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Въведение 

В изпълнение на Закона за младежта, провеждането на държавната политика за 

младежта на територията на област Враца се осигурява от областния управител в тясно 

сътрудничество между Министерството на младежта и спорта, и младежките организации, 

регистрирани  на територията на областта.  

Националната стратегия за младежта (2010-2020) определя визията на 

правителството на европейското развитие на България по отношение на политиката за 

младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите 

хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим 

социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на 

България и Европейския съюз. Изпълнението на Националната стратегия за младежта 

(2010-2020) се координира от Министерството на младежта и спорта. За постигането на 

нейните цели се изготвя годишен план за действие, чрез който се програмира и осигурява 

ресурсно държавната политика в тази сфера.   

Областният план за младежта на област Враца е изготвен следвайки 

стратегическите цели, заложени в нея, като определените приоритети на областно ниво, са 

обвързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 

здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на 

гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на 

младите хора в превенцията на престъпността. 

Целите на националния стратегически документ се изпълняват от всички ресорни 

държавни институции в страната, чиято дейност има отражение върху живота на младите 

хора в страната, както и от общините в България, на принципа на междусекторното 

сътрудничество, многосекторния подход и съвместното управление с младите хора в 

страната.  

Специална отговорност и ключова роля по отношение на изпълнението на 

стратегията имат местните власти, чиято активност трябва да осигури по-висока степен на 

чуваемост към гласа на младите хора и техните нужди, съобразени с принципите на 

Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и 

регионите.  

Основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в 

страната са свързани с: 

 необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни 

държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за 

младежта на централно и областно ниво; 

 активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките 

за младите хора; 

 активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия 

живот;  

 приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, 

областно и национално ниво. 

Областният план за младежта на област Враца е изготвен на база на общинските 

планове за действие на 10-те общини и включва идеите и визията на общините за 

преодоляване на предизвикателствата и начините за решаване на проблемите на 

младежите с цел подобряване на настоящата ситуация и набелязани мерки, насърчаващи 

реализирането на младежките дейности  на местно ниво.  
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           Анализ на състоянието на младежта в област Враца  

           Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите хора 

           Анализът на проблемите и предизвикателствата пред младите хора в 

Северозападния район и в частност, в област Враца за 2016 година, представя 

специфичните и конкретни характеристики на ситуацията, които в сравнение с останалата 

част от страната са ярко изразени и в много по-голяма степен, поради засилващите се 

негативните демографски тенденции, състоянието на икономиката в региона и социалната 

изостаналост. 

            Политиката и грижата за младите хора като цяло са важен приоритет да развитието 

на област Враца, което изисква от всички заинтересовани страни решаването на сложни 

проблеми в краткосрочен и дългосрочен план.  

           Стремежът към индивидуалност и самореализация е характерна  черта сред младите 

хора в нашата област. За съжаление голяма част от тях са социално и икономически 

зависими от семействата си. През последните години в област Враца се наблюдава 
засилване на желанието за емиграция не само сред по-ниско образованите младежи, но и 

сред тези, които са  високообразовани и те не правят изключение от общата за страната 

тенденция да търсят реализация в големите градове на България, една част от тях и в 

чужбина. 

 

           Демографска характеристика 

           Съгласно официалната информация на Национален статистически институт делът 

на младежите в общата възрастова структура на населението е около 15% към края на 

2015 г., като от тях 59% живеят в градовете и 41% - в селата, което предопределя и 

характеристиката на проблемите и предизвикателствата пред младите хора. 

         
(Брой) 

Област Общо В градовете В селата 

Възраст 
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

  

Враца 172007 84688 87319 99435 48413 51022 72572 36275 36297 

10 - 14 8033 4101 3932 4828 2514 2314 3205 1587 1618 

15 - 19 8298 4262 4036 4999 2513 2486 3299 1749 1550 

20 - 24 7993 4187 3806 4495 2292 2203 3498 1895 1603 

25 - 29 8940 4839 4101 5331 2809 2522 3609 2030 1579 

30 - 34 9547 5093 4454 5939 3119 2820 3608 1974 1634 

 

         Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите 

хора 

         Достъп до образование 

 

По данни на НСИ за Област Враца броят на учебните заведения в последните години 
се запазва и са създадени предпоставки и добри условия за развитие на образованието, но 
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намалява постоянно броят на учениците, което се дължи в най-голяма степен  на 
демографската криза и миграционните процеси, свързани с глобализацията.  

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

(Брой) 

 

Показатели 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016  

 Учебни институции            

Общо 78 75 74 74 74  

Общообразователни училища 63 59 59 59 59  

Специални училища 3 3 2 2 2  

Училища по изкуствата и спортни училища1 1 2 2 2 2  

Професионални гимназии 11 11 11 11 11  

           

           Учащите за 2015/2016г. са 19698 срещу 19957 за 2014/2015 г., в 

общообразователните училища 16 038, а в професионалните гимназии 3630. 

На територията на област Враца професионално образование и обучение се 

осъществява в 11 професионални гимназии, 4 Средни училища,1 основно училище, 3 

специални училища /2 помощни и 1 Средно училище “Мито Орозов“ с професионални 

паралелки към Затвора – Враца/ и 1 спортно училище. На територията на областта 

функционира и училище към Министерство на културата – ПГ по каменообработване, с. 

Кунино, община Роман.  

Практическото обучение на учениците изостава от динамиката в технологичното 

развитие и модернизацията на предприятията и секторите – учебната и производствената 

практика е формална и често практическите умения не се създават в реална работна среда. 

            За Област Враца по данни на РУО Враца за 2015/2016 г. броят на отпадналите 

ученици от системата на образованието е 64 ученици, като за сравнение с учебната 

2014/2015 година те са 58, но въпреки това съотносимото увеличение към общия брой 

учащи е незначително. Явлението „отпадане от училище“ в гимназиален етап най-силно е 

изразено в професионалните гимназии и професионалните паралелки в средните училища, 

сравнено с профилираните гимназии и профилирани паралелки.  

  Основните причини за напускане на учениците могат да се обобщят като: семейни и 
социални, липса на мотивация за учене, етнокултурни специфики, изоставане в 
училищния процес.  

  Най-често напускането на ученици от училище се дължи на проблеми от семеен 
характер или нисък социален статус. Понякога установените нрави в семейството и 
необходимостта от спазване на етнокултурни традиции възпират младежите от 
посещаването на учебни занятия и обучението им и те трайно напускат образователната 
система. Все по-често се среща и мнение на  родители и ученици, че не е оправдана 
необходимостта от придобиване на степен на образованост и неразбиране на 
образованието като приоритет. В голяма част от случаите смяната на местоживеене на 
семейството (най-често в чужбина), без да бъде изискано удостоверение за преместване на 
ученици и без потвърждение от друго учебно заведение, води до регистриране на ученици 
като напуснали образователната система. 

  

            Община Враца 

            В училищата на най-голямата община Враца са застъпени всички профили – 

хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. 

Профилираното обучение и разширеното изучаване на някои общообразователни 

предмети дава възможност да се постави индивидуалността на ученици в центъра на  
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учебно - възпитателния процес, да се осигури готовност за бързо професионално 

ориентиране към определен профил, определена  специалност. 

 

Брой ученици от 15 до 19г. включително на територията на 

Община Враца 

3 809 

Деца в общински и държавни училища  

/9-12 клас/ 

2 769 

Деца и ученици, отпаднали от системата на училищното 

образование 

10 

 

             

 

           Община Бяла Слатина 

            На територията на община Бяла Слатина функционират 12 училища - 11 общински 

и 1 държавно, от които 3 начални, 4 основни, 3 средни и 2 професионални гимназии / 1 

държавно училище/. Общият брой на учениците в дневна форма на обучение във всички 

училища за учебната 2016/2017 година е 2709 ученици, разпределени в 132 паралелки, от 

тях със специални образователни потребности – 169 ученици. През учебната 2016/2017 

година има маломерни паралелки в 6 училища, с недостиг до норматива за минимален 

брой ученици. 

       С Решение № 273 от протокол №50/29.09.2016 г. Общинският съвет - Бяла 

Слатина е допуснал изключения от минималния брой на учениците в  19 паралелки с 

недостиг до норматива за минимален брой – 59 ученици в следните училища: ОУ „Георги 

С. Раковски” с.Търнак, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Попица, СУ „Христо Ботев” 

с.Габаре, СУ „Христо Ботев” с.Галиче, ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, ОУ 

„Христо Ботев“ с.Търнава. 

            Чрез бюджета на община Бяла Слатина през 2016 година училищата са  получили и 

допълнително финансиране: за закупуване на безплатни учебници и учебни помагала за 

ученици от І - VІІ клас  за учебната 2016/2017г. в размер на 76 632лв.; по проекти, 

съгласно ПМС №129 за подпомагане на физическото възпитание и спорт в размер на  8252 

лв. През 2016 година училищата са кандидатствали и са одобрени по следните национални 

програми към МОН: 

 По Национална програма «Ученически състезания и олимпиади» Модул 

"Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" - 

Прогимназия «Св.Климент Охридски» гр. Бяла Слатина по предмет техническо чертане на 

стойност 1300 лв. 

 По Национална програма «Без свободен час в училище» на стойност 1134 лв. са 

одобрени: НУ «Христо Смирненски» гр. Бяла Слатина; Прогимназия «Св. Климент 

Охридски» гр. Бяла Слатина, ПАГ «Никола Й. Вапцаров» гр. Бяла Слатина; ОУ «Христо 

Ботев» с.Търнава. 

 По Национална програма «Осигуряване на съвременна образователна среда», 

модул «Подкрепа на целодневно обучение на учениците» - ОУ «Георги С. Раковски» 

с.Търнак на стойност 9919 лв. 

 

            Община Козлодуй е предприела следните мерки спрямо отпадането на ученици от 

училищното образование: 

    Продължаване на съвместните дейности, включени в разписания на местно 

ниво през 2011 г. Механизъм на постоянно взаимодействие между институциите, имащи 

отношение към проблемите на децата, трайно непосещаващи училище; децата, 

застрашени от отпадане, и деца в риск, разписан от всички институции/организации в 

общината, отговорни за живота на децата, и утвърден от кмета на общината:   



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

7 
 

    Провеждане на работни срещи в МК БППМН с участието на подходящи 

специалисти от институциите на територията на общината при всеки подаден от 

директорите на училища сигнал за деца и младежи, трайно непосещаващи училище, 

застрашени от отпадане или в риск и вземане на решения за предприемане на контретни 

мерки за преодоляване на проблемите; 

   Определяне на обществен възпитател на деца и младежи, трайно непосещаващи 

училище и в риск от отпадане; 

  Насочване на деца и младежи с проблеми към ЦОП и ЦСРИ; 

  Включване на деца и младежи с проблеми в различни групи към ЦПЛР-ОДК 

където се сформират групи по рисуване, спорт, екология, с цел оптималното 

разпределение на свободното време на децата, съобразно с техните потребности и 

интереси; 

  Реализиране на Лятно училище в Център за превантивна и възпитателна работа 

с деца (ЦПВРД) към МК БППМН (юли-август), ЦОП и ЦСРИ с деца и младежи отпаднали 

от училище и/или в риск от отпадане. 

  Провеждане на целогодишна дарителска кампания за подпомагане на деца и 

младежи в риск и техните семейства, като през 2016 г. са подпомогнати общо 176 деца от 

които: 21 деца са подпомогнати с дрехи от съвместна дейност между МК БППМН, ОДК и 

ОЗД; на 54 деца от слаби семейства, в т.ч. роми, от всички училища на територията на 

общината са закупени обувки чрез средства от проведения на 22.12.2015 г. 

благотворителен базар на ОДМП; 16 деца са подпомогнати с тоалети за чрез проведена от 

община Козлодуй благотворителна акция за абитуриентите; 85деца които са затруднени 

да посещават училище поради социални причини са подпомогнати с дрехи. 

  Включване на учениците в извънкласни дейности – по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.  процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час” и др. 

  Оказване на съдействие от МК БППМН на родители пред Д „СП”, гр. Козлодуй 

и  Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй за включването им в различни програми за 

трудова заетост и курсове за придобиване на образование.  

 

           Община Мездра  

През 2016 година училищната мрежа в общината е съхранена - осигурен бе удобен 

транспорт и храна за всички пътуващи до средищните училища ученици от селата. След 

сливане на паралелките, са запазени училищата ОУ „Васил Кънчов" в с. Моравица и ОУ 

„Хаджи Димитър" в с. Елисейна. На територията на Община Мездра има 2 професионални 

гимназии и 2 средно общообразователни училища ( СОУ „Иван Вазов", СОУ „Св. 

Климент Охридски" с. Зверино, ПГ по МСС и ПГ „Алеко Константинов". През 2016 

година са се дипломирали успешно 85 младежи, от които 39 са приети да учат във ВУЗ. 

От тях в СОУ „Св. Климент Охридски” в с. Зверино са се дипломирали 18 младежи, 8 от 

тях са продължили образованието си във ВУЗ. Най-активно и успешно от всички училища 

на територията на Община Мездра, СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра разработва и реализира 

проекти по различните програми, като по този начин се осигуряват допълнителни 

средства и се внася разнообразие в извънкласната и извънучилищна дейност. През 

учебната година училището работи по няколко проекта – проект „Включващо обучение“, 

продължаващ като “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, обхващащ 30 

ученици. Училището работи по проект “Еко-кът Вазовче“ с участието на 126 ученици от 

9-12 клас за повишаване на знанията и компетентностите на младите хора за опазване на 

околната среда,формиране на екологична култура, позитивно отношение на природните 
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ресурси и здравословен начин на живот. През учебната 2016-2017 г. продължава работата 

по тези проекти, както и по новия проект “Твоят час“, с включени в него 100 ученици. 

Училището е включено в модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в олимпиади“, поради завоювано I място на Национална олимпиада по Испански 

език на ученичката от 11 клас Дженифър Крис Елис Стоянова. 

       Във връзка с кариерното развитие на учениците от СУ ”Иван Вазов” през учебната 

2015-2016 год. са проведени занятия, свързани със системата за професионално 

ориентиране и консултиране. Проведени са консултации и проучване на алтернативни 

варианти за държавен прием след VІІ и VІІІ клас: 

 Проучване на интересите на учениците/ анкети, консултиране; 

 Провеждане на съвместни целеви дейности/ - 7-ми клас. 

 Проведени са  срещи разговори с представители на висши училища 

      Предоставена е текуща информация за висшите училища, условията и 

необходимите  документи за кандидатстване. 

      Випуск 2016 успешно завърши своето средно образование. От дипломираните  40 

зрелостници 29 продължиха своето образование във ВУЗ. 

      През новата учебна година 2016/2017 година СУ „Св. Кл. Охридски“ с. Зверино, е 

работило по проект „Твоят час“.  През 2016 година, училището реализира  разнообразни 

по теми мероприятия насочени към младежите от 15 до 19 години. През учебната 

2015/2016 г. успешно са се дипломирали 18 ученика, от тях 8 продължили обучението си 

във ВУЗ. 

     През 2016 година ПГ по МСС гр. Мездра реализира следните дейности, насочени 

към младежите от 15 до 19 години: организирана е среща с представители на Младежки 

център гр. Враца; проведена футболна среща между учениците на ПГ по МСС и 

младежите от Младежки център гр. Враца; проведено състезание по майсторско 

управление на МПС; Участие в проект „1000 стипендии“ на Марио Валентинов Тодоров 

ученик в 11 клас, който печели годишна стипендия за учебната 2016/2017 година. На 27 и 

28 октомври в гр. Горна Оряховица се проведе първото „Конкурсно изложение“ на 

Младежкото техническо творчество. Идеята на изложението бе да привлече младежите 

към образование и участие в индустрията на България. В това изложение взе участие от 

ПГ по МСС – Даниел Цветков от 11 кл., който в продължение на четири месеца проектира 

и изгради къща – макет на два етажа от кибритени клечки. Заедно с това той представи на 

изложението и  своя изложба на автомобили със съвременен дизайн сътворен от него. За 

тези му изяви той получи грамота от организаторите и популяризира училището, чрез 

дадено от него интервю, което бе отразено от екипа на БНТ-1. 

Броят на успешно дипломиралите се зрелостници в ПГ по МСС през 2016 година 

от общо 35 ученици – 21, от тях свидетелство за професионална квалификация са 

получили 19 младежи. От новата учебна година 2016/2017 година, ПГ по МСС работи по 

проект „Твоят час“, в който са обхванати 60 ученици. 

ПГ „Алеко Константинов“ през учебната 2016/2017 година работи по Проект BG 

05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности“ /Твоят час/ - Фаза I – 77 ученици  и целта на проекта е създаване на 

условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно 

завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните 

знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка 

в училище.  

           Младежите, завършващи висше образование за област Враца се увеличават и 

съгласно статистиката са: 

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
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 Завършили по степени на образование           

Висше - общо 47 - 121 123 129 

Колежи 47 - - - - 

Университети и специализирани висши училища - - 121 123 129 

      

 

            По  Стратегическа цел от Националната стратегия за младежта: Създаване на 

благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация 

на младите хора в България са използвани възможните Механизми за насърчаване на 

икономическа активност и кариерното развитие на младите хора, като проекти и 

програми: Проект "Нова възможност"; Проект "Професионално обучение за всички“ -  

шанс за успешен преход към заетост /ПРОШАНС/"; Проект "Нова възможност за 

младежка заетост"; Схема "Обучения и заетост за младите хора";НП "Старт в кариерата";  

Първичен пазар;   НП "Активиране на неактивни лица";  НП "Мелпомена";  Регионални 

програми за заетост;  Проект "Клипс";  Проект " Хоризонти";  Проект "Нови хоризонти";  

Мерки по ЗНС;  Младежка борса;   Проект "DEAR STUDENT". 

 

           Заетост 

 

           Община Борован – осигурена заетост на 107 млади хора; 

           Община Бяла Слатина – 414 млади хора; 

           През 2016 година на работа са постъпили 414 младежи или 28,2 % от общо 

постъпилите на работа безработни лица от община Бяла Слатина.  

           За 2015 година постъпилите младежи са 374 или 26,2 % от общо постъпилите на 

работа безработни лица от Общината. С посредничеството на ДБТ Бяла Слатина  през 

2016 г. са устроени 387 младежи, а през 2015 г.  - 360. 

 

            Община Враца –531; 

            Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово и 

социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване на 

пригодността и осигуряване на заетостта на младите в условия на пазарна икономика. По 

данни на Дирекция "Бюро по труда" - Враца регистрирани към 30.11.2015г. младежи до 29 

годишна възраст са 531 бр. На пазара на труда, младежите са значителна по размер група 

от лица в неравностойно положение. Причина за това е несъответствието между броя на 

младежите с конкретна професия и реалното търсене; ниското равнище на професионална 

квалификация, неточна професионална ориентация, липса на трудов опит. След 

завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето 

случаи нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват 

необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи 

работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и 

съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. За 

борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до работни места в 

страните - членки на ЕС трябва да се търсят възможности на всеки безработен млад човек, 

да се предлага нов старт.  

 

            Община Криводол – осигурена заетост на 52 младежи до 29 г. по ОП „РЧР“ за 6 

месеца, „Старт в кариерата“ -2-ма; 

 

             Община Мездра-244 
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             Работа през годината са започнали 244 младежи до 29 години. На първичния пазар 

- 74 младежи, по мерки - 8 младежи, по НП „ОСПОЗ" - 9, по чл. 36 от ЗНЗ са започнали 

работа - 7младежи, ОП „РЧР" - 110 младежи. С позитивни резултати и добра оценка е 

реализираната лятната студентска бригада, организирана от Община Мездра. В нейното 

16-то издание са включени 39 бъдещи висшисти, които в продължение на един месец до 

12 август са положили труд в сферата на благоустройството и поддържането на чистотата. 

Безвъзмездното участие и на частни фирми показва, че кооперирането между 

администрация и бизнес всъщност може да е наистина ползотворно и да бъде примерна 

инициатива за други общини и представители на бизнеса. 

          Безработица 

              По данни на Евростат през месец септември 2015 г. равнището на безработица сред 

младежите на възраст 15-24 г. за България е 21.1%,  при средно за ЕС-28 - 19.9%.  

           Равнището на младежите на възраст 15-24 г., които не са в заетост, нито в 

образование и обучение (NEET) също намалява. /Национален план по заетостта 2016/. 

           При формулиране на приоритетите и целевите група за 2016 г. са взети предвид и 

резултатите от проведената оценка на нетния ефект на активната политика на пазара на 

труда. Нетният ефект по възрастови групи показва, че най-високият нетен ефект се 

отбелязва при младежите до 29 години - 16.3%. 

 

Средномесечен брой на безработните младежи по области за Северозападен район -Агенция по заетостта 

             По данни на РСЗ Монтана безработните младежи до 29 г., регистрирани в бюрата 

по труда в края на декември са 1 865 в област Враца.  

             В общата съвкупност на регистрираните безработни лица, младежите до 29 г. са с 

относителен дял 15.8 на сто в област Враца. 

             Делът на безработните  младежи до 29 г., в териториален аспект, е най-висок в 

ДБТ Козлодуй – 20.2. Разпределението на безработните младежи по професионален 
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Нововключени и работили лица по програми и мерки за заетост през м.   декември 2016 г. 
 

Област , 

бюра по труда 

по програми по мерки 

включени работили включени работили 

брой брой 

        Враца 2 808 31 227 
- ДБТ Враца 0 201 19 131 

- ДБТ Б.Слатина 0 295 1 45 

- ДБТ Козлодуй 0 83 10 27 

- ДБТ Мездра 2 139 0 11 

- ДБТ Оряхово 0 90 1 13 
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признак и образование показва, че най-многобройни и с най-висок относителен дял са 

групите на регистрираните младежи без специалност – 62.8 на сто, със средно образование 

– 42.1 и с основно и по-ниско образование – 48.7 на сто. 

            Делът на продължително безработните младежи до 29 г. с регистрация над 1 година 

в бюрата по труда от региона е сравнително висок, младежите до 29 г. с престой на пазара 

на труда над 1 г. съставляват 6.0 на сто в област Враца. 

 

 

 

 

 

           Съгласно статистиката на Агенция по заетостта за област Враца, нивото на 

безработицата сред младежите намалява, като най-голям остава делът на завършилите 

средно образование: 

към 31.12.2016 

общо мъже и жени 
общо висше 

образование 

средно 

образование 

в т.ч. средно 

професионално 

основно 

образование 

начално и 

 по-ниско образование 

1 865 171 786 496 382 526 

към 31.12.2015 

2 429 229 1 083 710 468 649 

                               

                Образователната структура на младежката безработица за област Враца 

 

Показатели 
Години 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Население към 31.12. - общо (брой) 184 662 181 574 178 395 175 169 172 007 

12 Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) 53,7 52,4 52,1 52,9 50,3 

13 Коефициент на безработица (%) 9,3 9,4 14,9 18,1 17,7 

14 Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 

31.12. (брой) 

12 981 15 245 16 028 12 554 14 780 

15 Относителен дял на населението на възраст между 25 

и 64 навършени години с висше образование (%) 

18 18,2 20,4 22,1 21,1 

16 Относителен дял на населението на възраст между 25 

и 64 навършени години със средно образование (%) 

64,3 62,9 61,6 57,5 56,7 

17 Относителен дял на населението на възраст между 25 

и 64 навършени години с основно и по-ниско 

образование (%) 

17,7 18,9 17,9 20,4 22,2 
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Община Борован –147; 

         Община Бяла Слатина – 493; 

            Безработицата сред младите хора на възраст до 29 години през 2016 г., е 12,9 %, 

изчислено на база на общия брой безработни лица в община Бяла Слатина, средно 

месечно по 349 младежи са поддържали регистрацията си като търсещи работа. За 

сравнение през 2015 г. безработицата сред младите хора на възраст до 29 години  е 15,6 %, 

изчислено на база на общия брой безработни лица в община Бяла Слатина, като средно 

месечно по 493 младежи са поддържали регистрацията си като търсещи работа - налице е 

лек спад на безработицата. 

 

           Община Враца – 385 безработни лица на възраст до 29 г. с продължителност на 

регистрация в бюрото по труда до 12 месеца; 

 

           Община Криводол –172; 

           Към ноември 2016 г. безработните младежи до 29 г. са 172 – 16.44% ; 

 

           Община Мездра –118; 

           Нивото на безработица сред младежите в община Мездра през 2016 година /като се 

вземе предвид икономическата криза/ се е понижило от 149 регистрирани безработни 

младежи в Бюро по труда – Мездра през 2015 година на 118 през 2016 година. 
От тях с висше образование са 14 младежи (2 – мъже и 12 жени), със средно образование – 

60 (38-мъже и 22 жени), със средно специално образование са 39 младежи (26-мъже и 13 

жени), с основно образование – 25 младежи (10-мъже и 15 жени), с начално образование – 

3 (3 жени) и без образование са 16 младежи (9-мъже и 7 жени). Общото ниво на 

безработицата за 2016 година за Община Мездра е била 9,45% (за сравнение с 2015 година 

тя е била -12.88 %).  
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Община Мизия – 50 млади хора със основно образование,100- млади хора със 

средно образование, с висше образование; 

Община Оряхово – 130 регистрирани безработни младежи до 29 години на 

територията на община Оряхово към 31.12.2016г.; 

Община Роман – 121 по данни на ДБТ-гр.Мездра – филиал Роман към 31.12.2016 

г.;  

            Община Хайредин – 171 лица или 19.02 % от общо регистрирани в общината. 

 

           

 

 

            Самонаемане и предприемачество 

            Община Мизия – част от младите хора се принуждават да започнат “първата 

възможна работа”, най-често в сферата на услугите, търговията, обслужването, без 

изисквания към условията на труд. 

Професионално ориентиране и реализация 

            Община Борован –68 ; 

            Община Бяла Слатина  

 

             В община Бяла Слатина са стажували / чиракували/ 2-ма младежи, съгласно 

условията на чл. 41  и чл. 41а от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ . 

             Броят на заетите млади хора на възраст до 29 години от община Бяла Слатина след 

завършване на висше образование е 5 за 2016 година, а за предходната 2015 г.-  1 младеж. 

         По информация на ДБТ Бяла Слатина броят на заетите млади хора в публичната 

администрация са  2 лица, назначени през 2015 година по програма „Старт в кариерата”. 

             През 2015 г. по план за обучение, провеждано от ДП „БГЦПО“ в изпълнение на 

публичните задачи по чл. 60а, ал.10 от ЗНЗ ЗА 2016 г. са включени 2 младежи. По чл.36, 

ал.1 и чл.36, ал. 2 от ЗНЗ, през 2016 година са нововключени 17 лица, по условията на 

чл.36, ал.1. В ОП „РЧР”, по схема „Обучения и заетост на младите хора” през 2016 г. са 

нововключени и работили 86 младежи. 

              По условията на схема „Младежка заетост” през 2016 г. са наети на работа 38 

младежи до 29 години. 

 

             Община Козлодуй  

      Институциите на местно ниво полагат целенасочени усилия в рамките на своите  

възможности за постигане на оптимална подкрепа на младите хора и са реализирани 

мерки за подкрепа и осигуряване на заетост на млади хора:  

- Стажове в Общинска администрация до 45 дни – 2 ; 

- Програма „Старт в кариерата” – 2 ; 

- Професионално ориентиране – 169 ; 

- Наети безработни лица до 29-год. възраст –11; 

- Предоставени посреднически услуги за заетост – 659; 

- НП „Активиране на неактивните лица» -1. 

 

 

           Община Криводол – По проект „Компас“ – е проведено мотивационно обучение за 

насърчаване към заетост на 35 човека. 
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            Община Мизия  

            Професионалното ориентиране на младите хора включва изнасяне на беседи и 

лекции в часовете на класа в професионалната гимназия, като реализацията на всеки млад 

човек е въпрос на личен избор и възможности. Не е наложена все още практиката на 

работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и 

служители. 

            Община Роман  

            Поради липса на благоприятна социално-икономическа среда предприемачеството 

и  самонаемането  е  слабо застъпено сред младите хора. Условията на пазарната 

икономика не позволяват поемането на икономически рискове, свързани със започването 

на собствен бизнес.  

Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Община Борован – 30 лица с осигурен достъп; 

Община Враца – Относно изпълнението на Задача 1 по Приоритет II. “Публично 

подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и 

потребности на младите хора” със съдействието на Младежки дом Враца 143млади хора   

са получили информационни услуги, включително и online 1789. Проведени са 2 

информационни кампании за 500 младежи, а 340 са запознати с публичните институции в 

страната и ЕС. Младежкият  информационно-консултантски център е консултирал за 

миналата 2016 г. 183-ма млади хора. 

 

            Община Козлодуй – 47 услуги, в които са обхванати около 600 млади хора. 

      Услугите в подкрепа на развитието на младите хора на територията на общината - 

спортни клубове; школи и състави в читалищата и ЦПЛР-ОДК, ЦЛР „БАрака”, гр. 

Козлодуй са достъпни, като целта е да се разширява техният обхват и качество.  

Предприети мерки: 

 Поддържане на необходимата за качествено предоставяне на услугите 

материална база – спортна зала в гр. Козлодуй, открити спортни площадки, стадиони във 

всички населени места в общината, плувен басейн, игрища за тенис на корт и др.; 

материална база в читалищата и ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй. 

 Финансова подкрепа на спортните клубове и ЦПЛР-ОДК с финансови средства в 

Общинския бюджет; 

 Финансиране на Общински спортен и екологичен календар, Годишна програма 

за развитие на читалищната дейност, Общински културен календар, Програма „Ботеви 

дни”, Общински календар „Младежки дейности”. 

 

             Община Криводол  
             Читалищната библиотека предоставя на информационно табло ежеседмична 

информация за свободни работни места, обявени от Агенцията по заетостта и Бюро по 

труда –Враца. 

             Проект „Хоризонти“ – организиран от КТ „Подкрепа“ и ДБТ –Враца. Преминали 

обучение 20 младежи до 29 г. – оператор на компютър и 20 –озеленители. 

 

 

             Община Мизия  



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

15 
 

             На територията на община Мизия, функционират 5 читалища, който предоставят 

безплатен достъп до интернет и електронно съдържание на всички млади хора . 

Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не са с необходимото качество и 

не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в малките 

населени места. Извършените дейности през 2016 по Приоритет 2 са: предлагане на 

услуги за организиране на свободното време на младите хора, чрез участието им в 

извънучилищни форми, организирани от Център за подкрепа за личностно развитие - 

гр.Мизия  и осигурен  безплатен достъп на млади хора до интернет и електронното 

съдържание във всички библиотеки на територията на община Мизия. 

 

             Община Хайредин – 170 лица с осигурен достъп. 

Насърчаване на здравословния начин на живот 

            Млади хора, практикуващи спортни дейности; 

Община Борован – 45; 

Община Бяла Слатина   
            Детско-юношеският спорт на територията Община Бяла Слатина се развива 

основно към спортните клубове в следните видове: волейбол; футбол; културизъм; 

трибой; Дуджицу. ПФК «Чавдар-1957»,  включва 6 отбора: Подготвителна възраст; Деца; 

Юноши младша възраст; Във ВК „Чавдар 1932” състезателна дейност се извърша с  

момичета и момчета в 5 групи, които се състезават в държавното първенство по волейбол: 

момичета до 10 г. – Скаут лига; 12-годишни момичета; 12-годишни момчета; 15-годишни 

момичета; Девойки младша възраст. ВК „Чавдар 1932” гр.Бяла Слатина не разполага със 

спортна база. Заниманията на децата се провеждат във физкултурния салон на ПАГ 

„Никола Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина. В клуба работи 1треньор. През летния период 

тренировките се провеждат на двете открита спортни площадки в Прогимназия „Св. 

Климент Охридски” гр.Бяла Слатина и комбинирана спортна площадка в жк. «Сладница» 

- гр. Бяла Слатина. Към Спортен клуб по силов трибой, културизъм, фитнес и вдигане на 

тежести през настоящата година тренират  15  състезатели с председател на клуба  Петьо 

Шишков. 

              Община Бяла Слатина освен, че финансово подпомага участието на децата по 

отделните видове спорт, тя осигурява поддръжката и охраната на спортната база. Въпреки 

условията и проблеми от материално и финансово естество децата, състезаващи се към 

спортните клубове, показват големи успехи. 

 

             Община Козлодуй - около 300 млади хора са включени в спортни дейности 

      С оглед значението на спорта в развитието особено на младите хора в община 

Козлодуй се полагат оптимални усилия за създаване на добри възможности за спортуване 

- добре поддържана материална база; развиващи успешна дейност 18 спортни клуба с 

различни видове спорт; разнообразни спортни дейности.  

      В град Козлодуй освен традиционните спортове футбол и волейбол в последните 

години успешно се развиват и показват отлични резултати на състезания от различен ранг 

спортните клубове по джудо, таекуондо, кик-бокс, бадминтон, плуване, спортен 

многобой, тенис на маса, тенис на корт, шахмат. В село Бутан се намира добре 

поддържана база за конен спорт със спортна дейност и школа за обучение. Развиват се 

добре и спортовете футбол и тенис на маса. В село Гложене са добре развити спортовете 

хандбал и шах.  

            Предприетите мерки от общината са: 

 Поддържане на необходимата за качествено предоставяне на услугите 

материална база – спортна зала в гр. Козлодуй, открити спортни площадки, стадиони във 

http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aobshtinski-detski-kompleks&catid=19%3Aobrazovanie&Itemid=23&lang=bg
http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aobshtinski-detski-kompleks&catid=19%3Aobrazovanie&Itemid=23&lang=bg
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всички населени места в общината, плувен басейн, игрища за тенис на корт; стадион 

„Христо Ботев” със спортен комплекс към него, включващи покрит футболен терен, 

комбиниран волейболен и баскетболен терен и лекоатлетическа писта. 

 Финансова подкрепа  на спортните клубове, Общински спортен календар. 

 Популяризиране на спортните клубове в общината с цел привличане на 

младите хора в клубовете чрез организиране на 

 Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на 

спорта, Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй - 17 май 2016 г. Участие над 100 

състезатели в спортни демонстрации пред граждани от общината; 

 28 май – Младежки фестивал „Шумът на реката” -  празник на семейството, 

спорта и здравословния начин на живот с участие на двеста млади хора, включени в 

спортните игри. По време на фестивала са раздадени безплатно 800 чашки със 

здравословни плодови сокове;  

 Участие в ежегоден Национален туристически поход ”По стъпките на Ботевата 

чета”; 

 Насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта за 

подобряване на здравето и физическото развитие чрез организиране на ученически 

спортни игри, спортни празници, общински турнири. 

 Засилване на мотивацията сред подрастващите чрез участия на училищата в 

ученически спортни игри:  

 Общински кръг - 7 училища (без НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй), 32 отбора 

от 8 вида спорт, 350 ученици; 

 Областен кръг с участието на отборите победители в общински кръг - 4 

училища (СУ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй; СУ ”Христо Ботев”, гр. Козлодуй; 

ОУ ”Христо Ботев”, с. Гложене; ПГСС “Христо Ботев” с.Бутан), 20 отбора в 8 вида спорт, 

160 ученици; 

 Зонални състезания - 3 училища (СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, 

СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, ОУ ”Христо Ботев”, с. Гложене ), 6 отбора в 4 вида 

спорт, 60 ученици; 

 Участие във финални състезания - 1 училище (СУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

гр. Козлодуй - 3 отбора), 3 отбора в 2 вида спорт, 15 ученици; 

 Популяризиране на физическото възпитание и спорт чрез реализирани спортни 

празници и турнири: 

 Тринадесети традиционен турнир по мини-футбол „Деца играят футбол с 

емблемата на Славия”, Спортна зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй – 30.01.2016 г. 

Участват 6 отбора, 60 деца и 300 публика; 

 Регионален средношколски мемориален турнир по шахмат „Йордан 

Балкански”, СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй - 18 април 2016 г. Участие на 

46 ученици от 3 училища; 

 „Млад огнеборец” (общински етап) – 23 април 2016 г. Участват 3 отбора, 30 

ученици; 

 Месец април – 15 април проведена първа гала – вечер по кикбокс в спортна 

зала „Христо Ботев”, Козлодуй – с участието на десет национални състезатели и над 200 

души публика; 

 Четиридесет и трети турнир по конен спорт за Приза на Община Козлодуй, 

хиподрум в с. Бутан – 30 април 2016 г. Участие на над 50 състезатели, публика около 1 

000 зрители; 

 Втори футболен турнир „Червена чета Радецки” за юноши, стадион в „Ботев 

парк”, гр. Козлодуй – 6 и 7 май 2016 г. Участие на 12 отбора, 120 ученици; 

 Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на 

спорта, Площад „Христо Ботев”, гр. Козлодуй - 17 май 2016 г. Участие над 100 

състезатели в демонстрации, публика около 500 човека; 
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 Републикански турнир по плуване за деца, Плувен комплекс, гр. Козлодуй – 28 

май 2016 г. Участие на 4 отбора с 47 състезатели, публика около 200 човека; 

 Седемнадесети футболен турнир за Купата на Община Козлодуй, стадион в 

с.Бутан – 28 май 2016 г.; 

 2 юни – Тринадесети колопоход „По стъпките на Ботевата чета”, гр. Козлодуй, 

площад „Христо Ботев” – „Ботев парк” – площад „Христо Ботев” – 2 юни 2016 г. 

Участвали 30 ученици; 

 Турнир по футбол за купата на ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй на стадион в „Ботев 

парк”, гр. Козлодуй – 4 юни 2016г. Участие на 4 отбора с 60 ученици и около 200 човека 

публика; 

 Турнир по шахмат за купата на ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй – 5 юни 2016 

г.Участие на 6 отбора с 30 ученици; 

 Девети национален мото събор Козлодуй 2016, „Ботев парк”, гр. Козлодуй, 10-

12 юни 2016 г.; 

 Първи футболен турнир на малки врати с организатори Община Козлодуй  и 

АЕЦ „Козлодуй”. Участие на осем отбора възрастни и над 300 души публика – 4-7 юли 

2016 г.   

  Турнир по джудо за деца „Ботева слава” - месец ноември 2016 г. 

 

           Община Криводол  
 

През лятото на 2016 г.бе реализирана програма „Спортно лято“. Основната цел на 

спортните мероприятия е превенция на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. Проведени са турнир по шах, спортен риболов и турнир по тенис. 

През месец август се проведе Общински турнир по футбол на малки врати. В него 

взеха участие 16 отбора при възрастова група 18г.- 29 г., 5 отбора - възрастова група от 

14г.  до 18г. 

 

           Община Мизия  
           На територията на община Мизия функционира СК „Мизия” който предоставя 

възможност на младите хора да развиват своята физическа активност и вземат участие в 

спортни изяви и държавни първенства. 

 

           Община Роман 

            Лекарските практики осигуряват здравни и медицински грижи за населението на 

общината. Провеждат се ежеседмични консултации в населените места, прегледи, беседи 

с младите хора, събира се информация за здравословното им състояние. Близо 80% от 

младите хора в общината посещават личните си лекари в определени периоди за прегледи. 

Тук трябва да се обърне по-голямо внимание на младежите от етническите малцинства, 

които да бъдат мотивирани да посещават медицинските кабинети, тъй като тези сред тях, 

които го правят са относително нисък процент от цялостното малцинствено население. 

Медицинските специалисти в училищата провеждат беседи и чести консултации за: 

нежелана бременност, болести като рак, СПИН, затлъстяване и др. На територията на 

общината няма данни за младежи, които да боледуват от СПИН и туберкулоза . 

            Въпреки че през последните години за множество млади хора здравословният 

начин на живот – правилно хранене, спорт и др. се превръща в ценност, продължава да е 

налице нуждата от по-задълбочени знания в области като: сексуално и репродуктивно 

здраве, предпазване от полово предавани болести, превенция на вредните поведенчески 

рискови фактори. Съществуващата система на здравно образование не води в достатъчна 

степен до формирането на здравословен начин на живот. 

            В общината са регистрирани ФК „Искър 1923”, ФК „Строител”, СК „Искър -97”- 

по тенис на маса” и СК”Лека атлетика”. Историята и успехите по тенис на маса в община 
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Роман са свързани с името на инж. Росен Данчев Цолов - Председател на Спортен клуб 

“Искър 97” – гр . Роман и треньор на отбора по тенис на маса. Под негово ръководство 

отборът печели многократно призови места на областни и републикански състезания. 

Клубът по лека атлетика „ИСКЪР 2010” е регистриран и действа от началото на 2010 г. 

Негов треньор е Валери Цветков. Представители от клуба участват във всички областни и 

републикански състезания от спортния календар на федерацията и имат спечелени 

призови места и медали. 

           По отношение на спортната база общината отчита необходимост от подобряване и 

развиване. Една голяма придобивка за Роман получи своята реализация - през 2015г. беше 

открито ново футболно игрище по проект, което даде възможност  младите хора активно 

да спортуват. 

           Община Хайредин – 70 млади хора са участвали в спортни дейности. 

           Община Борован – 100 млади хора са участвали в спортни дейности; 

           Община Бяла Слатина 

           С учениците във всички училища са провеждани беседи в часа на класа за 

здравословен начин на живот.  

 

            Община Козлодуй - приблизително 900 млади хора 

 

            Повишаването на  здравната култура сред младите хора и придобиване на умения и 

знания за здравословен начин на живот се извършва преди всичко в рамките на 

училищната възраст посредством лекции, беседи които се изнасят по време на часа на 

класа и други мероприятия организирани от класните ръководители, медицинските 

специалисти в училищата и комисията за противообществени прояви. Във всички 

училища е осигурено постоянно медицинско наблюдение в обособени и оборудвани 

здравни кабинети, където медицинските специалисти оказват първа долекарска 

медицинска помощ на учениците и работят по Национални програми за промоция на 

здравето и профилактика на болестите. През 2016 г. в изпълнение на Плановете за 

здравнообразователна дейност медицинските специалисти в училищата са представили 

пред младите хора темите „Вирусен хепатит. Предпазни мерки и профилактика. Видове 

ВХ”; „Болести предавани по полов път”; „Заболявания на горните дихателни пътища за 

есенно-зимния период”; „Предпазване и профилактика”; „Видове контрацепция”; „СПИН, 

начини на заразяване. Предпазни мерки”; „Увреждане на кости и стави - изкълчване, 

навяхване, счупване. Първа помощ с подръчни материали”; „Здравословно хранене в 

юношеска възраст”; „Тютюнопушене”; „Алкохолизъм”; „Туберколоза. Рискови фактори”; 

„Кръвотечение и кръвоспиране. Първа помощ и поведение”; „Наранявания на кости и 

стави”; „Анорексия, булимия”; „Слънчев и топлинен удар. Първа помощ, предпазване”; 

„Опасност при къпане в неохраняеми водни обекти. Първа помощ при удавяне”; „Рани, 

видове и първа помощ”; „Остри респираторни заболявания. Профилактика”; 

„Противогрипни ваксини”; „Шок. Клинична и биологична смърт”; „Захарен диабет. Начин 

на живот с болестта”; „Епилепсия. Поведение при случай на епилептичен припадък”; 

„Битови паразити – борба с тях”; „Изгаряне и измръзване. Степени и обработка”.  

     Изнесени са беседи от здравни специалисти относно здравословния начин на живот 

и хранене, както следва:  

 В кв. Янтра, гр. Козлодуй и кв. Надежда, с. Бутан от здравния медиатор са 

разпространени здравно-информационни материали – 80 бр. презерватива, 50 броя 

имунизационни календари, 50 бр. брошури за предаване на полово заразни болести, 65 бр. 

информационни материали и брошури за „Хранителен режим и за захранване на детето 

през първата година”. 

 През отчетния период здравните медиатори съвместно с РЗИ Враца и 

представители на ЦОП, гр. Козлодуй са проведени сред ромското население здравни 

беседи на теми : „ХИВ и СПИН”, проведена на 25.10.2016 г. в ромския квартали в с. 
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Хърлец , „Рак на маточната шийка”, проведена на 20.10.2016 г. в ромския квартали в с. 

Хърлец Разпространени са брошури.  

 Отбелязан е Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември с беседа от 

специалисти от РЗИ изнесена пред 30  ученици от 9-12 клас от трите средни училища в 

града. Съвместно с децата под възпитателен надзор в МК БППМН и представителите на 

ОДМП са изработени и раздадени около 700 бр. тематични флаери и червени ленти. 

 Проведении са информационни кампании в училищата с цел превенция на 

тютюнопушенето, употребата на алкохолни и наркотични вещества. 

 Осигурено е постоянно медицинско наблюдение в обособени и оборудвани 

здравни кабинети във всички училища, където медицинските специалисти оказват първа 

долекарска медицинска помощ на  учениците и работят по Национални програми за 

промоция на здравето и профилактика на болестите.  

 Изнасяне на беседи от здравни специалисти относно здравословния начин на 

живот и хранене.  

 Провеждане на информационни кампании с цел превенция на тютюнопушенето, 

употребата на алкохолни и наркотични вещества; Анти СПИН кампания. 

 Осигурени условия за дейността на здравни медиатори на територията на 

общината. 

            Община Криводол 

            През 2016 г. МКБППМН и читалищна библиотека организираха 3 информационни 

кампании с обхващане на учениците от 4-те училища на територията. Теми : "Алкохолът и 

тютюнопушенето вредят сериозно на вашето здраве ", „СПИН – болестта на XXI век и 

начините да се предпазим от нея“, „Лесно е да се започне, трудно е да се спре“. 

 

            Община Мизия 

           За насърчаване на здравословния начин на живот в училищата се изнасят беседи, 

провеждат се срещи с медицински специалисти, дискутират се теми, свързани със 

безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики. Прилагат се нови 

форми на здравно образование чрез подхода ”Връстници обучават връстници” с цел 

развитие на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот. 

 

           Община Хайредин – 245 младежи. 

 

 

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение 

 

           Община Бяла Слатина 

 

           От 2014 година до настоящия момент  в Община Бяла Слатина не е налична 

социална услуга за деца и/или младежи в специализирана институция, след закриването на 

ДДУМ „Надежда”, с. Търнава, при което потребителите на услугите до този момент бяха 

настанени в ЦНСТДМУ, гр. Бяла Слатина, където им се предоставя социална услуга, с цел 

деинституционализация на децата с увреждания, чрез развитие на резидентни услуги  в 

общността.   

           Социални услуги в общността за млади хора на възраст от 18-25 години в риск: 



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

20 
 

 

            Заб.: В ЦНСТДМУ  -1 гр. Бяла Слатина, ползват услугата 12 потребители, като 

11бр. от тях са навършили 18г. и 1 потребител - дете, което се обучава с ресурсно 

подпомагане в основно училище „Св. Климент Охридски“. В ЦНСТДМУ -2 гр. Бяла 

Слатина, ползват услугата 12 потребители, като 9бр. от тях са навършили 18г. и 3 

потребители – деца, които са индивидуална форма на обучение. Две от децата се 

посещават по график от учители на Основно училище „Св. Св. Климент Охридски“ и едно 

от децата се посещава  по график от учители на начално училище „Цани Гинчев“ гр. Бяла 

Слатина.  

 

             Община Козлодуй – 6 млади хора 

      Проблемите на младите хора, потърсили услугите на Дневен център за деца и 

младежи с увреждания, гр. Козлодуй, са свързани със слаба социализация; липса на 

битови умения; неустойчивост на вниманието; неустойчивост на краткотрайната памет; 

фрустрация в социалния пласмент; обучителни затруднения; говорни нарушения; 

Институция /социални 

услуги 

Общ брой на 

настанените 

/ползващите 

социални 

услуги  деца 

Данни за включването в образование  Брой 

настанени 

деца /лица, 

невключени 

в 

образование  

- причини 

Училище /ДГ Брой деца 

/ученици  

Център за настаняване от 

семеен тип 1 за деца и 

младежи с увреждания гр. 

Бяла Слатина/ЦНСТДМУ/ 

12 ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. 

Бяла Слатина 

1 11 лица 

над 18г. 

Център за настаняване от 

семеен тип 2 за деца и 

младежи с увреждания гр. 

Бяла Слатина 

/ЦНСТДМУ/ 

12 ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. 

Бяла Слатина 

2 9  лица 

над 18г. 

НУ Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина 1 

Преходно жилище гр. 

Бяла Слатина за деца от 

16 до 18 години 

4 деца,   

 2 момичета и 

2  момчета. 

ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. 

Бяла Слатина 

2  

СУ „Васил Левски“ гр. Бяла 

Слатина 

1 

ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Бяла 

Слатина  

1 

Наблюдавано жилище гр. 

Бяла Слатина за младежи 

и девойки над 18 години 

3потребители 

– 1 един/ 

младеж-   

учащ и 2 

/две/ девойки, 

едната от 

които учи. 

ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Бяла 

Слатина 

 

1 1 

ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. 

Бяла Слатина 
1 
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недоразвита пространствена и времева ориентация; слаба мускулатура на долни крайници 

неформирана представа за цвят и цветова гама; наднормено тегло. 

        След оказване на специализирана подкрепа в Дневния център за деца и младежи с 

увреждания са постигнати следните резултати:   

- Подобрени социални умения;  

- Придобиване на битови умения; 

- По-добра концентрация на вниманието; 

- Повишаване нивото на краткотрайната памет; 

- Подобрение във вербалните умения; 

- Спазване на правила по време на занятия; 

- Формирани представи за цвят и цветова гама; 

- Стабилизиране на мускулатурата на долните крайници; 

- Редуциране на наднорменото тегло; 

- Укрепване на общото физическо здраве.Подобрени обучителни умения; 

- Подобрена фина моторика; 

- Обогатяване на словесния репертоар; 

- Подобряване на експресивната и импресивната страна на езика и говора; 

- Подобрение по отношение на гнозис и праксис; 

- Подобрена пространствена и времева ориентация; 

            Осигурени са условия за функциониране на Дневен център за деца и младежи с 

увреждания, гр. Козлодуй с капацитет 20 места за деца от 3 до 18 г. и младежи от 18 до 35 

години с цел подкрепа на потребителите и семействата им за интегриране на 

потребителите в обществото, осигуряване по-добра грижа за тях, предотвратяване на 

риска от социална изолация. 

             Община Козлодуй -2 бр. социални услуги 

 

      На територията на общината за младежи от 18 до 35 години в риск се предоставят 

социалните услуги Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Козлодуй  с 

капацитет 20 места за деца от 3 до 18 г. и младежи от 18 до 35 години и Център за 

социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан с капацитет 30 места. Предприети мерките 

мерки са: осигурени условия за функциониране на Дневен център за деца и младежи с 

увреждания, гр. Козлодуй с капацитет 20 места за деца от 3 до 18 г. и младежи от 18 до 35 

години и Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан с капацитет 30 места.  

 

            Община Мездра 

Комплексът функционира от 01.09.2015г. и е първоприемник на ДДМУИ. Състои 

се от 6/шест/ броя социални услуги – ЦНСТ 1, ЦНСТ 2 за деца и лица с увреждания, 

ЦНСТ 3 за деца без увреждания; Защитени жилища 1 и 2 за лица с увреждания и 

Преходно жилище за лица с увреждания.  

 Общ  брой  потребители във възрастова граница 15-29г. -29, от тях с увреждания 

26, без увреждания -3бр. 

 Потребителите с увреждания са с различен вид и степен. От тях: 100% с чужда 

помощ 12бр. – много тежки. Всички са със затруднена комуникация в различна степен. 

Дейности, предвидени за 2017 г. в Комплекс за социални услуги на деца и лица с 

увреждания (КСУДЛУ) - През 2017 г.  всички 11 потребители с увреждания ще се 

обучават в изнесени паралелки към ПУ “Райна  Княгиня“ гр. Роман. Децата без 

увреждания от ЦНСТ 3 посещават масови училища.Те ще участват в мероприятията и 

тържествата, организирани от училищата. Потребителите, за които е възможно ще 

посещават културни и спортни мероприятия, организиранипоразличниповоди в гр. 

Мездра. Редовно и организирано се придружават на разходки и посещения на различни 
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обекти на територията на гр. Мездра и гр. Враца /градски парк, центъра на града, кино, 

търговски магазини, исторически обекти, археологически и други/.  

 

             Община Роман 

 

             В община Роман функционира Център за обществена подкрепа (ЦОП), където 

работят квалифицирани млади кадри. Център за обществена подкрепа към Община Роман 

предоставя социални услуги за деца и семейства от общността с цел предотвратяване 

изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции; превенция на 

насилието и отпадане от училище;  реинтеграция на деца; обучение в умения за 

самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции /услуги резидентен 

тип; консултиране и подкрепа на семейства в риск; информиране, консултиране, обучение 

на приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески 

проблеми и прояви.  

Целеви групи ползватели на услугата  са: Деца от 0 до 18 години в риск:  жертви 

на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително 

отношение или наказание в или извън семейството му; деца, за които съществува 

опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и 

социално развитие; с увреждане; в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните 

семейства деца от 0-18 години и техните семейства от общността, към които са насочени 

дейностите по първична превенция, както различни информационни кампании; деца и 

младежи в специализирани институции/услуги резидентен тип; младежи, напускащи 

институция или услуги резидентен тип; бременни жени, родители/законни представители 

на дете в риск, за които ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа и 

съдействие; 

кандидати за или вече одобрени приемни родители; кандидати за или вече одобрени 

осиновители. 

               Основен приоритет в работата на Центъра е защита на най-добрия интерес на 

детето, посредством професионална и адекватна помощ и закрила, чрез предоставяне на 

качествени социални услуги за деца и семейства. Услугата е безплатна. Гарантира правото 

на клиентите активно да участват в избора на услуги, дава възможност да преценят дали 

услугата, която се предлага отговаря на техните потребности. Предоставяните услуги в 

Център за обществена подкрепа са индивидуални и групови. 

 Центърът осъществява  сътрудничество с отдел „ЗД” към А”СП” – гр.Мездра, 

като се организират дейности в помощ на младежи, които са в обхвата на Закона за 

закрила на детето. В КСУДС и КСУДУ- в ЦНСТ се полагат необходимите грижи за 

младежите, и най-вече за тези, които напускат институцията. Като групи в риск от 

социално изключване могат да се определят: младежи на възраст 15 – 18 години, които 

попадат в обхвата на Закона за закрила на детето; младежи със специфични здравословни 

и образователни проблеми и потребности; младежи от малцинствените групи. За 

обучението на деца и ученици със специфични здравословни и образователни проблеми и 

потребности спомагат ресурсните учители.  

Развитие на младежко доброволчество 

             Община Козлодуй – 51 млади хора 

             На територията на община Козлодуй развива дейност Общински детски и 

младежки парламент (ОДМП) като неформална представителна младежка структура към 

Община Козлодуй, съставен от 21 членове. Към ОДМП са включени и асоциирани 

членове, които участват в реализацията на инициативите, свързани с младежи в областта 

на културата, спорта, екологията и младежта. 
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Община Козлодуй е лицензиран оператор в Международната награда херцога на 

Единбург. Чрез тази младежка прогрма за личностното развитие и постижения. се 

създават условия  на младите хора от 14 – 24 години да развият уменията си, повишат 

физическата си активност и да вземат участие в доброволчески дейности. През 2016 г по 

тази програма младежи от общината взеха участие в Направелние „Доброволчество”.  

Предоставена е възможност на младите хора да инициират и участват в 

доброволческа дейност като механизъм за публично подпомагане, проява на солидарност 

и гражданска активност. В общината се реализират различни доброволчески инициативи с 

активно вкючване на млади хора.  

  На 14.02.2016 г. стартира дарителската кампания за събиране на средства за 

Национален музей Параход (НМП)„Радецки”.Чрез доброволен труд на всички общински 

мероприятия, в обособена шатра, младежи от ОДМП представяха ръчно изработените 

камъчета с лика на Христо Ботев и кораба „Радецки”. Със Заповед на Кмета на общината е 

определен срокът на кампанията от 14.02.2016 г. до 31.03.2016 г. и направена специална 

кутия за събиране на средствата. В дарителската кампания участват активно 

приблизително 20 младежи. Представители на ОДМП имат участие в 10 интервюта по 

повод реализирането на дарителската кампания. Поместени са публикации в медиите с 

цел популяризирането на кампания за събиране на сумата от 300 000 лв. необходими за 

предстоящите планови ремонти на НМП „Радецки” през 2017 г.; 

   В периода от 9 до 13 май 2016 г. е проведена  „Седмица за пътна безопасност” 

под надслов „Децата и безопасността на движението по пътищата”, с участието на 20 

пълнолетни доброволци и представители от ОДМП за превеждане на ученици по 

пешеходните пътеки в пиковете часове в близост до СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, СУ 

„Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй и ОУ 

„Христо Ботев”, с. Гложене.  

    На 28 май в гр. Козлодуй е проведен Младежки фестивал „Шумът на реката” 

– празник на семейството, спорта и здравословния начин на живот. В организирането на 

фестивала са включени 23 млади хора доброволци. 

 

              Община Мездра 

            През изминалата година доброволците от Общинската организация на БМЧК 

Мездра посветиха своята работа на отбелязване  на 95 години от създаването на БМЧК.  

По традиция и през 2016г. се отбелязва 21 януари Ден на родилната помощ с посещение в 

Родилно отделение на МБАЛ Мездра; 14-ти февруари - Ден на влюбените. През  месец 

февруари БМЧК с. Зверино се присъедини към отбелязването на Денят на Розовата 

фланелка. По случай 1 март обитателите на Дом за стари хора Мездра, получиха от 

доброволците на БМЧК Мездра мартенички, а певиците от фолклорна група „Искрица" 

изнесоха фолклорен концерт. За Великден доброволци от БМЧК, БЧК Мездра, деца от 

семействата, потребители на услугата Обществена трапезария и домуващите от „Дом за 

стари хора Мездра", боядисаха 390 яйца. На 22 април - Деня на Земята с децата от Клуб 

,,Млад природозащитник” към ОУ,,Св.Св. Кирил и Методий” Мездра,  доброволците  на 

БМЧК са  посетили Дом за стари хора Мездра, където децата представиха програма, 

подариха картина и са засадени заедно 10 розови храста пред Поликлиниката в гр. 

Мездра. Отбелязан е и Международния ден за солидарност между поколенията 29 април, 

като едновременно със 7 региона в страната, общината участва в засаждането на 100 

розови храста от 100 доброволци и приятели на БЧК, пред паметника на Васил Левски в 

гр.Мездра. В инициативата  са участвали деца от детските градини до доброволци на 

възраст над 70 години. За Цветница е организирана пред православните храмове в с. 

Зверино, с. Игнатица, с.Оселна, Черепишкия манастир и храма в гр.Мездра, 

фондонабирателна кампания за абитуриентите сираци и полусираци. Събрани са 1034 лв., 
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които бяха раздадени на 9 абитуриенти, с което ги подпомогнахме и стоплихме душите 

им. Във връзка с 14ти юни обявен за Световен ден на доброволния кръводарител, 

запознахме обществеността, чрез средствата за масова информация със значението на 

горепосочената дата, като акцентирахме върху благодарността на доброволците и 

безвъзмездните кръводарители. Световния ден за борба с наркоманиите 26 юни бе 

отбелязан с беседа в Социалния комплекс. На градския площад в гр. Мездра е отбелязан 

Денят на детето, 1-ви юни заедно с доброволците от СОУ,, Иван Вазов" и ОУ,, Кирил и 

Методий". Доброволците от БМЧК с. Зверино също са отбелязали 1 юни, чрез посещение 

на  няколко деца със специални потребности. Членове и доброволци от БЧК и БМЧК 

Мездра са взели активно участие в „Да почистим България за един ден", като част от 

глобалната инициатива с над 65 съпричастни към каузата червенокръстци. На 25 

октомври тържествено е отбелязано създаването на Българския червен кръст. Със 

засаждане на червени хризантеми във формата на знака на Българския червен кръст, 

доброволците от БМЧК с.Зверино са отбелязали 95 годишнината от създаването на 

БМЧК. Доброволците на БЧК Мездра, служители на ОЦСУД   заедно с фондация 

„Мисия“ организира Лятна академия ,,Патиланци" за деца от социално слаби семейства, 

ползващи услугата Топъл обяд 2016г. За осмисляне лятото на децата от трапезарията 

заедно с фондация Мисия е организирана Лятна академия ,,Патиланци" за деца от 

социално слаби семейства, ползва социалната услуга Обществена трапезария. Академията  

е развита в 3 модула, три поредни седмици през месец юли.  Организирани са  

инициативите   на 14 ентусиасти  от СУ ,,Св. Климент Охридски" с. Зверино, които през 

месец септември са учрезили Клуб на БМЧК в с. Зверино. Организирано е обучение 

,,Връстници обучават връстници"  по темите: стрес, емоции и взаимоотношения. С грижа 

за здравето на съучениците си доброволците на БМЧК Зверино и Мездра са подготвени  

беседи против: тютюнопушенето, насилието, нездравословния начин на живот и хранене, 

организирана Анти-СПИН кампания и др. Представители на БМЧК Зверино и Мездра 

участваха в областното обучение на хижа „Леденика“ съвместно с Областния съвет на 

БЧК Враца. По  повод на Световния ден за борба със СПИН доброволците на БМЧК 

Мездра и с. Зверино са раздадени брошури, балони, презервативи и традиционните 

червени лентички на младите хора в  центъра на град Мездра и в училището в с. Зверино, 

а в Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий" Мездра е прожектиран филм с 

подходяща тематика. През изминалата година доброволците на БЧК освен в социалните 

проекти активно участват и в Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Раздадени са 

12879.20кг /16099 бр пакети/ хранителни продукти на 947  бенефициенти . На второ 

раздаване, 2574.240кг /3287 бр. пакети/ хранителни продукти бяха раздадени на 173 

бенефициери. На втори транш бяха раздадени 13717.68 кг /25 299бр. пакети/ хранителни 

продукти на 937 бенефициенти. Доставени са хранителните пакети до домовете на хора в 

тежко здравословно състояние, с помощ от деца от БМЧК Във връзка с водно-

спасителната дейност през изминалата година е проведено задължително обучение по 

водно спасителен минимум на 145 деца от училищата на Общината. Ползван се басейна 

на Комплекса „Долче вита“ и басейна на комплекс „Оазис“ Зверино, като доброволец е 

медицинско лице по време на летните лагери, организирани от Общината. Понастоящем в   

Младежката организация на БЧК Мездра членуват 72 доброволци: 20 доброволци от 0У 

„Кирил и Методий" Мездра,  17 доброволци от СОУ ,,Иван Вазов" Мездра, 20 доброволци 

от СОУ ,,Св. Климент Охридски" с. Зверино и 15 доброволци от 0У „Христо Ботев" 

Мездра.   През настоящата година събрания членски внос е в размер на 72 лв. за БМЧК, 

събраните средства в сравнение с предишни години са много повече, тъй като членовете 

са се увеличили повече от 2 пъти и като се има в предвид, че децата са участвали и в   

Кампанията посветена на децата абитуриенти /без родителска подкрепа/, където са 

събрани: 665.41лв в с. Зверино и 468.59 лв  в гр. Мездра,  общо 1034 лв.  Средствата са 

дарени на 9 деца от Общината.   
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           Община Мизия 

           Към настоящия момент се е увеличил броя на доброволците спрямо изминалата  

година. 

           Община Оряхово - 11 младежи - участници в Наградата на херцога на Единбург 

            

           Община Роман 

           Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, 

все още са недостатъчни доброволческите  дейности. На 01.12. 2016г. в СУ“Васил Левски“ 

бе сформирано БМЧК. Младежи-доброволци от КСУДС в гр.Роман ежегодно през лятото 

се присъединяват към доброволците от Холандия, и заедно извършват ремонти и 

облагородяват зелените площи в Комплекса. Общинската администрация се стреми 

своевременно информира и запознава младежите за планирани и провеждащи се 

доброволчески инициативи, кампании и акции. 

Повишаване на гражданската активност 

          Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми; 

          Община Бяла Слатина 

          Младежите заемат пасивна роля в общността. 

          Община Козлодуй – 43 млади хора  

          На територията на община Козлодуй развива дейност Общински детски и младежки 

парламент (ОДМП) като неформална представителна младежка структура към Община 

Козлодуй, съставен от 21 членове, избрани от Ученическите парламенти в училищата на 

територията на общината. Младите хора имат възможност да изразят своето мнение по 

въпросите, които ги касаят. Общинските календари с дейности в областта на културата, 

спорта, младежта и екологията се планират и реализират с тяхно участие.  

 През месец август – септември петима младежи са подпомогнати от общинска 

администрация при организиране на „приключение”, като част от програмата за 

личностно развитие „Международната награда на Херцога на Единбург”. По програмата 

двама младежи от гр. Козлодуй проведоха своето приключение в София, а други трима 

осъществиха своето приключение във Врачанския балкан. В рамките на два дни младите 

хора извършват планински преходи, построяват палатков лагер и нощуват навън. Община 

Козлодуй подпомага логистично младежите чрез осигуряване на място за провеждане на 

срещи в заседателните зали, съдействие за осигуряване на специалисти – планински 

водач, инструктор.   

 На 15.11.2016-та. е организирана на среща в община Козлодуй на младежи, 

част от Международната награда на Херцога на Единбург с представители на бизнеса, 

родители, младежи. От страна на общината е оказано логистично съдействие. 

  През месеците ноември и декември всяка сряда в заседателна зала на община 

Козлодуй са провеждани срещи между участниците в Наградата с лидерите и менторите 

по програмата. 

 От голямо значение за гражданското образование на младежите са обученията 

и споделянето на добри практики. В периода 08-10.04.2016 г. в гр.Стара Загора е проведен 

XVIII Национална пролетна сесия на българските младежки парламенти и съвети на тема 



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

26 
 

„Образование, кариерно ориентиране и развитие – личностен избор и родителски 

въздействия където участват четирима представители на ОДМП  

 В периода 31.05– 02 .06 2016 г., в гр. Враца трима представители на ОДМП 

участват в VIII-ма Национална среща на детските и младежки парламенти и съвети в 

Република България на тема „ Защо не съм...” 

 От 16 до 17.06.2016 г. в Зрителна зала на НЧХП „Христо Ботев - 1878”  е 

проведен  Регионален дискусионен форум – Козлодуй „Предизвикателствата пред 

Европейския парламент“ със следните дейности: 

 Кинопрожекция на филм от програмата на Награда ЛУКС на Европейския 

парламент „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“; 

 Презентация от проф. д-р Ингрид Шикова, Софийски университет на тема „Как 

функционира Европейският парламент? Какво трябва да знаят младите за единствената 

пряко избрана европейска институция?, Презентация от Мария Панайотова, Европа 

Директно Враца на тема „Възможности за млади хора да се обучават в Европа и да се 

възползват от европейски програми и проекти; Възможности на младежи от малък регион 

да обменят опит с младежи от европейски държави”. Среща с евродепутатите – Владимир 

Уручев, член на ЕП от групата на ЕНП и Андрей Новаков, член на ЕП от групата на ЕНП 

на тема „Какви са предизвикателствата пред ЕП в момента? Акценти от работата на ЕП”. 

В срещата регистрираха участие 120 младежи от цялата община.  

 Отбелязване на 12 октомври - Ден на българската община с провеждане на 

инициативата „Ден на младежкото самоуправление“ ,Награждаване на граждани 

допринесли за развитието на общината. В категория „Доброволчество“ бяха наградени 

младежи. 

 На 17.09.2016 г. от младежки медиатор към Община Козлодуй е проведено 

обучение на 12 младежи от общината на тема „Права на младите хора. Дискриминация”.  

 В периода 30.09-2.10.2016 г. десет младежи от Козлодуй са взели участие в 

Национална конференция на тема „Предизвикателства и предпоставки за насърчаване на 

цифровата грамотност, цифровите умения и формирането на трансверсални умения у 

младите хора с цел по-ефективно и ефикасно цифрово приобщаване и достъп до пазар на 

труда”, проведена в гр. Варна. На 2-ри октомври се проведе национално изложение, на 

което беше представена дейността на ОДМП, Козлодуй.  

 На 27.11.2016 г. е проведена Среща-дискусия „Структурният диалог – 

инструмент за качествени младежки политики” с участие на 40 и младежи, общинска 

администрация, общински съветници и граждани. На срещата по метода „Световно 

кафене” са изведени идеи по четири основни направления: Комуникация - млади хора и 

институции; Въвличане на повече млади хора в младежки инициативи; Предизвикателства 

пред младите хора в Козлодуй; В кои области/теми младите хора могат да създават 

политики на местно ниво съвместно с институциите. 

 На 26-27 ноември е проведен обучителен семинар на 21 представители на 

ОДМП на тема: ”ЗаЕДНО в Младежки парламент”. Целта е да се опознаят и да се обучат 

да работят в екип, да планират събития по младежки календар за 2017 г., както и тяхното 

изпълнение. От участниците са изведени като приоритетни четири събития, които да 

организират в рамките на 2017-та година: организиране на кампании за нуждата от 

младежки дом, за сексуално образование, за популяризиране на проблема с бездомните 

кучета и събитие за припомняне на традициите и обичаите на козлодуйския регион. 

 В училищата се реализират инициативи, форуми, дискусии на тема за правата 

на децата, толерантността и дискриминацията.  

 Подпомагане дейността на ОДМП – организационно чрез работата на гл. 

специалист „Младежки дейности и детски политики” и финансово чрез Общински 

календар „Младежки дейности”, Общински културен календар, Програма „Ботеви дни”, 

Общински спортен и екологичен календар, Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност. 
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  Подпомагане на младежи, включили се в програмата за личностно развитие 

Международната награда на херцога на Единбург, чрез тематични срещи.  

 Съдействие на младите хора за участия в обучения и срещи на регионално и 

национално ниво.  

 

Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски избори. 

           Община Криводол  

През последните години се наблюдава увеличаване на избирателната активност 

сред младите хора. На проведените избори за президент и вицепрезидент на Република 

България 80% от младите хора дадоха своя вот. 

 

Община Мездра 

Макар все още да няма младежка организация, неформални групи се създават по 

време на студентската бригада, екипи за участие в различните турнири (8 квартални 

отбора от гр. Мездра с 86 младежи взеха участие във футболния турнир на малки 

вратички) и сдружаване при реализацията на конкретни проекти и благотворителни 

кампании. Инициативната група по туризъм и Спелеоклуб – Мездра са пример за 

самоорганизация на младите хора в гр. Мездра.Сред   най- запалените планинари и 

спелеолози, непрекъснато се включват все по-млади попълнения от младежи и девойки. 

През изтеклата 2016 година, младите планинари направиха 12 организирани излета, по 

един за всеки месец от годината. 

Община Мизия 

 

Теми по гражданско образование се разглеждат в часовете на класа в училищата-

защита на правата на човека, дискриминация, равнопоставеността между 

половете,трудовите права на младите хора; 

Участие на младежи в инициативите ”Да почистим училищния двор”, „ Да 

изчистим България за един ден” – включиха се всички основни училища на територията 

ма община Мизия, също ПГ по ХТ „Васил Левски” 

Провеждане на ден на «Отворените врати» в ПГ по ХТ «Васил Левски» гр.Мизия;  

Предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора чрез 

участието им в извънучилищни форми; 

Участие на учениците от ПГ по ХТ „Васил Левски” в дейностите на Проект „ 

Възстановяване на парковата зона на Професионалната гимназия по химични технологии 

„Васил Левски” гр.Мизия. 

Община Роман 

През последните години чувствително се увеличава броят на неправителствените 

организации, които се занимават с проблемите на младежта, и търсят начини за тяхното 

решаване. В развитите европейски страни, участието в граждански организации и  

фондации се приема като възможност за промяна, като инструмент, чрез който могат да се 

задвижват различни управленски, финансови и стратегически лостове.   За съжаление 

обаче, в България, в частност и в община Роман не се наблюдава тази тенденция. 

Младежите в малките населени места, не намират достатъчна мотивация и причини, за да 

бъдат част от този тип организации. Младежите като цяло в общината проявяват интерес 

към артистичните и спортните групи и клубове,  танцови състави;  групи за автентичен 

фолклор; театрален състав към читалището,  футболни клубове.  
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Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Община Борован 

Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места и 

селските райони. - 68 ; 

 

Община Козлодуй - 433 обхванати млади хора в различни дейности и  инициативи 

на читалищата от малки населени места (села) на възраст от 15 до 29 г.; 85% осигурен 

достъп до Интернет   

Във всяко от малките населени места в общината функционира читалище, което 

развива привлекателни за младите хора дейности: вокални и танцови групи, състави за 

автентичен фолклор, ромски танцови състави, кръжоци по приложни изкуства, младежки 

духови оркестри, клубове по художествено слово, групи народни обичаи и наричания, 

мажоретни състави, театрални групи и др. 

В 85% от територията на малките населении места в общината е осигурен достъп 

до Интернет в читалните към библиотеките на читалищата, които развиват дейности по 

електронно приобщаване на младите хора. 

 Подпомагане поддържането на необходимата за предоставяне на дейностите 

материална база в читалищата. 

 Финансова подкрепа чрез Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност, Общински културен календар, Програма «Ботеви дни». 

 Подпомагане читалните към библиотеките на читалищата в развиване на 

дейности по електронно приобщаване на младите хора. 

 

            Община Криводол 

       Основният проблем на Северозападния район, в който живеем е липсата на 

работни места  и трудна реализация на пазара на труда, поради ниската степен на 

образование. Читалищата си остават духовното средище за младежите. Организират се   

информационни кампании, обучения и културни мероприятия, с които се ангажират 

младите хора на територията на общината. 

            Община Мездра 

 В  повечето читалища и във всички кметства в Община Мездра има достъп до 

интернет. Всички читалища в общината разполагат и с богат книжен фонд и под различни 

форми се опитват освен към компютрите да възпитават младите и в любов към книгата. 

Училищата в общината също са снабдени с необходимата компютърна техника и е 

осигурен достъп до интернет. Достъпът на младите хора до електронните медии и печатни 

издания е неограничен. Общинска администрация и през изминалата година постоянно 

информираше училищата и младежките общности за всички спортни и културни събития 

от областен, национален и международен характер и им оказваше пълно съдействие при 

поискана помощ. 

В селата на община Мездра и малкото младежи живеещи там, няма с какво друго 

да се занимават и развличат освен със спорт и участие в читалищните колективи и 

дейности, като певчески групи, кръжоци по приложни изкуства, групи за художествено 

слово и други. Младежки танцови групи  функционират в СУ „Св. Кл. Охридски” с. 

Зверино и читалищата в селата Върбешница, Оселна, Зли дол, Лик, Долна Кремена и 

Моравица. 

             Достъп до спорт 
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             В 3 от селата на община Мездра – Зверино, Моравица и Оселна активно с футбол 

се занимават 68 младежи участвайки в първенствата на „А" ОФГ и в аматьорски турнири 

организирани както от община Мездра, така и от БФС.В селата Зверино и Оселна от 

есента на 2016 година са сформирани и детски футболни отбори, които участват в 

първенството на БФС – Зона Враца. 

Единствено в с. Моравица съществува действащ младежки клуб, който е оборудван 

с тенис маса, билярдна маса, фитнес уреди, телевизор и компютър. Там целогодишно, 

безплатно се събират младежите от цялото село за да уплътняват свободното си време и да 

спортуват. Като самоорганизация на младите хора в малките населени места в Община 

Мездра би могло да се даде за пример организирането на младежки дискотеки в НЧ 

„Просвета 1928“ в с. Царевец. Младежите сами организират тези дискотеки с подкрепата 

на читалището и се забавляват през летния ваканционен сезон. 

През 2016 година продължи благоустрояването на градските и селските територии 

/макар и в по - малки размери заради икономическата криза/ от младежи включени в 

студентската бригада в преследването на целта, нашата община да се превърне в по-

привлекателно място за живот. Въпреки трудностите традицията чрез студентската 

бригада младежите да дадат своя дял родният им град и село да стане по красив бе 

спазена. 

Разработената транспортна схема в общината, обхваща всички населени места. 

Достъп до общинския център се осъществява както от автобусен транспорт, така и от 

националната компания на БДЖ. 

Общинската пътна мрежа от 132 км е в полупланински и планински райони и в 

голямата си част е в лошо състояние. Това се отразява на екологичната обстановка, 

безопасността на движението и поставя под въпрос някои линии на пътническия 

транспорт. Средствата необходими за ремонта и поддържането на пътната мрежа са 

несъизмерими с получаваните. Извършва се само текущо поддържане и ремонт на силно 

износени участъци с малки дължини. През последните години са реконструирани 

цялостно 14,2 км пътна мрежа. Поради невъзможността пътната мрежа да бъде 

своевременно ремонтирана продължава разрушаването на пътната настилка и 

влошаването на пътните условия, което води до увеличаване на необходимите средства за 

ремонт. 

            За да се реши въпроса е необходимо да бъде извършен основен ремонт на най-

тежките участъци, а именно: Ослен Криводол-Лик-Дърманци /10.85 км/ , Боденец-

Върбешница /5.6км/, Брусен-Ст.село /8.1км/, Зверино-Оселна /4.1км/, Мездра-Крета /2.0 

км/, Кален-Цаконица /4.7км/, Зверино-Игнатица /9.25 км/, Люти дол -Типченица /5.1 км/, 

Левище-Очин дол /4.5 км/. За реализацията на ремонтни работи се търси финансиране по 

различни програми и проекти. Понастоящем в община Мездра има 6 гари - Мездра, 

Мездра-юг, Елисейна, Зверино, Ребърково и 5 спирки Люти брод, Черепиш, Моравица, 

Брусен и Ослен Криводол. След ремонт на участъка Мездра-изток – Роман средната 

скорост в него ще достигне до 130 км/ч. На денонощие през гара Мездра преминават 

около 80 влака. 

При пътувания на самодейни младежки колективи и спортни клубове на състезания 

и участия общината им предоставя безплатно или на преференциални цени своите 

автобуси. 

            Община Мизия 

Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места и 

селските райони.  Относно професионалната реализация на младите хора, може да се 

твърди, че на територията на община Мизия общинското ръководство предприема 

ангажимент към голяма част от високо квалифицираните кадри, регистрирани в БТ. 

Социалната реализация в малките населени места се изразява в ангажирането на младите 
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хора в читалищния живот. Оказва се като тенденция читалищата да бъдат единственото 

средище, което би могло да предложи на младежите инициативи свързани с тяхната 

потребност. Липсва привлекателна възможност за икономическа активност и 

професионална реализация на младите хора. Ограничен е достъпът до неформално 

образование, информация и консултиране на младите хора. В общината са концентрирани 

голяма част от младежите от ромски произход. За всички млади хора е осигурен 

ефективен достъп до образование в една професионална гимназия  и три основни училища 

и за улеснение на учениците е подсигурен и транспорт.  

            Извършените дейности през 2016 г. са следните: 

 4 функциониращи учебни заведения на територията на община Мизия; 

 Осигуряване на безплатен транспорт  до тях; 

 Богата читалищна дейност в 4 читалища на територията на общината; 

 Осигуряване на интернет достъп и електронно приобщаване на младите хора в 

читалищните библиотеки; 

 Участие на младите хора в спортни и културни инициативи 

            

 

            Община Оряхово 

На територията на община Оряхово има 2 основни училища – в селата Селановци и 

Остров и едно средно училище в град Оряхово. В тях се възпитават и обучават 668 деца. 

СУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово провежда професионално образование по 

специалностите: „Икономическа информатика”, „Икономическо информационно 

осигуряване”  и „Лозаро-винарство”. 

Съществува и едно обслужващо звено – Център за подкрепа за личностно развитие 

- Общински детски комплекс. 

В община Оряхово има назначен един здравен медиатор, както и координатор по 

малцинствените въпроси, които съдействат за информираността на младите хора относно 

правата и задълженията им, следят за редовното посещение на училище, както и за 

търсене на талантливи младежи. Предвижда се назначаване на втори здравен медиатор. 

 

            Община Роман 

            Слабата икономическа перспектива, застаряващото население  са причина за 

намалени възможности за  развитие на младите хора и те не се чувстват добри и 

пълноценни граждани в своя роден край, нямат възможност да търсят и получават изява, 

да имат самочувствие на българи и европейци. 

 

            Община Хайредин 

            Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места и 

селските райони – 20%.  

 

Развитие на междукултурния и международния диалог 

            Община Козлодуй - 24 обхванати млади хора 

 В община Козлодуй са утвърдени толерантни междуетнически отношения между 
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младите хора. 

 Отбелязан е 8 април - Международен ден на ромите като в четирите населени 

места с участие и на млади хора по различен начин са отразени ромската култура и 

фолклор - концертна програма с песни и танци, състезание с коне /кушии / и футболен 

турнир. 

  На 14.03.2016 г.  в заседателна зала на Община Козлодуй е проведена „Среща с 

Яна и Биби” с цел представяне на младите хора възможностите за обмени и пътувания в 

страната и чужбина и доброволчество. Предприетите мерки са в посока на: Насърчаване и 

подпомагане на опознаването на отделните етнически общности и техните култури за 

стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите. чрез 

общинскии, училищни инициативи. 

 

Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

           Община Бяла Слатина 

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни при Община Бяла Слатина е създадена на основание чл.6  от ЗБППМН със 

Заповед на Кмета на Общината. През 2016 г., комисията е работила в 12 членен състав, с 

Председател – Заместник Кмет на общината, Зам. Председател - Директор Дирекция 

„Хуманитарни дейности и интеграция” и членове от общинска администрация, Инспектор 

Детска педагогическа стая, педагози, психолози, юрист, представител на Дирекция „Бюро 

по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, учители, Директори на училища. През 

годината са проведени две пленарни заседания. Сериозно и отговорно внимание през 

изминалия период беше отделено на дейността за превенция на насилието между деца и 

противодействие на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните. 

МКБППМН оказва съдействие на органите по образованието за справяне с деца в 

риск и тяхното не отпадане от училище чрез активна и своевременна намеса на 

обществените възпитатели към Консултативния кабинет, чиято основна задача е оказване 

на адекватна професионална помощ на деца с рисково поведение и на родители, които 

срещат затруднения при възпитанието на децата си. Педагози и психолози даваха 

консултации и в зависимост от естеството на проблема, малолетните и непълнолетните, 

както и техните родители, се насочваха към определена институция и им се оказваше 

специализирана помощ. През Консултативния кабинет са преминали 34 деца и техните 

родители, като в това число се включват приемните семейства и настанените в тях деца, 

тъй като МКБППМН оказва съдействие на ОЗД за изготвяне на психолого –

педагогическите характеристики на децата. През 2016 г. стартира пилотен проект на 

МОН, „Система за ранно предупреждение за риск от отпадане в Северозападния район“ в 

който е включен секретаря на МКБППМН.  Съгласно Плана за дейност на МКБППМН за 

2016г. е организиран: «Лексикон на приятелството» съвместно с едно училище на 

територията на общината, «Не на домашното насилие» съвместно със здравния медиатор в 

едно училище на територията на общината, Ден на отворени врати в РУП – Бяла Слатина 

съвместно с ИДПС и началника на РУП – Бяла Слатина за трета поредна година с още по 

– голям интерес от страна на децата, «Детско полицейско управление» в едно училище на 

територията на общината.«Здравей, лято 2016!», «Да бъдем толерантни» съвместно със 

здравния медиатор в две училища на територията на общината. За 2016 МКБППМН не 

работи по изпълнение на национални стратегии и общински планове, тъй като се очаква 

през 2017 да бъде открит Център за социална превенция към МКБППМН, който да се 

занимава основно с разработване на проекти и осъществяване на горепосочените 

дейности.          За 2016 година няма деца настанени във ВУИ и СПИ. През отчетния 

период комисията не е правила предложения за предсрочно прекратяване на престоя на 
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непълнолетни, намиращи се във ВУИ или СПИ. Има три деца на които престоя във ВУИ и 

СПИ е прекратен поради изтичане на максималния срок за пребиваване в 

специализираните институции. 

През 2016г. членовете на МКБППМН са разгледали общо 33 възпитателни дела с 

26 извършители и наложили 41 възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от Закона за борба 

срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/. През 

отчетния период Местната комисия няма обжалвани и прекратени решения пред Районен 

съд  и няма служебно отменени решения от Кмета на Общината. 

По възраст и пол извършителите се разпределят както следва: 

Общ бр. на 

извършители 

Момчета  момичета Възраст 

момчета 

(8-13г.) 

В това число 

момичета (8-

13г.) 

възраст 

момчета (14-

18г.) 

В това число 

момичета 

(14-18г.) 

26 21 5 2 1 19 4 

 

           През 2016г. се наблюдава устойчивост на престъпленията извършвани от 

малолетните и непълнолетните, и намаляване на броя на извършителите. Има значително 

подобрение в съвместната работа на институциите ангажирани с превенция на детската 

престъпност.  Кражбите си остават основното престъпление извършвано от 

подрастващите, в резултат на високото ниво на безработица в селата, липсата на поминък 

и слабият родителски контрол. Насочването към този вид престъпления е характерен за 

децата от социално слаби семейства, които обикновено извършват престъпленията с цел 

да се сдобият с пари. Често се срещаха родители, които омаловажаваха или дори отричаха, 

че детето е било субект на извършено престъпление. Преобладаваща част от малолетните 

и непълнолетни извършители са учащи. Рисков фактор и причина за извършване на 

престъпни деяния са неангажираното свободно време и не посещаването на редовните 

учебни занятия от подрастващите. Освен социално превантивната и възпитателна дейност, 

Местната комисия съгласно чл.29 от Закона за административни нарушения и наказания 

за маловажни случаи на административни нарушения, извършени от непълнолетни, 

наказващите органи изпращат съответните актове на местните комисии за прилагане на 

административно наказание „Обществено порицание”. През отчетната година МКБППМН 

е разгледала 30 наказателни постановления прекратени от органите на РУП и приложила 

мярката обществено порицание. През 2016г. няма подадени сигнали от длъжностни лица. 

През изтеклата година не са констатирани нарушения при процедурите за образуването и 

разглеждането на възпитателните дела или нарушения на правата на малолетните и 

непълнолетните извършители на противообществени прояви. 

            Към МКБППМН са работили 6-ма обществени възпитатели през 2016год. Съгласно 

Статута на обществените възпитатели и ЗБППМН,  контрол върху дейността им се 

извършва от секретаря на МКБППМН. Изключително отговорна и ползотворна беше 

работата на обществените възпитатели. През изминалия период те за различен срок 

упражняваха надзор над 34 деца и помагаха на техните родители. Предприемаха се 

конкретни мерки при усвояване на учебния материал; осъществяваха контрол върху 

поведението на деца, застрашени от извършване на противообществени прояви; работеше 

се   индивидуално и групово с проявени деца и родителите им. През отчетния период 

възпитателната мярка съгласно чл.13 ал. т.”5” - „поставяне под възпитателен надзор на 

обществен възпитател” е назначена на две деца, превантивната мярка по чл. 41 

„Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се 

предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви” на 15, 
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останалите са преминали и записани в книгата за сигнали само за няколко консултации. 

Обществените възпитатели посещават домовете и училищата на малолетните и 

непълнолетните, срещат се с класни ръководители, директори и учители, изнасят лекции, 

беседи, презентации на различни теми вълнуващи днешната младеж, като: 

„Тютюнопушене”; „Борба със СПИН”; „Справяне с агресията в училище”; „Наркотици и 

наркозависимос”. В работата си по превенцията на асоциалното поведение и 

правонарушенията при непълнолетните обществените възпитатели съчетават функциите 

на надзор и контрол. Всички притежават специфична система от знания, умения и навици 

и психофизични качества. След вникване в конкретните причини, довели детето до 

противоправното или асоциално деяние, те предприемат активни действия за 

преодоляване проблемите в детското поведение. Поставянето под възпитателен надзор на 

обществен възпитател е често прилагана възпитателна мярка. Тази мярка има съществен 

социално-педагогически потенциал за активна, ранна превенция на асоциалното  

противоправно поведение на децата, изложени на влиянието на криминогенни фактори. 

Периодичните отчети за работата им показват добри резултати.  

 

Година Плануван бр.общ. 

в-ли, утвърдени от МФ 

по Закона за държавния 

бюджет 

Реално 

усвоени 

бройки 

общ. в-ли за 

съответната 

година 

Изразходва

ни средства 

по  

Наредба 

№2 на 

ЦКБППМН 

2015 6 6 - 

2016 7 6 - 

Прогноза за 2017 8 - - 

 

            Контролна дейност на МКБППМН: 

 Водени на отчет в Детска педагогическа стая през 2016г. са общо 33 малолетни и 

непълнолетни.  

 Върху дейността на настойници и попечители – потребност от контрол имаше 

при едно семейство, като децата са дадени на ОВ и резултатите към момента са 

положителни. 

 За работещи непълнолетни не са постъпили данни и сигнали за нарушаване на 

правата им. 

 През отчетния период са извършение две проверки с участието на МКБППМН и 

не са констатирани нарушения в присъствието на член на комисията. 

 Скитничество и просия на територията на общината не са отчетени за 2016 

година. 

 МКБППМН няма проблеми при осъществяване на контрол, всички институции и 

организации оказват пълно съдействие. 

 Компетентните органи в лицето на И ДПС и социалните работници към ОЗД са 

сериозни и отговорни при констатиране на нарушениея. 

 Приоритет в работата на Местната комисия за БППМН е подобряване на 

взаимодействието с училищата, училищните комисии, Детска педагогическа стая, 

Отделите „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”.  

 Съвместно с Инспектора Детска педагогическа стая при РУП Бяла Слатина, 

традиционно през месеците март, април и май се провежда кампания „Агресията, и 
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насилието в училище”, под форма на лекции, индивидуални беседи и презентации. Тази 

инициатива продължава вече за четвърта година. Тя се оказва особено ефективна при 

учениците от начален етап. 

 Училищните комисии за деца в риск утвърдени във всички училища на територията 

на общината, работят по предварително приета план-програма от Директора на учебното 

заведение. Провеждат профилактични разговори и беседи, изнасят организирани теми по 

превенция на агресията, превенция на СПИН, тютюнопушене и т.н. При посещенията на 

представители на местната комисия в училищата се обсъждаха конкретни мерки и 

дейности за възникнали проблеми, оказваше се методическа помощ и се насочваха 

проблемните деца за консултации в зависимост от естеството на проблема в Детска 

педагогическа стая, Местната комисия или в отдела „Закрила на детето”. Съвместно с 

„Отдела за закрила на детето” и Детска педагогическа стая вече четири години  работи 

мултидисциплинарен екип за работа с просещи деца. Ежемесечно по утвърден график от 

Директора на Социално подпомагане ежеседмично се извършват обходи по 

предварително уточнени маршрути. До този момент не са регистрирани просещи деца. 

През годината се осъществяваха системни контакти с Инспектора Детска педагогическа 

стая при РУП – Бяла Слатина, свързани с обмен на информация,   индивидуално 

възпитателната и корекционна работа с малолетните и непълнолетните, превенция в 

училище. В случаите когато Местната комисия е срещала затруднения в работата с 

непълнолетните правонарушители и техните родители ИДПС е оказвал своевременно 

съдействие и намеса. През 2016г. секретаря на комисията е присъствал на национална 

работна среща-семинар на секретарите на местните комисии в страната през месец май 

организирана от ЦКБППМН и един обучителен семинар организиран от „Център за 

професионално обучение и ориентиране” през месец август с лектор Константин Томанов 

секретар на ЦКБППМН на тема „Правна защита на деца”. Няма изразходвани средства по 

Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на МКБППМ. МКБППМН 

има нужда от съдействие при работа с родители от малцинствен произход без никакви 

доходи, многодетни и в повечето случаи без собствени жилища. На територията на нашата 

община такива семейства са многобройни и повечето деца системно извършващи 

противообществени прояви и престъпления са от такива семейства. Работата с тях е много 

трудна мерките по чл. 15 са неефективни както и някои по чл. 13, родителите не се 

притесняват, че ще им бъдат наложени мерки и твърдят, че ние нищо не можем да им 

вземем, децата са основно източник на доходи и единствения начин, до момента е 

извеждането на децата в институции съвместно с ОЗД, което МКБППМН смята за 

последна възможност и не до там за подходяща мярка.  

           Община Козлодуй -19 млади хора 

 

           През 2016 година са разгледани 16 бр. възпитателни дела на младежи от 15 до18 

години. Наложени са общо 22 бр. възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от З БППМН от 

които: 11 броя са „Предупреждение”; 7 брой - „Задължаване на непълнолетния да 

извърши определена работа в полза на обществото”; 2 брой- „Поставяне под възпитателен 

надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на 

засилени грижи”; 2 брой – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен 

възпитател”.  

    Предприетите мерки са: 

 Корекционно-възпитателна дейност с цел недопускане на повторни 

правонарушения, извършени от млади хора: 

 Насочване на младежи с възпитателни дела към ЦОП, гр. Козлодуй и ЦСРИ, с.    

Бутан; 
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 Насочване на младежи с възпитателни дела към спортни клубове, ЦПЛР-ОДК, 

гр.  Козлодуй  и читалища с цел осмисляне на свободното време; 

 Участие на младежи с възпитателни дела в дейности от Общинския спортен, 

младежки и културен календар. 

 Реализиране на иновативни практики с участие на млади хора с 

противообществени прояви с цел възпитание в отговорно поведение. 

 

            Община Криводол 

            Трима младежи са с наложено наказание „Пробация“, включващо задължителна 

регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен 

служител. 

 

            Община Мездра 

            Проблемът за престъпността и ефективността на мерките за противодействие е от 

изключителна важност, както за органите на държавната власт, така и за местните 

структури. Осигуряването по конституционното право на всеки гражданин на спокоен и 

безопасен живот и развитие е твърде отговорна и задължаваща управленските фактори 

задача, която е приоритет на общинската администрация и пряко на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ( 

МКБППМН). През 2016 година бяха организирани следните информационни и 

образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършени от млади хора: 

- Съгласно Националната стратегия за борба с наркотиците /2014 – 2018 г./ през 

месец февруари се проведе инициатива на тема „Превенция на зависимостите – цигари, 

алкохол, наркотици”. В анализа от отговорите на 122 седмокласници в Общината 

разчетохме тревожния факт, че много лесно могат да си набавят наркотични вещества.  

Учениците от 10-те класове на всичките общински  училища през май месец се включиха 

в занятие на тема „Наркотиците и Закона” – 61 деца. След получената обратна връзка 

можем да обобщим, че повече от половината от тях са опитвали, наркотични вещества, а 

причината обикновенно е била от любопитство, от скука, от недостатъчно разбиране. 

Съгласно Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на 

хора през март месец на всички ученици от осмите класове в община Мездра, членовете 

на МКБППМН представиха филма „Изгубена светлина”, след него бе проведена дискусия 

и раздадени брошури. От анализа на 55 анкетирани  ученици наблюдаваме висок процент 

на лекомислие, желание за печалба по лесния начин, без необходимото образование и 

труд. Темата, която бе представена през месец април съвместно с ИДПС „Последици от 

извършването на престъпления. Наказателна отговорност” сред 69 ученици от деветите 

класове на училищата в Община Мездра беше приоритетно избрана. Занятието включваше 

симулативни игри, казуси, анкета. След обработката на отговорите установихме, че по-

голямата част от непълнолетните нямат представа, че след извършено престъпление могат 

да бъдат наказани, за това, че имат както права, така и задължения, че могат да бъдат 

осъждани и т.н. Във връзка с Европейския ден за борба с трафика на хора 18 октомври 

МКБППМН, съвместно с Неправителствената организация „Кампания А 21”  проведе 

занятие сред учениците от 9 и 10 клас на ПГ „Алеко Константинов” – Мездра, където те 

взимайки участие в роливи игри обогатиха познанията си относно опасността да бъдеш 

жертва, запознаха се с номера на  горещата телефонна линия за жертви на трафик, 

получиха гривни, брошури, книжки и листовки от фондацията, попълниха анкети, които 

бяха обработени с цел получаване на обратна връзка /14-17 годишна възраст – 27 

ученика/. През 2016 г. няма случаи на малолетни и непълнолетни, които да споделят идеи 
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или да принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер, няма 

маловръстни, които да са извършили противообществени прояви мотивирани от расова, 

верска или етническа омраза, няма установени криминални деяния от футболни агитки. 

През изминалата година няма деца с противообществени прояви, които да са насочени от 

МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” за мерки за закрила или социални 

услуги. По предложение на оперативното бюро към МКБППМН и решение на Районен 

съд гр. Мездра беше настанено момче във възпитателно училище-интернат /ВУИ/ гр. 

Завет. В социално-педагогически интернат през тази година няма настанени деца, 

МКБППМН – Мездра  не е правила предсрочни прекратявания на престой в тези 

институции. През 2016 година има условно осъдени двама младежи, които след това са 

продължили своето образование. Съдействието на МКБППМН в случаите на деца, 

подлежащи на задължително обучение, застрашени от отпадане се изразява в следните 

насоки: 

 Секретарят на МКБППМН организира и провежда среща с детето, родителите, 

класния ръководител, директора, ИДПС; 

 Детето се поставя под надзор на обществен възпитател съгласно чл. 41 и чл. 42 

от ЗБППМН; 

 На родителите се издават и връчват актове и наказателни постановления; 

           За съжаление в случаите, когато директорите са стигнали до безизходица и не 

успяват да се справят с този проблем единствената помощ за връщане на тези деца отново 

в училище извършва отново МКБППМН. За отчетния период не са възниквали проблеми 

при образуването и разглеждането на възпитателните дела. Няма допуснати нарушения 

при процедурите, няма предписания от прокуратурата или съда. Оперативното бюро към 

МКБППМН за 2016 г. разгледа 28 възпитателни дела, а извършителите на 

противообществени прояви са 35 с наложени 38 възпитателни мерки, както 

следва:„Предупреждение” – 29 броя;„Задължаване да участва в консултации, обучения 

програми за преодоляване на отклоненията в поведението” – 4 броя;„Поставяне под 

възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за 

полагане на засилени грижи” – 1 брой;„Поставяне под възпитателен надзор на обществен 

възпитател” – 2 броя;„Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-

интернат с изпитателен срок до 6 – месеца” – 1 брой.„Настаняване във възпитателно 

училище- интернат” - 1 брой. През 2016 г. има регистрирани 15 случая на 

правонарушения, извършени от млади хора. Повечето от тях са за кражби и хулиганство, а 

4 са за управление на МПС без свидетелство за правоспособност. Има регистриран само  

един непълнолетен младеж, който е извършител на три противоправни деяния.  Районно 

управление на МВР гр. Мездра организира проверки за посещение на малолетни и 

непълнолетни в питейни заведения, дискотеки и дворове на училища след определения 

вечерен час, членове и обществени възпитатели от МКБППМН са част от този екип. През 

2016 г. са констатирани  4 нарушения, съгласно Закона за закрила на детето /ЗЗД/ и са 

издадени четири наказателни постановления и протоколи за предупреждение на 

родителите. 

Много добро е сътрудничеството на МКБППМН с Дирекция „Социално 

подпомагане” и по-конкретно с отдел „Закрила на детето”. Двете институции ежедневно 

обменят информация за проблемните деца, което помага при определянето на навременни, 

адекватни и ефективни мерки. 

Комисията поддържа пряка връзка с Районен съд и прокуратура, Областно звено 

„Изпълнение на наказанията” – сектор „Пробация”, със сектор „Опазване на обществения 

ред в железопътния транспорт” към Зонално жандармерийско управление гр. Монтана. 

Успешно е и партньорството ни с НПО – „Кампания А 21” и „Бъдеще и надежда”. 

Помощният орган на МКБППМН - Мездра е консултативния кабинет. Психологът работи 

по проблемите на детската и младежка личност. В консултативния кабинет се извършва 
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информационна, консултативна и възпитателно-корекционна дейност на деца и младежи 

на възраст 7-18 г. и техните родители, както и дейности по програми, свързани с 

превенцията на противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни. 

През 2016 г. в консултативния кабинет са проведени 167 консултации. От тях – 117 са с 

ученици и 50 - с родители.Добрата координация, както на национално, така и на местно 

ниво между различни заинтересовани институции е сигурният маркер за ангажираността и 

приоритетите в дейността на комисията. 

 

           Община Мизия 

           В община Мизия е създаден екипен подход и между - институционално 

взаимодействие - училище, Център за подкрепа за личностно развитие - гр.Мизия , 

МКБППМН, община - на основа на ясни помагащи цели, общ професионален език и 

взаимно опознаване на компетенциите, формите и средствата при работа с млади хора 

правонарушители. МКБППМН е орган, който се занимава не само с противообществените 

и противоправните прояви, но и работи в посока превенция на тези прояви. Работеща 

институция-Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. В часовете на класа в училищата се провеждат беседи и дискусии за 

превенция на престъпността, пътната безопасност, правна помощ за правонарушителите, 

пътнотранспортни произшествия и оказване на първа помощ на пострадали в ПТП; 

 Община Роман 

 В община Роман е създадена и функционира МКБППМН – Местна комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Нейните 

функции и задължения са следните:   

   Осъществяване на корекционно-възпитателна работа с малолетни и 

непълнолетни лица с противообществени прояви и престъпления;  

   Корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, осъдени условно, или на 

наказание без лишаване от свобода; 

  Корекционно-възпитателна работа с малолетни и непълнолетни поставени под 

възпитателен надзор по реда на чл.13,ал.1, т.5 от Закона за БППМН ; 

   Работа с малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за тяхното 

развитие и възпитание; 

  Работа по превенция на отпадането от училище ; 

  Провеждане на лекции, беседи и дискусии по проблемите на агресията, 

насилието и зависимостите , както и консултации с родители в  МКБППМН. 

  Съдействие при изпълнението на възпитателните мерки по ЗБППМН, чл.13, 

ал.1т. 3,4,9 и 12 при възлагане от секретаря на МКБППМН.  

  Взаимодействие с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, 

класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, 

лекари, специализирани институции, неправителствени организации.  

 Участие в проверки, организирани от местните комисии за БППМН, от 

полицията, от други органи във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи 

малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по 

изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8.  

             Ниската степен на доверие и респект по отношение на право-охранителните и 

правораздавателните органи сред младите хора възпрепятства активното им участие в 

превенцията на престъпността. Все още са налице много от факторите, водещи до 

противоправно поведение: занижен социален статус на част от семействата, конфликтна 

или криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на 

образованието, нарастващ процент на младежката безработица. 

Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора  

http://www.miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3Aobshtinski-detski-kompleks&catid=19%3Aobrazovanie&Itemid=23&lang=bg
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            Община Бяла Слатина 

            По данни, получени от РУП Бяла Слатина, пътнотранспортните произшествия на 

територията на община Б.Слатина с участие на млади хора през 2016 г. са 66 на брой, като 

се наблюдава минимално увеличение на броя на ПТП спрямо предходната година. В 

пътнотранспортните произшествия младите хора са пострадали като пътници, пешеходци, 

водачи на велосипед и водачи на МПС. 

 

           Община Козлодуй  

           3 пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора 

По данни на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй през 2016 г. в община Козлодуй са 

настъпили 9 тежки пътнотранспортни произшествия от които 3 са с участие на млади хора 

– шофьори и 5 пътници пострадали в ПТП на възраст 15-29 г. Наличието на пътни 

инциденти налага насочване на вниманието към по-ефективна превантивна дейност сред 

младите хора, която не само да е насочена към тях, но и да ги включва като активни 

участници. Инспектор „Детска педагогическа стая” и Главен автоконтрольор „Пътна 

полиция” към Районно управление „Полиция”, гр. Козлодуй изнасят беседи сред 

учениците от 8-12 клас в общината в изпълнение на Национална програма "Работата на 

полицията в училище” по следните теми: „Основни функции и дейност на Полицията в 

защита на обществото”; „Запознаване със Закона за движението по пътищата”; 

„Безопасност на децата и младежи като участници в пътното движение”; „Модели на 

безопасно поведение на малолетни и непълнолетни лица”. От 9 до 13 май 2016 г. е 

проведена Седмица за пътна безопасност под надслов „Децата и безопасността на 

движението по пътищата”, с  включени дейности, като: 

 провеждане на беседи по пътна безопасност с участието на г-н Бисер Лашков – 

инспектор при РУ „Полиция”, гр. Козлодуй за ученици I-IV клас от училищата на 

територията на общината. Обхванати около 370 ученици; 

 участие на пълнолетни доброволци и представители от ОДМП за превеждане на 

ученици по пешеходните пътеки в пиковете часове в близост до СУ „Христо Ботев”, гр. 

Козлодуй, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. 

Козлодуй и ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене – участие на двадесет доброволци; 

 11 май 2016 г., в НЧХП „Христо Ботев”, гр. Козлодуй е проведена среща-

разговор на тема „Да бъдем отговорни на пътя”. В срещата участва г-н Бисер Лашков – 

инспектор при РУ „Полиция”, гр. Козлодуй, и млади хора претърпели ПТП – участие на 

петима доброволци и публика над 50 ученици;  

 

            Предприетите  мерки са: 

 Изнасяне на беседи от Инспектор „Детска педагогическа стая” и Главен 

автоконтрольор ”Пътна полиция” към Районно управление- Козлодуй сред учениците от 

8-12 клас в общината в изпълнение на Национална програма „Работата на полицията в 

училище” 

 Включване на  РУ-Козлодуй в общински инициативи. 

 Активиране на младите хора към отговорно поведение за намаляване на 

пътнотранспортни произшествия. 
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Приоритети и специфични цели за провеждане на областна политика за младежта и 

мерки за постигането им 

 

          Приоритетните области за действие са очертани, съгласно Националната стратегия 

за младежта и са съобразени с Общинските планове на 10-те Общини на територията на 

Област Враца: 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора; 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот; 

4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение 

5. Развитие на младежко доброволчество; 

6. Повишаване на гражданската активност; 

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 

8. Развитие на междукултурния и международния диалог; 

9. Повишаване   ролята   на   младите   хора   в   превенцията на престъпността. 
 

          Специфични цели: 

 

 Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на 

свободното време на младите хора, за придобиване на практически знания и умения; 

 Формиране на информационна политика за младите хора за пълноценното им 

участие към Европейски програми и повишаване на ключовите им компетенции за 

разработване на успешни проекти; 

 Повишаване на информираността на младите хора за процеса на вземане на 

решения в местното самоуправление и възможностите за прякото им участие в 

изработването на общински младежки политики;  

 Създаване на условия за спорт и развитие на младежите в малките населени 

места; 

 Развитие и прилагане на разнообразни форми на младежки спорт и туризъм и 

създаване на условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към 

дейности в областта на екологията и природо-съобразния начин на живот; 

 Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 

позиция и обществено полезна дейност; 

 Подкрепа на инициативи на младите хора в общината за създаване на 

предпоставки за сформиране на нови младежки организации и подкрепа на 

съществуващите; 

 Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки прояви 

на НПО и неформални групи от млади хора; 

 Подпомагане на младежки инициативи и съдействие за участие в младежки 

обмени, както в страната, така и в чужбина; 

 Организиране на форуми за представяне на добри практики на младежки 

организации, международни партньорства, диалог между институциите; 

 Социална и културна интеграция на младите хора в обществото, чрез диалог и 

обмен на културните традиции на различни етноси; 
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 Развиване на дейности, насочени към за проблеми на младежите, като 

превенция на престъпността, наркоманията и др., чрез обмяна на опит, добри практики и 

превантивни мерки за ограничаване на негативни социални прояви. 

           Мерки  

 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. 

 Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно 

развитие на младите български специалисти в държавната и общинска администрация. 

 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. 

 Стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната 

интеграция на младите хора и повишават производителността и адаптивността на заетите 

млади хора. 

 Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите 

образователната система лица в задължителна училищна възраст. 

 Насърчаване на икономическата активност на младите хора. 

 Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора. 

 Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 

 Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, 

индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката 

възраст. 

 Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора. 

 Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора. 

 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 

 Повишаване на сексуалната култура на младите хора. 

 Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора. 

 Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с 

политиките за закрила на детето. 

  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. 

 Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията. 

 Гарантиране правата на младите доброволци. 

 Популяризиране на доброволчеството. 

 Насърчаване на самоорганизирането на младите хора. 

 Насърчаване на гражданското образование и обучение. 

 Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във 

формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, 

регионално, областно и общинско ниво. 

 Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на 

младите хора в малките населени места и селските райони. 

 Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното 

развитие. 
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 Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за 

професионална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони; 

 Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, 

толерантност и диалог. 

 Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в 

международни и европейски младежки движения. 

 Ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите в 

превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи. 

 Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи. 

 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора. 

 

3. Предвиждане на дейности, които да допринасят за постигане на целите на 

Общинските, Областните планове и Националната стратегия за младежта 

 

 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. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Борован Инициатива за засилване на ефективността на 

връзките между образователните и обучителните 

институции и бизнеса за улесняване на прехода от 

образование към заетост 

Община 

Бяла 

Слатина 

Реализиране на мерки за заетост за насърчаване на 

заетостта по условията на чл. 41 и 41а от ЗНЗ 

Организиране на "Кариерен ден" и "Трудова борса", 

организирани срещи на работодатели с младежи; 

изпълнение на дейности по - проект "Ученически 

практики" ОП РЧР 

 

РУО, Община, 

Представители на 

бизнеса, Д „БТ“, 

училища и 

работодатели 

Враца Реализиране на мерки за заетост за насърчаване на 

заетостта по условията на чл. 41 и 41а от ЗНЗ; 

Дейности по Младежка заетост - ОП РЧР; Дейности 

по Проект " DEAR Student"; ДП "Българо - 

германски център за професионално обучение", 

организиране на Младежка борса 

РУО, Община, 

Представители на 

бизнеса, Д „БТ“, 

училища и 

работодатели 
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Козлодуй Оказване на подкрепа от Община Козлодуй на 

учебните заведения, които предлагат професионално 

образование на младежи със СОП; Българо-

германски център за професионално обучение ; 

"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 работодатели; Реализиране на „Панорама на 

образованието, професионалното ориентиране и 

реализиране в община Козлодуй 2017” 

Агенция по 

заетостта, 

Дирекция "Бюро 

по труда", гр. 

Козлодуй, МОН, 

ПГЯЕ "Игор 

Курчатов", гр. 

Козлодуй, ПГСС 

"Христо Ботев", с. 

Бутан, Агенция по 

заетостта, 

Дирекция "Бюро 

по труда", гр. 

Козлодуй, Община 

Козлодуй 

Мездра Дейности по Проект "Независим живот в община 

Мездра"; Програма "Заетост и обучение на младежи 

до 29 години"; Програма "Старт в кариерата"; 

Проект "Ученически практики" 

Община Мездра и 

ПГ по МСС  

Мизия Стажуване в предпиятия на територията на Община 

Мизия; Обучение за заетост на млади хора; ОП" 

Обучение и заетост за младите хора" ; 

Стипендиантски програми 

Община Мизия, 

училища, 

предприятие на 

територията на 

общината  

Оряхово Международна награда на херцога на Единбург;  

Трансграничен проект "Приказки от живота", 

"Цивилизациите и виното"; Младежка борса 

ДБТ, Община 

Оряхово, Община 

Оряхово, НЧ 

"Надежда 1871" 

Роман  Участие на млади работници и служители в 

обучения и семинари; Осигуряване на 

професионално образование на младежи със 

Специални образователни потребности с 

Удостоверение за завършен 8 клас и младежи от 

Помощно училище по професия "Работник в 

заведения за хранене и развлечения" 

Община Роман 

Хайредин Осигуряване на чиракуване и стажуване. 

Насърчаване на работодателите да осигуряват 

възможности за повишаване на квалификацията на 

млади работници и служители. Засилване на 

ефективността на връзките между образователните 

и обучителните институции и бизнеса за улесняване 

на прехода от образование към заетост. Насърчаване 

Община Хайредин 
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на изследователския интерес на учениците и 

студентите чрез участие в различни проекти. 

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. Улесняване на достъпа до 

висше образование чрез доразвиване, както на 

механизмите на студентско подпомагане и 

кредитиране, така и на съществуващата система за 

предоставяне на студентски стипендии. 

Насърчаване на сътрудничеството и възможностите 

за срещи между работодателите, професионалните 

училища, обучителните центрове и  академичната 

общност. 

 Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно 

развитие на младите български специалисти в държавната и общинска администрация. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Бяла 

Слатина 

Участие в Национална програма „Старт в кариерата“ Община, Д „БТ“ 

Враца Участие в Национална програма „Старт в кариерата“ Община, Д „БТ“ 

Козлодуй Кандидатстване на Община Козлодуй по проекти 

„Старт в администрацията“, „Старт в кариерата“ и 

участие в държавни стажантски програми 

Община, Д „БТ“ 

Оряхово Участие в Национална програма „Старт в кариерата“ Община, Д „БТ“ 

Роман Участие в Национална програма „Старт в кариерата“ Община 

Хайредин Създаване на възможности за стажове в държавната 

и общинска администрация на студенти от висшите 

училища. Организиране на централизирани 

конкурси за младши експерти в държавната 

администрация като модерна практика за прозрачно 

и ефективно привличане на млади хора за работа в 

държавните институции.  Създаване на „бърза 

писта” за израстване на млади държавни служители, 

показали изключителни качества при изпълнение на 

служебните си задължения. 

Община 
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 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. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Враца Професионално ориентиране Д „БТ“ 

Козлодуй 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. Организиране на посещение на 

абитуриенти във ВУЗ. Срещи на тема „Кариерно 

консултиране за ученици” 

Училища в 

общината, ЦПЛР-

ОДК, гр. 

Козлодуй,общинска 

администрация                                                                                             

Община Козлодуй 

Хайредин 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. 

Община 

 

 Стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната 

интеграция на младите хора и повишават производителността и адаптивността на заетите 

млади хора. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Враца Проект "Ново работно място 2015"; МЗ по ЗНЗ Д „БТ“ 

Бяла 

Слатина 

Дейности по схема "Младежка заетост" от ОП РЧР 

2014-2020 

Бюро по труда, 

Представители на 
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местен бизнес 

Козлодуй 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/. Консултиране на младежи относно 

настоящите свободни работни места и  актуални 

програми за временна заетост. Организиране на 

информационни кампании от младежки медиатор. 

Агенция по 

заетостта  

Дирекция "Бюро 

по труда", гр. 

Козлодуй; Община 

 

Оряхово Мерки за ЗНЗ за лица на възраст до 29 години Дирекция "Бюро 

по труда" 

Хайредин 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. Осигуряване на възможности за придобиване 

на трудов стаж на безработни младежи, завършили 

основно, средно или висше образование, с цел 

улесняване на прехода между образование и заетост 

чрез средствата от Оперативната програма”Развитие на 

човешките ресурси” по Европейския социален фонд. 

Община 

 

 Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите 

образователната система лица в задължителна училищна възраст. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Бяла 

Слатина 

Изпълнение на Общински план за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система 

Община и училища 



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

46 
 

Козлодуй Актуализиране на Механизъм за постоянно 

взаимодействие между институциите, имащи 

отношение към проблемите на децата, трайно 

непосещаващи училище; децата, застрашени от 

отпадане, и деца в риск до 30.04.2017 г. съобразено с  

Общинската стратегия за личностно развитие. 

Разширяване на отговорностите на институциите и 

координационните функции на общинска 

администрация по прилагане на Механизма чрез:-

Изготвяне на регистър на застрашените от отпадане от 

образователната системата ученици;- Предлагане на 

други форми на обучение за млади хора 

преждевременно отпаднали от образователната 

система, съгласно чл. 106 ал. 1 от ЗПУО.;"Реализиране 

дейностите от  Общински план за действие на Община 

Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца 

за ограничаване на отпадането от училище и 

намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2016 - 2018 г.), касаещи 

младежи над 15 год. Съдействие за максимално 

обхващане на децата в риск от отпадане в занималня по 

интереси – спорт, култура, екология и др.( Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" 2014-2020 г. процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения 

и компетентности „Твоят час“ и др.) 

Училища, 

отговорни 

институции,Община 

Козлодуй 

Оряхово Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020). 

Училища 

 

 Насърчаване на икономическата активност на младите хора. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Бяла Информационна среща, организиране от ОИЦ Враца 

относно възможностите за кандидатстване по 

ОИЦ Враца, 

община, Бюро по 
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Слатина европейски проекти 

 

труда, НПО 

Враца Ателие за търсене на работа; Психологическо 

подпомагане; Първичен пазар; МЗ по ЗНЗ                              

 

Д “БТ“ 

Козлодуй Предоставяне на посреднически услуги за заетост от 

Дирекция бюро по труда; Работа по Програма за 

наемане на младежи до 29 годишна възраст 

Инициативи на Бизнес център, гр. Козлодуй; 

"Провеждане на церемония „Спортист на годината“ за 

ученици и младежи за високи постижения в областта на 

физическото възпитание и спорта през изминалата 

година; Провеждане на Втори младежки фестивал 

„Шумът на реката“ - популяризиране спорта и 

здравословния начин на живот; Популяризиране на 

добри младежки постижения в областта на певческото 

и танцовото изкуство"; Бизнес център, гр. Козлодуй 

Агенция по 

заетостта, 

Дирекция "Бюро 

по труда", гр. 

Козлодуй, Община 

Мездра Дейности чл.36 от ЗНЗ; НП "ЗОХТУ" Д “БТ“ 

Мизия Дейности по ОП" Обучение и заетост за младите хора" 

- етап 2  до 29 ; ОП" Обучение и заетост за младите 

хора" - етап 2  до 29г  и за над 29; НП"ЗОХТУ" 

Община 

Оряхово Насочване на  младежи към свободни работни места. 

Първичен пазар 

Д “БТ“ 

Роман Насочване на младежи до 29г. към работни места по 

проект "Обучения и заетост за младите хора" - етап 2 

Д “БТ“-Мездра 

Хайредин 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. 

Д “БТ“ 
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 Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Осигуряване на равен старт в кариерата в Общинска 

администрация 

Общинска 

администрация, гр. 

Козлодуй 

 

 Формиране на информационна политика, насочена към младите хора 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Борован Организиране на инициатива и кампания Община Борован 

Бяла 

Слатина 

Поддържане на фейсбук страница и сайте на общината 

(http://www.byala-slatina.com) 

Информационна среща, организирана от Областен  

информационен център Враца, относно възможностите 

за кандидатстване по европейски проекти "Мениджър 

за един ден"; "Ден на отворените врати" 

СОУ "Васил 

Левски" гр. Бяла 

Слатина; Община, 

ОИЦ 

Враца Предоставяне на информационни услуги на младите 

хора  Информационна и консултантска кампания с 

фокус доброволчество; Информационна и 

консултантска кампания с фокус НПО, Информационна 

и консултантска кампания с фокус предприемачество, 

Информационна и консултантска кампания с фокус 

Неформално образование 

Младежки дом, 

Младежки център-

Враца, ОИЦ-

Враца, Младежки 

дейности-Община 

Враца 

Козлодуй 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 

Общинска 

администрация, гр. 

Козлодуй 

ЦПЛР-ОДК, гр. 

Козлодуй 

Община Козлодуй 

читалища, спортни 

клубове, Дом на 

енергетика, гр. 

Козлодуй, ЦПЛР-

http://www.byala-slatina.com/
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ОДК,гр. Козлодуй  

ЦЛР "Барака", гр. 

Козлодуй 

Криводол Моите права в ЕС МКБППМН, 

читалищна 

библиотека, 

училища 

Мездра Провеждане на информационни кампании за 

повишаване на информираността на младите хора  

"Наркотиците и закона","Превенция на зависимостите - 

цигари, алкохол, наркотици", "Превенция на СПИН"; 

Ден на отворените врати 

МКБППМН 

Мизия Среща с учениците в ОУ и ПГ на територията на 

Община Мизия за  информирането им за 

кандидатстване за стипендии; 2 бр. информационни 

кампании "Бъди Информиран"; 2 бр. кампании за 

подкрепа за развитие на информационна мрежа; 4 бр.  

Кампании за развитие и насърчаване на 

информационна система за младежта 

Община Мизия, 

читалища 

Оряхово Младежки информационен център - МИКЦ Враца; 

Провеждане на информационни кампании за 

повишаване информираността на младите хора за 

разпространение на Хив - СПИН и Трафика на хора. 

Общинска кампания относно възможностите за 

кандидатстване във ВУЗ; Запознаване на младите хора 

с публичните институции с правата им в Час на класа. 

Срещи и дискусии на младежи с представители на 

местната власт, консултативен кабинет - младежки 

политики, програми, дейности 

МКБППМН, РЗИ, 

училища 

Роман Общинска информационна кампания за кандидатстване 

във ВУЗ; Запознаване на младите хора с публичните 

институции, с правата и задълженията им като 

граждани на Р България и ЕС в Час на класа 

Община Роман, 

училище 

Хайредин Публично подпомагане и предлагане на качествени 

информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна информация, 

удовлетворяваща широк спектър от интереси и 

потребности на младите хора; Организиране на 

национални, регионални, областни и общински 

информационни кампании, насочени към младите хора; 

Запознаване на младите хора с публичните институции 

и с правата им като част от местната общност и като 

Община 
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граждани на Република България и на Европейския 

съюз 

 

 Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, 

индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката 

възраст. 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Борован Реализиране на инициатива за организиране на 

свободното време на младите хора. Разширяване на 

мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на 

услуги за развитие на младите хора - професионални 

консултанти, търговски дружества, кооперации, 

юридически лица с нестопанска цел, читалища, 

културни институти, спортни организации, 

организации за социален туризъм, общини, бизнес 

центрове, бизнес инкубатори и др. 

Община Борован и 

ФК „Торпедо“ 

Бяла 

Слатина 

Провеждане на разнообразни образователни и 

културни прояви като: премиери на книги, празници в 

библиотеката, пленери, изложби и витрини, концерти, 

литературни салони, спектакли и т.н.; Поддържане  на 

добри партньорства с Областен информационен център 

- Врац; Бюро по труда- Бяла Слатина; Дирекция 

"Хуманитарни дейности", учебни заведения. След 

приключване на Програмата „Глобални библиотеки“ 

2009-2013,  8 читалищни библиотеки успешно 

продължават да работят под методическото 

ръководство на учредената неправителствена 

организация в обществена полза през 2013 г. Фондация 

„Глобални библиотеки – България” - приемник на 

целите и рeзултатите на Програма “Българските 

библиотеки – място за достъп до информация и 

комуникация за всеки”, Разширяване кръга на 

предлаганите електронни услуги. Актуализиране 

информацията на уебсайта на библиотеката, 

предоставяне общественополезна информация, е-

достъп до други обществени институции. 

Община, 

читалище, спортни 

клубове, 

ОИЦ Враца, Бюро 

по труда 

Библиотеки към 

читалищата 

Враца Провеждане на консултации, образователна и 

обучителна дейност-изготвяне  на документи за 

кандидатстване на работа, беседване с работодателя и 

др.; "Театрална вечер по повод  Международен ден на 

театъра и 34 години     Театрална група „Темп”; 55-ти 

Национален рецитал – конкурс за изпълнение на Ботева 

и възрожденска поезия и проза /любители/; ХVII-ти 

международен младежки театрален фестивал „Време”; 

Младежки дом, 

Младежки 

дейности Община 

Враца 
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IV-ти международен фестивал за древни култури 

„Слънцето на Тодорка; Хепънинг по повод 12 август – 

Международен ден на младежта; младежки рок 

фестивал „Рок до края на света…”; Литературен салон 

– промоциране на литературни творби, литературни 

четения, срещи с писатели и поети; Галерия – 

представяне на млади и на утвърдени художници и 

фотографи; Музикален фен клуб - представяне на 

млади изпълнители. 

 

Козлодуй Създаване на консултативен кабинет в ЦПЛР-ОДК, гр. 

Козлодуй; Провеждане на лекции и беседи с младежи 

на теми "Ранен брак", и "Отговорно родителство". 

Индивидуално консултиране чрез мобилен екип на 

ЦОП; Популяризиране на дейността на спортни 

клубове; школи и състави в читалищата и ОДК чрез 

електронната страница на общината, общински 

информационен бюлетин и др. 

Община Козлодуй 

читалища, спортни 

клубове, Дом на 

енергетика, гр. 

Козлодуй, ЦПЛР-

ОДК,гр. Козлодуй  

ЦЛР "Барака", гр. 

Козлодуй 

Криводол Предлагане на услуги за ползване  на компютърна зала 

в библиотеката, клуб по шах и тенис, стадион "Хр. 

Ботев" – футбол - младша и старша възраст, танцов 

състав, модерен балет 

Община Криводол, 

НЧ "Н.Й. 

Вапцаров-1924" 

Мездра Осигуряване на безплатен достъп до общинската 

спортна база. Осигуряване на достъп до участие в 

художествени колективи, хоротека, извънкласни 

дейности 

Община Мездра, 

читалища, 

училища, ЦПЛР 

Оряхово Общински инициативи. Спортни и културни дейности Община , училища, 

читалища 

Хайредин Публично подпомагане и предлагане на консултантски 

услуги в подкрепа на личностното и общественото 

развитие на младите хора, включително и за развитие 

на жизнени умения, Публично подпомагане и 

предлагане на консултантска помощ за семейно 

планиране и развитие на устойчиви семейни модели 

сред младите хора, включително и за развитие на 

умения за добро и отговорно родителство 

Община 

 

 Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора. 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Бяла 

Слатина 

Национална стратегия за младежта 2012-2020; 

Прессъобщения, публикации на сайта на библиотеката, 

интервюта, информационни дни, презентации, рекламни 

Община 



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

52 
 

материали 

 

Враца Обучения по не застъпени в учебната програма предмети и 

курсове: Комуникация ;Лидерство; Работа в екип; 

Толерантност и човешки права; Креативност - 

„Предприемачество и младежка заетост” -  Обучение за 

млади хора, търсещи реализация на свои бизнес идеи със  

стартиране на собствен бизнес- „Умения за търсене на 

работа и представяне пред работодател”- „Фондонабиране”- 

видовете фондонабирателни кампании и подходите при 

тяхната организация; Информационна кампания ; 

Разяснителна кампания н територията на град Враца за 

програма Еразъм + 

 

Младежки 

дейности при 

Община Враца, 

Дирекция 

"Оразование" при 

Община Враца 

Козлодуй 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; клубове и групи по интереси в 

училищата и читалищата; общински дейности и кампании; 

Отразяване на всички инициативи, свързани с неформалното 

учене в общински бюлетин, месечни календари, местна 

преса 

Община Козлодуй 

МК БППМН 

ЦПЛР-ОДК, гр. 

Козлодуй    

Читалища 

ЦЛР „Барака”, гр. 

Козлодуй 

Криводол 2 инициативи за 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 

читалищна 

библиотека, 

МКБППМН 

Мездра "Маратон на четенето", "Чети с мен", "Преодоляване на 

неграмотността" 

НЧ "Просвета 

1925" 

Оряхово Програма "Еразъм +" НЧ "Надежда 

1871" 

Хайредин Популяризиране формите на неформалното обучение; 

Разширяване на достъпа до програмата „Еразъм+” на 

младите хора, особено на живеещите в малките градове и 

селските райони. 

Община 
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 Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора. 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Бяла 

Слатина 

Участия в международни, национални и общински 

конкурси и фестивали; Предоставяне сцена за изява на 

творческия талант на младите хора чрез изложби, 

концерти, премиери и др. 

читалища и 

община 

Враца VІII-ми областен преглед на вокални състави и 

индивидуални изпълнители /съвместно с РУО – Враца 

и ЦРД – Враца/ Литературен салон – промоциране на 

литературни творби, литературни четения, срещи с 

писатели и поети.     Галерия – представяне на млади и 

на утвърдени художници и фотографи.     Музикален 

фен клуб - представяне на млади изпълнители; Девети 

младежки рок фестивал „Рок до края на света…”. 

Младежки дом-

Враца 

Козлодуй Организиране на изложби, концерти, спектакли в 

подкрепа на младите таланти в цялата община 

ЦПЛР-ОДК, гр. 

Козлодуй 

Криводол 2 инициативи за насърчаване на приноса на 

младежката работа за реализацията на творческите 

способности на младите хора 

НЧ "Н.Й. 

Вапцаров-1924" 

Мездра Програма "Дионисиеви празници",  Фри фест "Магията 

на Мездра" Връчване на общински награди на изявени 

млади дарования в областта на културата, науката и 

спорта 

АК "Калето" 

Община Мездра 

Оряхово Конкурси, фестивали, празници на духовите оркестри Община, кметства, 

ЦПЛР - ОДК, 

читалища 

Роман Подпомагане фолклорните формации към читалищата  

Хайредин Подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в 

различните културни индустрии. Подкрепа на младите 

таланти с интерес към хуманитарните, инженерните и 

точните науки 

Община 

 

 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Бяла Организиране на обучения и с семинари за 

здравословния начин живот сред младите хора в ЦНСТ 

и ПЖ и НЖ,;.Беседи от мед.специалисти в училищата в 

Общинска 

администрация, 
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Слатина часа на класа;Провеждане на демонстрации по първа 

помощ на учениците от 9 до 12 клас. Провеждане на 

лекции и обучения в училищата на община Бяла 

Слатина по Национални и Регионални програми 

Училища, 

РЗИ-Враца 

Враца Световен ден на борбата с наркоманиите; 

Международен ден против тютюнопушенето;                                                 

Световен ден за борба със спина                

БМЧК 

Козлодуй Осигуряване на достъп до спортни обекти за младежи и 

на млади хора в неравностойно положение. Включване 

на спортни клубове в работата с младежи с увреждания, 

деца аутисти, с увреден слух. 

Община Козлодуй,  

Спортни клубове 

Мездра Включване на младежи в организацията и 

реализирането на спортни състезания /Републикански 

шосеен пробег "3-ти март", Футболен турнир на малки 

врати за фирмени, квартални и селски отбори, Ден без 

автомобили"/ 

Община Мездра 

Роман Насърчаването към здравословен начин на живот чрез 

активно участие на младежите в общински и 

национални мероприятия на спортните клубове в 

община Роман 

Спортни клубове и 

община Роман 

 

 Повишаване на сексуалната култура на младите хора. 

 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Борован Кампания за Разработване и разпространение на 

здравна информация, съобразена с нуждите на младите 

хора чрез мобилизиране на младежките 

информационни мрежи. 

Инициатива във връзка със 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 

ПГТ"Коста 

Петров"и Обшина 

Борован 

Бяла 

Слатина 

Беседи в часа на класа от мед.специалисти в училищата МЧК към 

училищата 

Козлодуй Антиспин кампания. Подкрепа при необходимост за 

дейността на Клуб СРЗО. Контрол върху дейността на 

Община 

Козлодуй,училища, 
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здравните медиатори по реализиране на тематични 

беседи по здравно образование. 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. 

РЗИ и 

Общопрактикуващ

и лекари 

Криводол Разработване и разпространение на здравна 

информация, съобразена с нуждите на младите хора 

чрез мобилизиране на младежките информационни 

мрежи 

Община Криводол, 

НЧ "Н.Й. 

Вапцаров-1924" 

Мездра Разпространяване и раздаване на здравни брошури от 

БМЧК за "Ден без тютюнев дим", "Световен ден за 

борба с наркоманиите" и "Анти Спин кампания" 

Обучение "Връстници обучават връстници" 

БМЧК - Мездра, 

БМЧК - Зверино 

Мизия Провеждане на здравни обучения от здравни 

специалисти  и ученици  в училищта в Общината.  

Здравните обучения са на теми: Превенция на нежелана 

бременност, сексуално преносими инфекции 

ХИФ/СПИН 

Здравни 

работници, 

Училища в 

Община Мизия 

Роман Разпространение на здравна информация, чрез 

организирани информационни инициативи и кампании 

от МКБППМН; Информационни кампании за 

насърчаване на здравната култура в читалища и 

спортни клубове в общината 

МКБППМН 

Община Роман, 

читалища, спортни 

клубове 

Хайредин Разработване и разпространение на здравна 

информация, съобразена с нуждите на младите хора 

чрез мобилизиране на младежките информационни 

мрежи. 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. Подобряване на достъпа на младите хора до 

подходящи за тях качествени услуги и до съвременна 

научна информация по въпросите на сексуалното и 

репродуктивното здраве, превенция на нежелана 

бременност и на сексуално предавани инфекции.  

 

 Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора. 

 



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 Г. 
 

56 
 

Община  дейности Отговорни 

институции 

Борован Инициатива, свързана със създаване на възможности за 

обучение на младите хора по въпросите на здравето, 

спорта и физическата активност. Инициатива за 

стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм 

Община Борован, 

ПГТ"Коста 

Петров" и 

ОУ"Отец Паисий" 

Бяла 

Слатина 

Участие в ученически игри 2017; Общински турнир по 

футбол за ученици от I-VIII  клас , „Спортист на 

община Бяла Слатина за 2017година”; безплатни 

занимания по волейбол и футбол през лятото;                                                                                       

ученически игри - общински етап. 

Училища, Община 

Враца Организиране на еднодневни преходи в Парк 

''Врачански балкан" 

Младежки 

дейности-Община 

Враца съвместно с 

отдел "Туризъм" и 

Дирекция на 

природен парк 

„Врачански 

Балкан” 

Козлодуй 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 2017 г. ; Общински 

спортен календар 2017 г.; Втори младежки фестивал 

„Шумът на реката“ – популяризиране спорта и 

здравословния начин на живот. 

Община Козлодуй 

и спортни клубове 

Криводол Спортно Лято, Футбол на малки врати Община Криводол 

Мездра Програма "Спорт за деца в свободното време"; 

Програма за развитие на спорта и социалния туризъм в 

Община Мездра. Реализиране на Спортно-

туристически календар за 2017. 

СК "Атлет" 

Мездра, 

Община Мездра 

Роман Здравни лекции и беседи от медицинските специалисти 

в училище и в Час на класа; Спортно-туристически 

календар на Община Роман 

Училище, Община 

Роман 

 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. 

 

Община Дейности Отговорни 
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институции 

Бяла 

Слатина 

Продължаване дейността на ЦНСТ за деца/ младежи 

без увреждания с. Бърдарски геран, продължаване на 

дейността на  ЦНСТ за деца и младежи с увреждания -  

24+2 младежи, ПЖ за деца от 16-18 г., НЖ за младежи 

от 18-29 г. 

Община Бяла 

Слатина 

Враца Дейности за набиране на средства и подпомагане на 

абитуриенти – сираци и полуцираци. 

БМЧК 

Козлодуй Съдействие от общинска администрация, за насочване 

на млади хора към Център за обществена подкрепа, гр. 

Козлодуй и; Център за социална рехабилитация и 

интеграция, с. Бутан. 

Община Козлодуй, 

ЦОП, гр. Козлодуй  

и ЦСРИ, с. Бутан 

Мездра Предоставяне на социални услуги в ЦНСТ 1,ЦНСТ 2, 

ЦНСТ 3, Защитени жилища 1 и 2 и Преходно жилище 

за лица с увреждания 

КСУДЛУ-Мездра 

Мизия Менторство по Оперативни програми за лица 

назначени на работа 

Община Мизия 

Роман "Център за обществена подкрепа" - защита на най-

добрия интерес на детето, чрез професионална и 

адекватна подкрепа подходяща за възрастта му. 

Услуги, предоставяни в КСУДС. 

Община Роман 

 

 Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост 

на младежите в неравностойно положение 

Община Дейности Отговорни 

институции 

Бяла 

Слатина 

Включване на младежите от ПЖ и НЖ в младежки 

програми към Д"БТ" 

ДБТ Бяла Слатина 

Козлодуй 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. Реализиране на срещи с младежки лидери с цел 

приобщаване на младите хора в социален риск. 

Община Козлодуй; 

ДЦДМУ, гр. 

Козлодуй   

Роман Участие на младежите от  КСУДУ в дейности "Аз пея и 

рецитирам", "Аз спортувам", Клуб"Арт-терапия и 

цветарство". Младежите от ПУ "Райна Княгиня" 

участват в дейности - Ателие "Изобр. изкуство", Арт-

терапия. 

Работа по програма финансирана от фондация "Тавита 

България" и фондация "Хелп Табита България", Проект 

"Мост между поколенията", Проект "Оцвети ми лято 

/зима  със Сдружение Медиум - лаборатория за 

образование и култура" 

Община Роман, 

КСУДС Роман 
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 Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално 

включване. 

Община Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Общински и училищни благотворителни кампании. 

Детско Коледно утро, Коледна благотворителна 

кампания за децата в ДЦДМУ Козлодуй. Поощряване и 

подкрепа на семейства, които полагат грижи за 

образователното и професионалното развитие на 

младите хора в семейството, с цел повишаване на 

тяхната мотивация, чрез отбелязване на Деня на 

християнското семейство. Популяризиране на 

успешните млади хора в неравностойно положение. 

Училища, Община 

Козлодуй, ОДМП 

 

 Присъединяване и осигуряване на прилагането на Европейската конвенция за 

насърчаване на транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи на 

Съвета на Европа. 

 

Община Дейности Отговорни 

институции 

Роман Съвместни дейности на младежи доброволци от 

КСУДС с доброволци от Холандия 

КСУДС - гр.Роман 

Хайредин Насърчаване на транснационалната дългосрочна 

доброволческа служба за младежи 

Община Хайредин 

 

 Насърчаване и подпомагане на участието на българските младежи в 

международното младежко доброволчество. 

 

Община Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Подпомагане участието на младежи в Международната 

награда на Херцога на Единбург в направление 

„Доброволчество". 

Община Козлодуй 

Хайредин Подпомагане на участието на българските младежи в 

международното младежко доброволчество 

Община Хайредин 

 

 Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци, 

свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности. 

 

Община Дейности Отговорни 

институции 
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Враца Обучения на доброволци по сертифициращата система 

на БМЧК, по темите - Превенция на насилието, ПДП, 

ПСП, ППхП, реакция при БАК 

БМЧК 

Козлодуй Подкрепа на младите хора за участие в обучения за 

доброволци. 

Привличане на студенти-доброволци със съдействие на 

РУО, гр. Враца за студентски стаж в образователните 

институции. 

Община Козлодуй, 

училища, НПО 

 

 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. 

 

Община Дейности Отговорни 

институции 

Враца Издирване, идентифициране и въвличане в 

доброволчески инициативи на неактивни млади хора на 

възраст между  15 и 25 години 

Млаежки дейности 

- Община Враца, 

Младежки център 

Враца 

Козлодуй Популяризиране на доброволческата дейност на млади 

хора – участници в Международната наградата на 

Херцога на Единбург чрез информационните канали на 

община Козлодуй. 

Срещи на доброволци от Наградата с млади хора от 

общината и съседни общини, ЦНСТ Бърдарски геран, 

общ. Бяла Слатина и др. 

Община Козлодуй 

Оряхово Международна награда на херцога на Единбург Община Оряхово 

Роман Поддържане и разширяване на дейността на БМЧК Община Роман 

 

 Насърчаване на младежкото доброволчество от държавата и общините. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Бяла 

Слатина 

Кампания за набиране на доброволци за работа и 

подпомагане на младежите с увреждания в новите 

ЦНСТ в гр.Бяла Слатина 

 

Общински 

администрации,  

училища 

Козлодуй Насърчаване на младежкото доброволчество чрез 

участие на млади хори в дейностите свързани с 

общинската политика: 

- заседания на ОбС,  

- общински календари – културен, екологичен, спортен, 

„Младежки дейности“, 

- читалищни библиотеки; 

Община Козлодуй,  

ОДМП училища, 

читалища, 

социални услуги за 

деца 
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- други инициативи. 

Създаване на условия за доброволческо общуване 

между млади хора за решаване на конкретни проблеми 

на младежта в общината. 

 

Мездра Отразяване на инициативите на младежкото 

доброволчество в интернет страницата на Община 

Мездра и в-к "Мездра 21 век" 

Община Мездра 

 

 

 Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации от 

държавата, общините, бизнеса и обществото. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Враца Подпомагане на развитието на младежките 

организации 

Младежки 

дейности - Община 

Враца 

Козлодуй Подпомагане дейността на Общинския детски и 

младежки парламент (ОДМП) в планиране и 

организиране на дейности, участия в обучения и др. 

Привличане в Козлодуй на НПО организации, които да 

работят по проекти с млади хора; 

Насърчаване на младежите  за включване в 

Международната награда на Херцога на Единбург -

програма за личностно развитие . 

Редовно изпращане на информация до училищни и 

извънучилищни организации за възможности за 

финансиране на дейности по програми на ЕС. 

Община Козлодуй 

НПО 

училища, 

читалища, спортни 

клубове 

Мизия Подпомагане дейността на младежките организации 

чрез проекти по оперативни и Национални програми 

Община Мизия и 

донори 

 

 Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска 

активност. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Организиране на срещи между млади хора с 

европейски опит в граждански и доброволчески 

инициативи; Популяризиране на добри практики на 

гражданска и младежка активност чрез каналите на 

община Козлодуй. 

 

Община Козлодуй, 

ОДМП, училища 

 

 Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и 

младежки инициативи. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Реализиране на дейности по календар „Младежки 

дейности“ 2017 г. Срещи с общинското ръководство с 

Община Козлодуй 

и ОДМП, ЦПЛР-
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цел представяне на младежки инициативи . Създаване 

на Младежки клуб за личностно развитие към ЦПЛР-

ОДК, гр.Козлодуй. 

ОДК, гр. Козлодуй 

 

 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.  

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Реализиране на 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. 

Община Козлодуй, 

училища, Районен 

съд, гр. Козлодуй-

Козлодуй, 

Дирекция „Бюро 

по труда, гр. 

Козлодуй 

Криводол Обучение по защита на правата на детето Читалищна 

библиотека, 

МКБППМН 

Хайредин Обучение по защита на правата на човека, правата на 

детето, дискриминацията, равнопоставеността между 

половете, трудовите права на младите хора. 

Община Хайредин 

 

 Обучение на младежки лидери 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Враца Участие в срещи и семинари за обучение на младежки 

лидери 

Младежки център 

Враца 

Козлодуй Участие в Национална пролетна среща на българските 

младежки парламенти и съвети в гр. Пазарджик;  

Участие в семинари и тематични обучения на 

представители на ОДМП на теми „Детско и младежко 

участие“ и „Доброволчество“. 

Община Козлодуй 

 

 Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно, 

областно и национално ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските и 

държавните органи, включително и чрез кампании за връщане на доверието на младите 

хора в администрацията. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Враца Ученически общински съвет Община Враца 

Козлодуй Подкрепа от община Козлодуй за реализиране на 

дейности на Общински детски и младежки парламент 

(ОДМП) свързани с работата на Общинска 

администрация и на ОбС по изготвяне и приемане на 

Общинските календари: културен, спортен, екологичен 

и младежки. Подпомагане участието на младите хора в 

Ден на младежкото самоуправление в рамките на 

Община Козлодуй 

и ОДМП,училища 
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отбелязване на 12 октомври - Ден на българската 

община; 

Провеждане на инициатива „Мениджър за един ден“. 

Хайредин Подпомагане участието на младите хора в инициативи, 

свързани с управлението на местно 

Община Хайредин  

 

 Осигуряване на представителство на младите хора на национално, регионално, 

областно и общинско ниво във вземането, изпълнението и оценката на решения, касаещи 

младите хора. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Създаване на Общински консултативен съвет по 

въпросите на младежта. 

Община Козлодуй 

Хайредин Подпомагане дейността на консултативните съвети на 

местно ниво 

Община Хайредин 

 

 Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в 

опазването, подобряването и управлението на природното богатство. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Реализиране на дейностите по Общински екологичен 

календар 2017 г.с участието на младежи. Провеждане 

на инициативата „Часът на земята”. Съдействие от 

Община Козлодуй за реализиране от младежи на 

благотворителна дейност свързана с екологичната 

инициатива за събиране на пластмасови капачки. 

Община Козлодуй, 

ОДМП, гр. 

Козлодуй 

Криводол Участие на младите хора в инициативата "Да изчистим 

България" 

Община Криводол 

Мездра Кампания "Да изчистим България за един ден", 

Кампания "Мездра чист и приветлив град" 

Община Мездра 

БМЧК -Мездра и 

БМЧК - Зверино 

Мизия Възстановяване на паркова зона в ПГ по ХТ " Васил 

Левски"  гр.Мизия 

Провеждане на обучения на учениците от ПГ  в община 

Мизия по Модули: Защита при бедствия; Пожарна 

безопасност и спасяване; Първа помощ 

Община Мизия 

 

 Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на 

политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите 

хора. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Стимулиране участието на младите хора и техните 

организации в организирането на: 

- Международен ден на младежта 12 август; 

- Европейска седмица на мобилността-м. септември; 

- Международен ден за безопасен интернет; 

- Глобална седмица за пътна безопасност-м. май. 

Община Козлодуй, 

ОДМП 
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- Световния ден на влажните зони-м. февруари; 

- Световния ден на водата –м. март; 

- Международния ден на Земята - 22 април; 

- Световния ден на околната среда –м. юни 

 

 Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, 

неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките населени 

места и селските райони. 

 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Борован Съвместна дейност на младите хора с читалищните 

настоятелства 

Община Борован, 

НЧ при община 

Борован 

Бяла 

Слатина 

Годишна програма за читалищната дейност Община Бяла 

Слатина, 

Министерство на 

културата 

Козлодуй Подпомагане съвместната дейност на младите хора с 

читалищните настоятелства при  изготвяне и 

реализиране на Годишни програми за дейността на 

читалищните библиотеки и читалищната дейност, 

включително и развитие на доброволчество за 

повишаване на интереса към четенето и 

популяризирането на българската литература. 

Община Козлодуй, 

НЧХП "Христо 

Ботев", гр. 

Козлодуй 

Криводол Реализиране на дейности от Културен календар 2017  Община Криводол, 

НЧ "Н.Й.Вапцаров-

1924" 

Мездра Финансиране дейността на читалищата в община 

Мездра и насърчаването им за обучение, информация и 

участия във фолклорни фестивали и събори на 

художествени колективи 

Община Мездра 

Мизия Кампании за подпомагане на читалищата като средище  

на информация. 

Читалища в 

община Мизия 

Оряхово Подпомагане на читалищата, с включен интернет по 

Програма "Глобални библиотеки". Подкрепа на 

читалищата при организиране на тържества и 

чествания. Подпомагане дейността на читалища в 

селата. 

Община Оряхово, 

читалищата в 

общината 

Роман Подкрепа на читалищата при организиране на 

тържества и чествания. 

Община Роман 

Хайредин Подкрепа на читалищата при изготвяне и реализиране 

на Годишните програми и чествания 

Община Хайредин 

 

 Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и селските 

райони. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Достъп до информационни услуги в читалните към НЧХП "Христо 
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библиотеките на читалищата в гр. Козлодуй, с. Хърлец, 

с Бутан и с. Крива бара. Проект "Глобални библиотеки" 

Ботев-1879", гр. 

Козлодуй, НЧ "Н. 

Й. Вапцаров - 

1927", с. Хърлец, 

НЧ "Заря-1911", с. 

Бутан; НЧ 

"Будител - 1926", с. 

Крива бара 

Мизия Кампания на Читалищата на Община Мизия за 

безплатен достъп до интернет . 

Читалища в 

Община Мизия 

Оряхово Изпълнение на проект "Глобални библиотеки" Община Оряхово, 

читалища 

 

 

 Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора в Европа. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Участие в младежки проекти. Училища, Община 

Козлодуй 

 

 Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически общности 

и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие 

между общностите. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Борован Инициативи, свързани с насърчаване и подпомагане на 

опознаването на отделните етнически общности и 

техните култури, толерантност, разбирателство и 

взаимодействие между общностите. 

Община Борован, 

Училища, 

Читалища от 

общината 

Бяла 

Слатина 

Честване на 8-ми април Община Бяла 

Слатина 

Козлодуй Отбелязване на Международния ден на ромите 8-ми 

април, чрез подкрепа на даровити и активни млади 

хора и съвместно с тях организиране на събития в 

ромските квартали.        Поощряване и подкрепа на  

семейства от етническите общности, които полагат 

грижи за образователното и професионалното развитие 

на младите хора в семейството, с цел повишаване на 

тяхната мотивация. 

Община Козлодуй 

Оряхово Традиционно отбелязване на Международния ден на 

ромите - 8 април. 

Община Оряхово 

Роман Честване на Тодоровден и организиране на надбягване 

с коне. 

Община Роман 

Хайредин Инициативи, свързани с опознаването на отделните 

етнически общности и техните култури. 

Община Хайредин 

 

 Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към 

европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури. 
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Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Отбелязване на Деня на Европа - 09.05.2017 г. Община Козлодуй, 

училища 

 

 Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда. 

 

 

 

 Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на 

правонарушенията, извършвани от млади хора. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Борован Провеждане на образователни кампании за превенция 

на правонарушенията, извършвани от млади хора 

Общинска комисия 

МКБППМН и 

БМЧК, ПГТ "Коста 

Петров и ОУ "Отец 

Паисий", Борован. 

Бяла 

Слатина 

Лекции и беседи в училищата Община, училища, 

МКБППМН 

Козлодуй Съдействие от общинска администрация пред органите 

на РУ - Козлодуй и РП-Козлодуй за организиране на 

тематични беседи 

Община Козлодуй 

Криводол Кампании "Насилие, толерантност, трафик на хора" Община Криводол 

Мездра Кампании "Последици от извършване на престъпления. 

Наказателна отговорност", Интернет - възможности и 

опасности", "Лицата на насилието" 

Община Мездра, 

ЦКБППМН 

Оряхово "Живот или дрога", Превенция на СПИН Община Оряхово, 

ЦКБППМН 

Хайредин Провеждане на образователни кампании за превенция Община Хайредин 

 

 Разширяване и подобряване на услугите за социална реинтеграция на млади 

правонарушители, особено на услугите в общността. 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Съдействие от Община Козлодуй за дейността на 

Наблюдателната комисия към ОбС-Козлодуй, във 

връзка с реинтеграцията на млади правонарушители. 

Община Козлодуй, 

МК БППМН, ЦОП, 

ДБТ,  ДСП 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Обучение на млади учители за работа в мултикултурна 

среда; 

Подкрепа за създаване на условия за знания, умения и 

компетентности, насочени към младите хора за работа 

в мултикултурна и мултинационална среда, чрез 

организиране на обучения за предствяне на различни 

култури и традиции, с оглед зачитане разнообразието 

на национално и европейско ниво; 

Община Козлодуй, 

училища 
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Сътрудничество на МК БППМН с ЦОП,  ДБТ, Д „СП” 

за социална реинтеграция на младите 

правонарушители напуснали СПИ,ВУИ, ПД. 

 

 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. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Съдействие за привличане на специалисти на 

доброволни начала за работа с младежи с поведенчески 

проблеми и млади правонарушители. 

Община Козлодуй 

 

 Въвеждане на екипен подход и междуинституционално  взаимодействие на 

основата на ясни помагащи цели, общ професионален език и взаимно опознаване на 

компетенциите, формите и средствата при работа с младежи правонарушители. 

 

 

 

 Насочване на спортни програми за превенция на младежката престъпност в 

специализираните институции за млади правонарушители, както и за ресоциализация на 

младежи, извършили правонарушение. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Екипна работа на МКБППМН и Пробационно звено – 

Козлодуй Обсъждане, реализиране и оценка на 

индивидуалните програми за работа с непълнолетни 

осъдени на пробация. Участие в Координационен 

механизъм за междуинституционално взаимодействие 

при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция между МК БППМН, ДПС, ОЗД, 

Прокуратура, ЦОП и др. Координационен механизъм за 

рефериране и обгрижване на случаи на непридружени 

деца и деца, жертва на трафик, завръщащи се от 

чужбина. Възпитателен надзор на  непълнолетни 

извършители на противообществени прояви. 

МКБППМН-

Община Козлодуй, 

инспектор ДПС 

към РУ-Козлодуй, 

училища, ОЗД към 

ДСП-Козлодуй, 

ЦОП, 

Пробационна 

служба- звено 

Козлодуй към ОС 

„ИН”, гр. Враца  

Криводол Мултидисциплинарен екип, мобилна група за 

установяване на просещи и скитащи деца 

Община Криводол, 

ОЗД 

Мездра Координационен механизъм за работа с младежи в 

риск. Обществени възпитатели 

МКБППМН 

Оряхово МНБППМН, Координационнен механизъм за работа с 

младежи в риск. Обществени възпитател  в Община 

Оряхово 

Община Оряхово 

Роман Екипен подход при решаване на възпитателни дела на 

МКБППМН и при работа с младежи правонарушители 

Община Роман 

Хайредин Екипна работа на МКБППМН Община Хайредин 
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Козлодуй Съдействие за включване на младежи от целевата група 

в спортни занимания. 

МК БППМН, гр. 

Козлодуй Община 

Козлодуй 

 

 Мобилизиране на местните общности, особено на младежките и спортните 

организации, в превенцията на детската и младежката престъпност и в социалната 

реинтеграция на правонарушителите. 

 

 

 Организиране на програми за пътна безопасност в училищата. 

 

 

 Организиране на програми за пътна безопасност в средищата за младежко 

общуване. 

 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Подкрепа от общината за дейността на спортните 

организации и клубове свързана с привличане на 

младежи в активни спортни занимания. 

МК БППМН 

Община Козлодуй, 

спортни клубове и 

др. 

Хайредин Подкрепа на инициативи на младежки и спортни 

организации 

Община Хайредин 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 

Козлодуй Реализиране на Национална програма „Работата на 

полицията в училище“ 

Община Козлодуй, 

РУ "Полиция", гр. 

Козлодуй  

Криводол Организиране на кампании за пътна безопасност в 

училищата 

Община Криводол, 

МКБППМН, 

читалищна 

библиотека, 

училища  

Мездра Програма за безопасно движение на децата в начален 

етап като участници в пътното движение 

МКБППМН 

Мизия Предоставяне на информация в час на класния 

ръководител на тема: Пътна безопасност в училищата . 

Училища в 

Община Мизия 

Оряхово Програма за безопасно движение Община Оряхово 

Роман Информационни кампании за безопасно поведение и 

избягване на рискови ситуации за пътно-транспортни 

произшествия 

Общинска комисия 

за безопасно 

движение по 

пътищата; 

МКБППМН; 

училища 

Община 

 

Дейности Отговорни 

институции 
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Козлодуй Отбелязване на Световния ден за възпоменание на 

жертвите от ПТП. Провеждане на Седмица за пътна 

безопасност „Децата и безопасността на движението по 

пътищата. чрез доброволци осигуряване на безопасно 

пресичане в пикови часове на деня пред учебните 

заведения 

Община Козлодуй 

Областна 

админист

рация  

 

Дейности Отговорни 

институции 

1 Включване в Програма „Старт в кариерата“ Областна 

администрация ,Д 

„БТ“ 

2 Участие в инициативата „Мениджър за един ден“ Областна 

администрация  

3 Организиране на 71-ви Национален туристически 

поход „По пътя на Ботевата чета“-Козлодуй-Околчица 

Областна 

администрация, 

БТС, 

Училища, 

отговорни 

институции, 

общини 

4 Участие в инициативи и дейности на Общински 

консултативен център за младежта -Враца 

Областна 

администрация, 

община Враца 

5 Подкрепа при реализиране на програми за младежта на 

общините 

Областна 

администрация 

 общини 

6 Разработване и утвърждаване на Стратегия за подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците 2017-

2019 

Областна 

администрация 

 Общини, РУО 

7 Съдействие при реализиране на Регионална програма 

за развитие на професионалното образование и 

обучение в Област Враца за периода 2017-2020 г.  

Областна 

администрация 

 Общини, РУО 

8 Отбелязване на 8 април-Международен ден на ромите Областна 

администрация 

 

9 Организиране на срещи и мероприятия, свързани с 

развитието на политиката за младежта 

Областна 

администрация 

 

10 Подкрепа  и дейности за развитието на спорта  Областна 

администрация 

Спортни клубове, 

общини, ММС 

11 Съдействие при организиране на отбелязването на 

Международен Ден на младежта   

Областна 

администрация 

общини, ММС 
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4. Организация и координация на дейностите за постигане на целите.  

            Областният управител осигурява провеждането на държавната политика за 

младежта на територията на област Враца, като работи в тясно сътрудничество със 

следните заинтересовани институции и местна власт: 

 Министерство на образованието и науката; 

 Младежки организации; 

 Общините на територията на областта; 

 Регионално управление на образованието - Враца; 

 Регионална здравна инспекция; 

 Дирекции "Бюро по труда"  

 Областен информационен център; 

 Читалища; 

 Спортни клубове; 

 Български младежки червен кръст; 

 Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора. 

 

           Координацията на дейностите се осъществява от Областен управител на област 

Враца. 

 

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на областния план за младежта. 

           Областният управител ръководи и координира дейността по изпълнението на 

Областния план за младежта. Стратегическия документ е отворен за актуализация при 

необходимост. 

            В изпълнение на Закона за младежта и спорта, Областния управител ежегодно до 1 

март предоставя утвърдения Областен план за младежта на Министъра на младежта и 

спорта. Изпълнението на Областния план за младежта, ежегодно се отчита, чрез 

отговорните институции. 

 

6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

Утвърденият Областен план за младежта на област Враца за 2017 г. се публикува 

на Интернет страницата на Областна администрация - Враца. 


