младежи със специални 

образователни потребности, 

младежи в социален риск или 

преждевременно напуснали 

образователната система. 

През учебната 2015/2016 е осигурен 

достъп до професионално образование 

на младежи със специални 

образователни потребности.  

При нужда от съдействие общината 

може да подкрепи учебните заведения, 

които предлагат професионално 

образование на младежи със СОП.  

бр.  млади 

хора в риск с 

осигурен 

достъп до 

профе- 

сионално 

образова- 

ние и 

обучение от 

15 на възраст 

до 29 г. 

5  ПГЯЕ „Игор Курчатов”, 

гр. Козлодуй 

ПГСС „Христо Ботев”, с. 

Бутан  

1.4. Насърчаване на 

сътрудничеството и 

възможностите за срещи между 

работодателите, 

професионалните училища, 

обучителните центрове и 

академичната общност. 

Осъществяване на контакти с 

академичната общност, с оглед 

обучение на младежи в необходими за 

общината специалности. 

Обратна връзка с ВУЗ за завършващите 

студенти с оглед привличането им на 

работа в община Козлодуй.  

Посредничество от Общината за 

организиране  на срещи с 

бр. проведе- 

ни срещи 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Община Козлоудуй, 

общински училища,  

ПГЯЕ «Игор Курчатов», 

гр. Козлодуй и 

ПГСС «Христо Ботев», 

гр. Козлодуй 
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работодатели. 

Задача 2.Разширяване на достъпа 

до услуги за професионално 

ориентиране, чрез което да се 

осигури подкрепа за младите 

хора за решаване на проблеми, 

свързани с избора на професия 

или професионално развитие с 

оглед на индивидуалните 

качества на личността и връзката 

между тези качества и 

възможностите зазаетост. 

Съвместни дейности с ВУЗ –

осъществяване на срещи в общината, 

на които да се промотират учебни 

специалности, с възможности за 

осигуряване работа на младите хора в 

община Козлодуй.   

При възможност и желание 

организиране на посещение на 

абитуриенти във ВУЗ. 

 

*бр. млади 

хора 

получили 

услуги за 

професи- 

онално 

ориенти- 

ране и 

развитие на 

възраст от 15 

до 29 г. 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училища в общината, 

общинска администра- 

ция 

 

Задача 2: Стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната интеграция на младите хора и повишават 

производителността и адаптивността на заетите млади хора чрез: 

2.1. Осигуряване на подкрепа и 

създаване на благоприятна среда 

за предприятия, обвързани с 

осигуряване на работни места за 

младежи. 

Насърчаване на работодателите да 

наемат безработни лица до 29-годишна 

възраст /чл.36,ал.1 ЗНЗ/; Насърчаване 

на работодателите да наемат 

безработни лица до 29-годишна възраст 

на непълно работно време /чл.36а от 

ЗНЗ/. 

бр. подкрепе-

ни предприя-

тия за 

създаване на 

работни 

места за 

младежи на 

възраст до 29 

г. 

20 

 

Нацио-

нален 

бюджет 

 

Агенция по заетостта  

 

Дирекция "Бюро по 

труда", 

 гр. Козлодуй 

 

Задача 3: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна 

възраст чрез: 

3.1. Изготвяне на нова и 

актуализирана, действаща 

нормативна уредба в общината с 

цел въвеждане на стимули, 

усъвършенствани санкции и 

Актуализиране на Механизъм за 

постоянно въздействие между 

институциите, имащи отношение към 

проблемите на децата, трайно 

непосещаващи училище; децата, 

*бр. 

Нормати-вни 

уредби в 

сектора на 

образова- 

1  Училища, 

Отговорни институции, 

Община Козлодуй 
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ясно разпределени отговорности  

между ученика, родителите, 

училището, отговорните 

институции и общината при 

случаите на отпадане.  

застрашени от отпадане, и деца в риск. 

 

 

Координационни функции на общинска 

администрация по прилагане на 

Механизма. 

нието 

 

3.2. Изпълнение на Национална 

стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система (2013-

2020). 

 

1.Прилагане разпоредбите на ЗНП. 

2.Срещи с родители и младежи 

застрашени от отпадане.  

При възможност осигуряване на 

транспорт за ученици. 

3. Повишаване интереса на учениците 

към работата в екип - чрез участие в 

екологични кампании и събития за 

отбелязване на дати от екологичния 

календар /Световен ден на водата, Деня 

на земята, Ден на околната среда, 

Европейска седмица на мобилността и 

др./ 

4. Интегриране  на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

/СОП/  към дейностите с младежи, 

организирани от община Козлодуй. 

Осигуряване на достъпна архитектурна 

среда. Подпомагане  на деца и ученици 

със СОП, за осигуряване на 

консултации със специалисти от 

ресурсните центрове. 

5. Подпомагане на училищата с оглед 

повишаване на обхвата в целодневна 

организация на учебния процес.  

Контрол от общинска администрация  

за посещаемостта и обхвата на 

бр. дейности, 

заложени в 

Плана за 

изпълне- 

ние на  

Стратегията 

за 2015 г. 

10  Училища 

 

Община Козлодуй 
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учениците. 

6. Подпомагане процеса на ефективно 

реализиране на целодневната 

организация на учебния процес за 

ученици от  I до VIII клас от 

средищното училище в с. Бутан. 

7. Подобряване на достъпа до 

образование чрез допълнителни мерки, 

вкл. безплатни учебници до 

завършване на средно образование; 

безплатен транспорт до завършване на 

средно образование за децата от 

населени места, в които няма училище 

и/или детска градина. 

10.  Съдействие за максимално 

обхващане на децата в риск от отпадане 

в занималня по интереси – спорт, 

култура, екология и др. 

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора. 

Задача 1. Разширяване на 

достъпа на младите хора до 

посреднически услуги за 

намиране на работа чрез 

информиране и консултиране 

относно възможностите за 

мотивационно и 

квалификационно обучение, 

изготвяне на индивидуални 

планове за действие, както и 

насочване към подходящи 

свободни работни места, 

включително и по програми и 

мерки за заетост и обучение. 

Предоставяне на посреднически услуги 

за заетост от бюрата по труда. 

 

 

 

 

Община Козлодуй работи по Програма 

за наемане на младежи до 29 годишна 

възраст.  

 

бр. 

Консултиран

и млади хора  

на възраст до 

29 г.      

 

800 

 

 

 

 

 

20 

Национале

н бюджет 

Дирекция „Бюро по 

труда, гр. Козлодуй  

 

 

 

Община Козлодуй  
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Задача 2. Консултиране на 

предприемчиви млади хора с цел 

развитие на собствен бизнес. 

 

Бизнес център, гр. Козлодуй 

 

бр. подкрепе-

ни  млади 

хора  на 

възраст до 29 

г.      

40  Бизнес център, гр. 

Козлодуй 

 

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО  ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. 

2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и 

обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им. 

2.2. Оперативни цели. 

2.2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 

Задача 1. Организиране на 

национални, регионални, 

областни и общински 

информационни кампании, 

насочени към младите хора. 

Реализиране на информационни 

кампании насочени към младите хора. 

Международен ден за безопасен 

интернет; Антиспин кампания, 

отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП и 

др. 

бр. общински 

кампании 

 

3 Общин- 

ски бюджет 

Община Козлодуй, 

училища, НЧХП "Христо 

Ботев-1879", ЦОП, гр. 

Козлодуй, ЦСРИ, с. 

Бутан, ОДК, ЦЛР 

«Барака», гр. Козлодуй 

Задача 2. Запознаване на 

младите хора с публичните 

институции и с правата им като 

част от местната общност и като 

граждани на Република България 

и на Европейския съюз. 

Периодични срещи на местната власт с 

млади хора – с цел обмяна на идеи и 

опит.  

Ден на младежкото самоуправление в 

рамките на отбелязване на 12 октомври 

- Ден на българската община; 

Посещение в Народното събрание; 

Дни на отворени врати в съд, 

прокуратура, полиция, читалища, 

учебни заведения, Бюро по труда и др.  

Тематични дейности в училищата. 

бр. запознати 

млади хора с 

правата им 

на възраст от 

15 до 29г.           

700 Национале

н бюджет 

Общин-ски 

бюджет 

Община Козлодуй  

 

Училища 

 

Дирекция Бюро по труда, 

гр. Козлодуй 

 

РУ „Полиция”, гр. 

Козлодуй, Районна 

прокуратура и Районен 

съд, гр. Козлодуй 

Оперативна цел 2.2.2.: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и 

оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст. 

Задача 2. Публично 

подпомагане и предлагане на 

услуги за организиране на 

Популяризиране на дейността на 

спортни клубове; школи и състави в 

читалищата и ОДК чрез електронната 

бр. услуги                      

 

47 Национален 

бюджет, 

Общински 

Община Козлодуй 

Читалище, ДЕ, ОДК, 

ЦЛР „Барака”, гр. 
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свободното време на младите 

хора. 

страница на общината, общински 

информационен бюлетин и др. 

бюджет Козлодуй 

бр. млади 

хора на 

възраст от 15 

до 29г. 

600 Национален 

бюджет, 

Общински 

бюджет 

Оперативна цел 2.2.3.: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора. 

Задача 1. Разширяване на 

възможностите за неформално 

обучение на младите хора чрез 

публично подпомагане и 

предлагане на услуги за 

разширяване на знанията, опита 

и уменията на млади хора за 

приобщаването им към 

ценностите на гражданското 

общество, науката, културата, 

изкуството, здравословния начин 

на живот, безопасността на 

движението по пътищата и за 

предотвратяване на 

противообществените прояви. 

Провеждане на неформални обучения 

на млади хора; 

Участия на младежи в общински 

събития – част от годишни календари 

/екологичен, младежки, културен, 

Ботеви дни, спортен/;  

                                          Подпомагане и 

съдействие на млади хора за развиване 

на талантите им чрез клубове по 

интереси в извънучилищни 

институции; 

 

 

 

 

бр. млади 

хора на 

възраст от 15 

до 29г.        

400  Община Козлодуй 

 

МК БППМН 

 

ОДК, гр. Козлодуй   

 

Читалища 

 

ЦЛР „Барака”, гр. 

Козлодуй 

Задача 2. Популяризиране 

формите на неформалното 

обучение. 

Отразяване на всички инициативи, 

свързани с неформалното учене в 

общински бюлетин, месечни 

календари, местна преса.  

бр. 

публикувани 

материали  

30 Общински 

бюджет  

Национален 

бюджет 

Община Козлодуй 

бр. млади 

хора на 

възраст от 15 

до 29г.           

400 

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ. 

3.1. Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора. 

3.2. Оперативни цели. 

3.2.1. Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора. 
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Задача 1. Създаване и прилагане 

на нови форми на здравно 

образование в училищата, както 

и насърчаване на здравната 

просвета в читалищата, 

младежките средища, спортните 

и младежките организации, 

включително и чрез развитие на 

подхода „Връстници обучават 

връстници”, с цел развитие на 

знания, нагласи и умения за 

здравословен начин на живот, 

безопасно поведение и избягване 

на рискови за здравето практики. 

Подкрепа при необходимост за 

дейността на Клуб СРЗО 

Контрол върху дейността на здравните 

медиатори по реализиране на 

тематични беседи по здравно 

образование. 

бр. въведени 

нови форми 

за здравно 

образова- 

ние в 

училища-та 

 

 

 

 Училища  

Община Козлодуй 

Антиспин кампания; 

 

Работа по програми за превенция на 

остеопорозата, затлъстяването, 

туберкулозата, скрининг за ранна 

диагностика на рака и други социално 

значими заболявания;  

 

Подкрепа за инициативи, насочени към 

повишаване здравната култура на 

децата и младежите; 

 

Консултиране и помощ на младежи от 

здравни медиатори за достъп до 

здравни услуги. 

бр. информа-

ционни 

кампании и 

добри 

практики.  

Статистика 

на 

заболяваемос

тта и ефекта 

от 

провежданит

е кампании. 

4  Община Козлодуй, 

училища 

3.2.2. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора. 

Задача 1. Реализиране на 

програми за стимулиране на 

детския и младежкия спорт и 

туризъм. 

Проучване нуждите на младите хора от 

спортни клубове и при възможност 

създаване на нови такива; 

Срещи със спортни клубове с цел 

популяризиране на спорта сред 

младежите с участие на активни 

спортисти. 

Изготвяне на карта на спортните 

обекти в Козлодуй;  

Церемония Спортист на годината.  

Общински спортен календар 2016 г.; 

бр. Спортни 

събития, 

срещи, 

изработе 

на карта 

20 Общински 

бюджет 

Община Козлодуй 

и спортни кубове 
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4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ. 

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани 

институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни 

зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск. 

4.2. Оперативни цели. 

4.2.1. Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с политиките за закрила на 

детето. 

Задача 1. Развитие на социални 

услуги (включително от типа 

подкрепа, придружаване, 

менторство), подходящи за 

млади хора на възраст от 18 до 

25 години в риск и 

синхронизирането им с 

политиките в областта на 

закрила на детето. 

Съдействие от общинска 

администрация, МК БППМН   за 

насочване на млади хора към Дневен 

център за деца и младежи с 

увреждания, гр. Козлодуй;  Център за 

социална рехабилитация и интеграция, 

с. Бутан и др.  

 

 

бр. услуги 2 Национа-лен 

бюджет 

Община Козлодуй 

4.2.2. Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в 

риск, повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение. 

Задача 1. Подпомагане на 

социалната адаптация и 

повишаване на пригодността за 

заетост на младежите в 

неравностойно положение. 

Включване на младежи от Дневен 

център за деца и младежи с 

увреждания, гр. Козлодуй в 

организираните от общината публични 

прояви – от културен, спортен, 

екологичен Програма „Ботеви дни”,  

календар„”Младежки дейности”, 

благотворителност и др. 

бр. обхвана-

ти млади 

хора на 

възраст от 15 

до 29г.        

7 Национа-лен 

бюджет 

Община Козлодуй 

5 РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

5.1. Стратегическа  цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, 

учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 

5.2. Оперативни цели 

5.2.1. Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-

пълно използване на средствата от програмата на ЕК „ Младежта в действие”. 
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Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на участието на 

българските младежи в 

международното младежко 

доброволчество. 

 

 

Участие на младежи в Международната 

награда на Херцога на Единбурга в 

направление «Доброволчество» 

 

*бр. Участва 

ли като 

доброво 

лци  млади 

хора на 

възраст от 

15 до 29 г. 

 

10 
 

 

ЦЛР «Барака», гр. 

Козлодуй 

5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци 

Задача 1. Осигуряване на 

подходящо обучение и 

квалификация за младите 

доброволци, свързани с 

извършваните от младежите 

доброволчески дейности. 

Подкрепа на община Козлодуй на млади 

хора в осигуряване на обучения за 

младите доброволци. 

*бр. 

обучения   

*бр. 

обучени 

млади 

доброволци 

на възраст 

от 15 до 29г.  

1 

 

30 

ОП Община Козлодуй, 

Училища, 

НПО 

 

5.2.3. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството 

Задача  1. Въвеждане и 

поддържане на добри практики 

за управление на млади 

доброволци за набиране, 

обучение, стимулиране, 

наблюдение и оценка, както и 

за признание на постиженията 

им. 

Популяризиране на доброволни дейности 

на млади хора – участници в 

Международната наградата на Херцога на 

Единбург чрез каналите на община 

Козлодуй. 

Срещи на доброволци от Наградата с 

млади хора от общината и съседни 

общини, ЦНСТ Бърдарски геран и др. 

*бр. добри 

практики 

*бр. 

работни 

срещи 

*бр. 

публикации 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 ЦЛР «Барака», гр. 

Козлодуй 

Задача 2.  Насърчаване на 

младежкото доброволчество от 

държавата и общините. 

 

Насърчаване на младежкото 

доброволчество чрез участие на млади 

хори в дейностите по общински 

календари – културен, екологичен, 

спортен, «Младежки дейности», 

читалищни библиотеки и други 

инициативи. 

Бр. 

инициативи 

20  Община Козлодуй, 

училища 

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ. 
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6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за 

приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. 

6.2.Оперативни цели. 

6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора. 

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на развитието на 

младежките организации от 

държавата, общините, бизнеса и 

обществото. 

Подпомагане дейността на Общинския 

детски и младежки парламент (ОДМП) 

в планиране и организиране на 

дейности, участия в обучения и др. 

Тематично обучение на представители 

на ОДМП на тема «Детско и младежко 

участие». 

Подпомагане за откриване на клон на 

БЧК в община Козлодуй;  

Привличане в Козлодуй на НПО 

организации, които да работят по 

проекти с млади хора; 

Подкрепа на ЦЛР БАРАКА – 

лицензиран оператор на 

Международната награда на Херцога 

на Единбург с цел увеличаване на 

младежите, заети в програмата за 

личностно развитие от 17 на минимум 

20 души; 

 

Редовно изпращане на информация до 

училищни и извънучилищни 

организации за възможности за 

финансиране на дейности по програми 

на ЕС. 

бр. Подпо-

могнати 

организа-ции 

6  Община Козлодуй 

на ЦЛР „БАрака”, гр. 

Козлодуй 

Задача 2. Популяризиране и 

мултиплициране на добри 

практики на младежка 

гражданска активност. 

Регулярни срещи между млади хора с 

европейски опит в граждански и 

доброволчески инициативи; 

Популяризиране на добри практики на 

бр. въведени 

добри 

практики 

 

5  Община Козлодуй 

 

ОДМП, гр. Козлодуй 
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гражданска и младежка активност чрез 

каналите на община Козлодуй 

Училища 

Задача 3. Създаване на условия 

за подкрепа и реализиране на 

младежки кампании и младежки 

инициативи. 

Реализиране на дейности по календар 

"Младежки дейности" 2016 г.  

Срещи с общинското ръководство с цел 

представяне на младежки инициативи  

бр. програми 1 Общински 

бюджет 

Община Козлодуй 

 

ОДМП 
бр. 

инициативи 

14 

бр. 

обхванати 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29г.        

460 

6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение. 

Задача 1. Популяризиране и 

обучение по защита на правата 

на човека, особено по въпросите 

на правата на детето, 

дискриминацията, 

равнопоставеността между 

половете, трудовите права на 

младите хора. 

Съвместна дейност с Районен съд-

Козлодуй и Дирекция «Бюро по труда» 

гр. Козлодуй за организиране на 

обучение на деца и младежи  по защита 

на правата на човека, особено по 

въпросите на правата на детето, 

дискриминацията, равнопоставеността 

между половете, трудовите права на 

младите хора. 

бр. кампании 1 Общински 

бюджет 

Община Козлодуй, 

Училища, 

Районен съд, гр. 

Козлодуй-Козлодуй, 

Дирекция „Бюро по 

труда, гр. Козлодуй 

бр. 

обхванати 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г.                                 

 

100 

Задача 2.   Обучение на 

младежки лидери. 

Участие в Национална пролетна среща 

на българските младежки парламенти и 

съвети в гр. Стара Загора; Участие в 

Национална среща на българските 

детски и младежки парламенти, гр. 

Враца. 

бр. обучения      1 Общински 

бюджет 

Община Козлодуй 

бр. обучени 

младежки 

лидери на 

възраст от 15 

до 29г.      

2 

6.2.3. Оперативна цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, 

изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

Задача 1. Мобилизиране на 

участието на младите хора в 

управлението на местно, 

областно и национално ниво и в 

Подкрепа на община Козлодуй за 

дейността на Общински детски и 

младежки парламент (ОДМП). 

бр. младежки 

обединения, 

в т.ч.: 

1  

 

 

 

 

 

 

 местно ниво 1 
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гражданския контрол върху 

дейността на общинските и 

държавните органи, 

включително и чрез кампании за 

връщане на доверието на 

младите хора в 

администрацията. 

Активно участие на младите хора в Ден 

на младежкото самоуправление в 

рамките на отбелязване на 12 октомври 

- Ден на българската община; в 

работата на Общинска администрация 

и на ОбС по изготвяне и приемане  на 

Общинските календари: културен, 

спортен, екологичен и младежки. 

бр. 

обхванати 

млади хора 

участващи в 

различни 

инициативи 

на възраст от 

15 до 29г.  

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Козлодуй  

 

ОДМП 

Задача 2. Стимулиране на 

участието на младите хора и 

техните организации в 

опазването, подобряването и 

управлението на природното 

богаство.   

Реализиране на дейностите по 

Общински екологичен календар 2016 

г.с участието на младежи. 

 

 

Бр. Програми 

 

Бр. Млади 

хора на 

вързраст от 

15 до 29 г. 

1 

 

 

 

300 

Общински 

бюджет 

 

Община Козлодуй 

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ 

7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 

7.2. Оперативни цели. 

7.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени 

места и селските райони. 

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на читалищата като 

средища за информация, 

неформално обучение, културно 

изразяване и гражданско участие 

в малките населени места и 

селските райони. 

Чрез читалищните настоятелства 

изготвяне и реализиране на  

Годишна програма за дейността 

на читалищните библиотеки с 

младите хора, включително и 

развитие на доброволчество за 

повишаване на интереса към 

четенето и популяризирането на 

българската литература. 

Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност. 

 

бр. подпомог- 

нати читалища 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Козлодуй 

 

. Насърчаване и подпомагане на 

читалищата като средища за 

информация, неформално 

обучение, културно изразяване и 

гражданско участие в малките 

*бр. обхванати 

млади хора в 

различни 

дейности и  

инициати 

215  

 

НЧХП "Христо Ботев", гр. 

Козлодуй 
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населени места и селските 

райони. 

ви на 

читалища 

та от  малки 

градове   на 

възраст от 15 

до 29г.           

Общин- 

ски бюджет 

 

 

*бр. обхванати 

млади хора в 

различни 

дейности и  

инициати 

ви на 

читалища 

та от  малки 

населени места 

(села)  на 

възраст от 15 

до 29г.           

220 НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1927", 

с. Хърлец; 

 

 НЧ "Я.Деспотов - 1899", с. 

Гложене; 

 

 НЧ "Заря-1911", с. Бутан;  

 

НЧ "Будител - 1926", с. 

Крива бара 

Задача 2. Електронно 

приобщаване на младите хора в 

малките населени места и 

селските райони. 

Достъп до информационни услуги 

в читалните към библиотеките на 

читалищата в гр. Козлодуй, с. 

Хърлец, с Бутан и с. Крива бара. 

*% осигурено 

териториа 

лно покритие 

на общината за 

достъп до 

Интернет 

85%  НЧХП "Христо Ботев-1879", 

гр. Козлодуй; НЧ "Н. Й. 

Вапцаров - 1927", с. Хърлец; 

НЧ "Заря-1911", с. Бутан; НЧ 

"Будител - 1926", с. Крива 

бара 

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ. 

8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното младежко общуване. 

8.2. Оперативни цели. 

8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог. 

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на опознаването на 

отделните етнически общности 

и техните култури за 

Отбелязване на Международния ден 

на ромите 8-ми април, чрез подкрепа 

на даровити и активни млади хора и 

съвместно с тях организиране на 

бр. проекти 

 

1 Общин 

ски бюджет 

Община Козлодуй 

бр.  

обхванати 

100 
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стимулиране на толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие между 

общностите. 

събития в ромските квартали.         млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г. 

Задача 2 Насърчаване и 

подпомагане на мобилността на 

младите хора в Европа. 

Участие в младежки проекти 

 

бр. проекти 

 

1 ОП СОУ  «Христо Ботев», гр. 

Козлодуй 

 

Община Козлодуй 
бр.  

обхванати 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г. 

25 

8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки 

движения. 

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на 

приобщаването на младите 

хора към европейското 

гражданство и изучаването на 

европейски езици и култури. 

Тематичен среща с български депутати 

в Европейския парламент – 09.05.2016 

г. 

Провеждане на фестивал «Народите и 

книгите» 

бр. 

инициативи  

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Община Козлодуй 

 

Училища 

бр. 

обхванати 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г.        

300 

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА. 

9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция 

на правонарушенията, извършени от млади хора. 

9.2. Оперативни цели. 

9.2.1.Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, 

извършвани от младежи. 

Задача 1:  Организиране на 

информационни и 

образователни кампании за 

превенция на 

правонарушенията извършвани 

от младите хора. 

Съдействие от общинска 

администрация пред органите на РУ 

«Полиция», гр. Козлодуй и РП-

Козлодуй за организиране на 

тематични беседи.  

 

*бр. 

кампании*бр

. обхванати 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г. 

*бр. лекции и 

1 

 

 

 

 

 

 Община Козлодуй,  

Училища,  

Района прокуратура, гр. 

Козлодуй, 

РУ «Полиция», гр. 

Козлодуй 
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беседи   *бр. 

обхванати 

училища   

 

100 

Задача 2. Иницииране на 

нормативни промени, чрез 

които да бъдат въведени 

ефективни мерки за превенция 

и въздействие по отношение на 

младежи правонарушители, и 

процедури, които гарантират 

техните права и се съобразяват 

с техните възрастови 

особености. 

Съдействие от Община Козлодуй за 

оборудване на „Синя стая” за деца 

жертви на насилие. 

 

*бр. Нормати 

вни и админи 

стративни 

актове 

 Национа 

лен бюджет 

Община Козлодуй, 

РУ «Полиция», гр. 

Козлодуй 

Задача 3. Разширяване и 

подобряване на услугите за 

социална реинтеграция на 

млади правонарушители, 

особено на услугите в 

общността. 

Съдействие от Община Козлодуй за 

дейността на Наблюдателната комисия 

към ОбС-Козлодуй, във връзка с 

реинтеграцията на млади 

правонарушители. 

Бр. услуга 1  Община Козлодуй 

Задача 4. Подбор и подготовка 

на специалисти във всички 

видове институции и 

организации за развитие на 

нагласите, знанията и умения 

за оказване на помощ и 

подкрепа на младежи с 

поведенчески проблеми и 

млади правонарушители. 

Съдействие за привличане на 

специалисти на доброволни начала за 

работа с младежи с поведенчески 

проблеми и млади правонарушители. 

 

 Бр. обучения 

 

Бр. обучени 

кадри 

1 

 

 

2 

 

 

Община Козлодуй 

 

Задача 5:  Насочване на 

спортни програми за превенция 

на младежката престъпност в 

специализираните институции 

Съдействие за включване на младежи 

от целевата група в спортни 

занимания. 

 

*бр. 

обхванати 

млади хорана 

 

 

20 

 

 

 

МК БППМН 

Община Козлодуй 
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за млади правонарушители, 

както и за ресоциализация на 

младежи, извършили 

правонарушение. 

възраст от 15 

до 29 г.           

 

 

 

Задача 6. Мобилизиране на 

местните общности, особено на 

младежките и спортните 

организации, в превенцията на 

детската и младежката 

престъпност и в социалната 

реинтеграция на 

правонарушителите. 

Подкрепа от общината за дейността на 

спортните организации и клубове 

свързана с привличане на младежи в 

активни спортни занимания. 

*видове 

инициативи     

*бр. 

обхванати 

младежки и 

спортни 

организа 

ции    

*бр. 

включили се 

млади хора 

на възраст от 

15 до 29 г.                                                                                     

1 

 

 

 

20 

 

 

 

 

100 

 МК БППМН 

Община Козлодуй, спортни 

клубове и др. 

 

 

9.2.1. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 

Задача 1. Организиране на 

програми за пътна безопасност в 

училищата. 

 

Национална програма "Работата на 

полицията в училище" 

 

бр. кампании 

в училища 

та 

 

1 Национа- 

лен бюджет 

 

РУ "Полиция", гр. 

Козлодуй 

 

Задача 2. Организиране на 

програми за пътна безопасност в 

средищата за младежко 

общуване. 

 

Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП; 

Чрез доброволци осигуряване на 

безопасно пресичане в пикови часове 

на деня пред учебните заведения. 

бр. кампании 

в младежки 

клубове, 

организа 

ции и др. 

2 Общин 

ски бюджет 

Община Козлодуй 

 Провеждане на Седмица за пътна 

безопасност „Децата и безопасността 

на движението по пътищата. 

 

бр. кампании 

в младежки 

клубове, 

организации 

и др 

1 Общин-ски 

бюджет 

Община Козлодуй 
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Община Криводол 

Стратегическа 

цел 

Оперативна 

цел 

Дейности Бюджет Срок Очаквани 

резултати 

Индика

тори за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

1.Повишаване 

ролята на 

младите хора в 

гражданското 

общество 

1.1.Подпомаган

е развитието на 

талантите, 

творческите 

умения и 

възможностите 

за изява на 

младежите. 

Пряко 

ангажиране на 

младите хора в 

обществения 

живот в 

общината 

1.1.1.Участие в 

събития и празници, 

включени в 

Годишния културен 

календар за 2016 

година. 

Съгласно 

решение на ОбС 

за финансиране 

на Годишния 

културен 

календар 

текущ Повишена роля на 

младите хора в 

гражданското 

общество. 

 

 

 

 

 

 

Участие на 

младите хора в 

местното 

самоуправление 

за решаване на 

младежките 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

Популяризиране 

на човешките 

права и 

насърчаване на 

Брой 

меропри

ятия, 

Брой 

участни

ци 

Читалища 

Община 

Криводол 

Училища 

  1.1.2. „Да почистим 

Криводол!” – 

организирано 

почистване на 

обществени места в 

гр. Криводол от 

младежи. 

Не са 

необходими 

април Бр. 

участни

ци 

Община 

Криводол, 

Училища 

 1.2.Осигуряване 

на възможности 

за комуникация 

между 

институциите и 

младежите 

1.2.1. 12 октомври – 

Ден на българската 

община: Ден на 

отворени врати –

кампания за 

популяризиране на 

Не са 

необходими 

октомври Бр. 

участни

ци 

Община 

Криводол 

Училища 
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местното 

самоуправление в 

Община Криводол и 

Общински съвет 

Криводол. 

толерантността 

сред 

подрастващите и 

младите хора. 

 1.3.Приобщаван

е на младите 

хора към 

основните 

демократични 

ценности - 

равнопоставено

ст на половете, 

зачитане на 

основните 

човешки права 

1.3.1. Отбелязване на 

международния ден 

на толерантността 

Не са 

необходими 

ноември Бр. 

участни

ци 

Читалища 

Община 

Криводол 

Училища 

  1.3.2. Провеждане на 

тематични срещи  с 

родители и  ученици 

за агресията и 

насилието сред 

младите хора, 

отговорността на 

семейството и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време на 

децата. 

Не са 

необходими 

текущ Бр. 

срещи 

ОбКБППМН, 

УП-Криводол 

  1.3.3. Отбелязване 18 

октомври – 

Европейски ден за 

борба с трафика на 

хора 

Не са 

необходими 

18 

октомври 

Целта е да се 

изостри 

вниманието на 

младите хора и 

повишаване на 

Бр. 

участни

ци 

ОбКБППМН 

Читалищна 

библиотека 



Приложение към Областен план за младежта 2016 г. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНИ 

41 

тяхната 

информираност 

както и 

предотвратяване 

на предпоставки, 

създаващи 

рискове от 

попадане в 

трафик. 

2. Оптимално 

използване 

възможностите 

на 

образованието - 

формално и 

неформално от 

младежите като 

основа за 

професионална 

реализация на 

пазара на труда;  

2.1.Подобряване 

на достъпа до 

информация 

2.1.1. Достъп на 

младите хора до 

интернет в 

читалищната 

библиотека 

Не са 

необходими 

текущ Повишаване 

успешната 

реализация на 

млади хора на 

пазара на труда и 

оптимално 

използване на 

възможностите за 

повишаване на 

квалификацията 

посредством 

формално и 

неформално 

образование с 

оглед промените 

на пазара на труда 

 Читалищна 

библиотека - 

Криводол 

  2.1.2. Обучение в 

начална компютърна 

грамотност – 

читалищната 

библиотека 

Не са 

необходими 

текущ Бр. 

обучени 

Читалищна 

библиотека - 

Криводол 

  2.1.3. Организиране 

на национални, 

регионални, 

областни и 

общински 

информационни 

кампании, насочени 

Не са 

необходими 

текущ  Читалищна 

библиотека - 

Криводол 
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към младите хора 

   2.1.4 Организиране 

на мотивационни 

обучения на трайно 

незаети младежи до 

29 г. 

Не са 

необходими 

текущ  Читалищна 

библиотека - 

Криводол 

  2.1.5.Осигуряване на 

заетост чрез ОП 

„Развитие на 

човешките ресурси” 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции  

текущ Бр. 

заети 

лица 

МТСП, АЗ, в 

сътрудничество 

с общината 

3. Отговорност 

на младите 

хора към 

собственото им 

здраве и 

култура по 

отношение на 

превенцията на 

зависимостите 

3.1. Повишаване 

на физическа 

активност и 

насърчаване на 

здравословния 

начин на живот 

3.1.1.Отбелязване  

Световния ден за 

борба с 

тютюнопушенето. 

Не са 

необходими 

май Повишаване 

информираността 

на младите хора 

относно живота, 

здравословния 

начин на живот и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време.  

 

 

Повишаване на 

активната 

гражданска 

позиция и 

включване на 

младите хора в 

дейности по 

превенция на 

зависимостите - 

наркомания, 

алкохолизъм, 

 Читалища, 

Община 

Криводол, 

Училища, 

РЗИ-Враца 

  3.1.2. Отбелязване на 

26-ти юни „Световен 

ден за борба с 

наркоманиите”. 

Провеждане 

съвместно с РЗИ- 

Враца на лектории, 

беседи и  дискусии. 

Не са 

необходими 

юни Бр. 

участни

ци 

Читалища, 

Община 

Криводол, 

Училища, 

РЗИ-Враца 

  Отбелязване на 1 

декември - Световен 

ден за борба срещу 

СПИН. 

Не са 

необходими 

декември  ОбКБППМН 

Читалища, 

Община 

Криводол, 

Училища, 
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Разпространение на 

тематични 

материали в 

училищата на 

територията на 

общината. 

тютюнопушене, 

СПИН и други 

болести, 

предавани по 

полов път. 

РЗИ-Враца 

  3.1.3. Здравни беседи Не са 

необходими 

текущ Бр. 

беседи 

Бр. 

участни

ци 

Читалища 

Община 

Криводол 

Училища, 

РЗИ-Враца 

  3.1.4. Участие в 

спортния празник – 

17 май – Ден на 

българския спорт 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

май Повишаване броя 

на младите хора, 

практикуващи 

спортна дейност.  

 

Бр. 

участни

ци 

Община 

Криводол, 

Училища 

  3.1.5. „Спортно лято 

2016” 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

юни-

септемвр

и 

Бр. 

състезан

ия Бр. 

участни

ци 

ОбКБППМН, 

Училища 

  3.1.6. Общински 

турнир по футбол на 

малки врати 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

август Бр. 

участни

ци 

Община 

Криводол 

Община Мездра 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ 

Разработване на проекти за реализиране на младежки дейности Община Мездра, БМЧК, Училища, ДК, спортни клубове, 

АРАТ „Коритен” 

Кандидатстване по проекти свързани с образованието  Училища, Община Мездра 

Популяризиране участието на младежите в реализирането на проекти чрез 

семинари, кръгли маси, обучения, издаване на информационни материали 

/брошури, мултимедийни продукти/ 

Община Мездра, БМЧК, Училища, ДК, АРАТ „Коритен” 
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Организиране и провеждане на благотворителни базари Община Мездра, БМЧК, Училища, ДК 

Награждаване на талантливи младежи в областта на науката, културата и 

спорта 

Община Мездра 

Инициативи, свързани с почистване и облагородяване на зелени площи на 

гр. Мездра „Мездра чист и приветлив град” 

Община Мездра, БМЧК, Училища, ДК  

Организиране на доброволческа акция „Да изчистим България за един ден” Община Мездра, БМЧК, Училища, ДК  

Организиране на благотворителни инициативи за набиране на средства по 

различни поводи 

Община Мездра, БМЧК, Училища, ДК, сдружение с 

нестопанска цел в обществена полза „В помощ на животните в 

Мездра”  

Младежки инициативи, организирани по повод: - 17 май – Ден на 

българския спорт 

Община Мездра,  Училища, спортни клубове 

Включване на повече студенти в Студентска бригада 2016 – „Мездра наш 

дом, наше бъдеще” 

Община Мездра, ОбП „Чистота” 

Включване на младежи в археологическите разкопки на „Калето” през 2016 

година 

Община Мездра 

Информационна кампания за популяризиране на програми за младежка 

заетост. 

Дирекция „БТ” – Мездра, Община Мездра 

Обявяване на конкурси, експониране на изложби и т.н. на млади хора Община Мездра, читалища, ДК, училища 

Организиране на тематичен симпозиум по скулптура  Община Мездра 

Реализиране на Фри-фест „Магията на Мездра” Община Мездра, читалища 

Включване на повече млади хора в реализирането на 43-ти Празници на 

културата „Мездра – май 2016” 

Община Мездра, читалища, ДК 

Организиране на участия, фестивали, фолклорни събори, турнета в 

страната и чужбина на читалищни дейци, хорове, ДТС и ПТА - Мездра 

Читалище „Просвета 1925”, Община Мездра 

Културен обмен с други общини 

„Празници на искърското дефиле” 

Мездра 2016 

Община Мездра ,Читалище „Просвета 1925”, ДК 

Финансово подпомагане на спортните клубове Община Мездра 

Реализиране на спортно-туристически календар за 2016 година на Община 

Мездра 

Община Мездра 

Спортни клубове 

Училища 

Разширяване на обхвата на децата и младежите, обхванати в учебно-

тренировъчни занимания в спортните клубове 

Спортни клубове, училища 
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Класация „Спортист на 2016 година” Община Мездра, спортни клубове 

Награждаване на изявени млади спортисти Община Мездра, спортни клубове 

Подобряване на транспортната схема за ученици и подпомагане с 

общински транспорт младежки структури, спортни клубове, група по 

туризъм, танцови състави и училищни класове 

Община Мездра, ОбП „Автотранспорт” – Мездра 

Партньорство и подпомагане на дейността на АРАТ „Коритен” - Мездра Община Мездра, АРАТ „Коритен”, училища 

Разработване на програми за превенция на агресията, наркотиците, трафика 

на хора и противообществените прояви на непълнолетни и малолетни 

млади хора 

Община Мездра, ОбКБППМН, ОбСРС, ДПС, РПУ, Отдел 

„Закрила на детето” 

Община Оряхово 

ДЕЙНОСТИ ИНСТИТУЦИЯ 

Насърчаване интереса на младите хора към развитието на общината. 
Училища, община 

Стажуване в общинска администрация община, училища, Бюро по труда 

Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване 

на квалификацията на млади работници и служители. Бюро по труда 

Периодични срещи – борси с представители на местния бизнес за наемане 

на безработни младежи. Бюро по труда, община 

Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране, чрез 

което да се осигури подкрепа на младите хора за решаване на проблеми, 

свързани с избора на професия или професионално развитие с оглед на 

индивидуалните качества на личността и връзката между тези качества и 

възможностите за заетост чрез ОП „РЧР” 

Бюро по труда, училища 

Център за кариерно развитие - Враца 

Насърчаване на изследователския интерес на учениците и студентите, чрез 

участие в различни проекти. Училища , читалища, ОДК 

Организиране на информационна среща с работодатели Бюро по труда 
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Превенция на зависимостите 

- Отбелязване Световния ден за борба с тютюнопушеното 
МКБППМН, Директори на училища, 

здравен медиатор 

Отбелязване на 1 декември Световен ден за борба срещу СПИН. училища, МКБППМН, РЗИ – Враца, 

здравен медиатор 

Участие в спортния празник 17 май – ден на българския спорт Община, училища, ОДК, спортни клубове 

Участие на младежите във фестивали и фолклорни събори. община, читалища 

Организиране и провеждане на спортни турнири Спортни клубове 

Насърчаване и подпомагане на доброволчеството - благотворителни 

инициативи по различни поводи. 

Община, кметства, училища,  Исторически музей- 

Оряхово,ОДК 

Предоставяне на информация на училищата и младежите за програми за 

младежки обмени и европейски мрежи. 
Община,читалища 

Отбелязване на 18 октомври Европейски ден за борба с трафика на хора. МКБППМН, Директори на училища 

Участие в събития и празници, включени в Годишния културен календар за 

2016 година  

Читалища,училища,община,Исторически музей – Оряхово, 

ОДК, спортни клубове 

Майски културни празници Училища, читалища, община, ОДК, РУП 

 

 


