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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА  

ЗА МЛАДЕЖТА  

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА В ОБЩИНА  ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

 

 

 Планът за действие обхваща 2013 година, в рамките на която ще бъдат 

реализирани конкретни дейности по Програмата за младежките дейности в 

община Горна  Оряховица. Успешното реализиране на предвидените дейности ще 

доведе до постигане на приоритетите, очертани в програмата. 

 

Планът е структуриран по следните предметни области на действие: 

1. Социокултурна област. 

2. Образование - формално и неформално. 

3. Социална и здравна защита. 

4. Равнопоставеност и антидискриминация. 

 
 

 

 

 

1. СОЦИОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

 

              дейност          период за    

        изпълнение 

           организатори  

            

Представяне на постановката „Вражалец” 

по Ст.Л.Костов 

януари 2013 г. Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

Представяне на театрален етюд на руски 

език „Самодива” по П.Ю.Тодоров 

януари 2013 г. Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

Отбелязване на Деня на влюбените - 

Свети Валентин 

 февруари 2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”, 

Сдружение„Горнооряховски 

младежки парламент” 

Участие в Регионален кръг от Национален 

фестивал на детско-юношеското 

театрално творчество на руски език 

февруари 2013 г. Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

Ден на театъра -Премиера 

 

 март 2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива” 

Ден на хумора-Премиера 

 

април  2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”       

„Графит фест” – рисуване на графити 

върху стената на „Лидъл” 

април  2013 г. Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент”,  

Сдружение „Младежка толерантност” 

Участие в Девети празници на 

младежкото театрално изкуство „Бургаски 

изгреви”  

април  2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”, Неформална група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

Участие в Младежки театрален фестивал 

„Океан от любов” - Пазарджик 

април  2013 г. Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 
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„Покана от Париж” от Панчо Панчев – 

Младежка театрална постановка –

премиера  

април  2013 г. Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

Кампания за намаляване на отпадъците и 

за чиста околна среда 

май 2013 г. Сдружение  “Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

Съвместна работа между организации и 

побратимените градове и в частност с 

унгарския град Сигетсентмиклош 

май 2013 г. Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

Участие в празника на Горна Оряховица май 2013г. Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

Участие в Шести Национален преглед на 

детското и младежко куклено театрално 

изкуство „Театър от деца за деца” - София 

май 2013 г. Сдружение  Младежки театър 

„Алтернатива” 

Участие в VIII Национални празници на 

детско-юношеското театрално творчество 

„Малкият принц” 

май 2013 г. Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

Участие в 16-ти Национален фестивал на 

любителските театри „Каварна 2013 г.” 

юни 2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива” 

Организиране на Кръгла маса „Мястото и 

ролята на Младежки дом и младежките 

организации за реализирането на 

младежката политика в общината” 

юни 2013 г. ОП „МДСИП” 

 

Участие във Фестивал „Звезден прах” -

Кнежа 

юни 2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива” 

Пети международен фестивал на 

младежките аматьорски театри 

август 2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”,  

Община Горна Оряховица 

 

Фамилатлон в Горна Оряховица 

/семейни игри, състезание с велосипеди, 

спортни прояви и забавления в 

екологични ателиета/ 

 

септември 2013 г. Община Горна Оряховица 

Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност”, 

Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”,  

ОП „МДСИП 

Коледен конкурс „Най-атрактивна 

коледна украса в моето училище” 

декември 2013 г.                 Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Община Горна Оряховица 

Участие в благотворителна изложба на 

сурвакници и картички, организирана от 

Община Горна Оряховица 

декември 2013 г.                 Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Коледна работилница декември 2013 г.                 Сдружение  „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Участие в Коледната програма  на 

Младежки дом Горна Оряховица 

декември 2013 г.                  Неформална група „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

 

2. ОБРАЗОВАНИЕ – ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО  

Популяризиране на проект „Повече 

възможности за реализация на младите 

хора на пазара на труда” 

януари 2013 г. 

 

Сдружение „Младежи, образование и 

общество” 

Обучителни сесии за младите членове на 

ГМП 

януари 2013 г. 

 

Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

Провеждане на официално 

социологическо проучване 

„Предизвикателствата пред младите хора 

на пазара на труда” 

януари и февруари 

2013 г. 

Сдружение „Младежи, образование и 

общество” 
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Информационна кампания за 

информиране и мотивиране на младите 

хора за по-успешно включване на пазара 

на труда 

февруари и март 

2013 г. 

Сдружение „Младежи, образование и 

общество” 

Стартира дейността на младежка медия 

„4-YOUTH” 

март 2013 г. 

    

Сдружение „Младежи, образование и 

общество” 

Семинар „Младите хора на пазара на 

труда – Северен централен район за 

планиране” 

май 2013 г. Сдружение „Младежи, образование и 

общество” 

Участие в Седми национален ученически 

фестивал „Климент Михайлов” - Русе 

май 2013 г. Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”, Неформална група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

Участие в Националната среща на 

ученическите и детски парламенти 

ноември 2013 г. Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

 

3. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА  

Информационна кампания за 

преодоляване на негативните тенденции 

сред учащите  

февруари 2013 г. ОП „МДСИП” 

МКБППМН 

 

Кампания за превенция на зависимости – 

информационни дейности, рок 

концерти,флашмоб 

май- юни 2013 г. ОП „МДСИП” 

 

 

Вечер на здравословното хранене и 

готвене – информационна кампания, 

кулинарен щанд, видеопоказ, 

интерактивни игри 

 

ноември 2013 г. 

ОП „МДСИП” 

Училищни клубове 

 

          

Отбелязване 1 декември- Световен ден за 

борба срещу СПИН 

декември 2013 г. Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАВНОПОСТАВЕНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ  

Кампания „Свобода на словото срещу 

речта на омразата – къде да поставим 

ограничителна линия” 

януари 2013 г. Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

Работа по училища за разясняване на 

„правата на децата” според Европейските 

документи 

февруари 2013 г. Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент”, 

Сдружение „Младежка толерантност” 

Международен ден на ромите - изложба 

„Бит и култура на ромите” 

април 2013 г. ЦМДТ „Амалипе” Велико Търново, 

Община Горна Оряховица,  

ОП „МДСИП” 

Провеждане Ден на отворени врати за 

идеи и предложения „Гласът на младите 

през местната власт” в контекста на 

мотото „2013 –Европа на гражданите” и 

по повод 12 август – Европейски ден на 

младежта 

август 2013 г. ОП „МДСИП” 

Дискотека, игри и забавления за деца с 

увреждания 

септември 2013 г. Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент”,Сдружение 

„Младежка толерантност” 

Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”  
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          План за младежта през 2013 година към Програма за младежки дейности за 2013-
2015 година в Община Горна Оряховица е разработен в резултат на планирани 
инициативи от младежките организации и подлежи на актуализация през годината на 
база новопостъпили предложения за дейности. 
 
        Реализирането на конкретните дейности в плана ще повиши познанията, 

готовността, подкрепата и ролята на младите хора за бъдещето на България. Чрез 

участие и работа по собствени идеи и проекти, чрез обучение, стаж, международни 

обмени, работа в мрежа и работа в екип младите хора ще натрупат опит и умения, 

необходими за бъдещата им личностна и професионална реализация.  


