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ПЛАН 

 ЗА МЛАДЕЖТА 

 В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

за 2014 година 

 

 
В общинския план за младежта се очертават основите насоки за 

развитието на младежката политика в Община Горна Оряховица. Той е 

изграден на принципа на координация и единодействие между всички 

институции, работещи по проблемите на младежта. Общинският план за 

младежта е съобразен с изискванията на Закона за младежта, Националната 

стратегия за младежта 2010 – 2020 година и Националната програма за 

младежта 2011 - 2015 година и в изпълнение на Програма за младежките 

дейности в Община Горна Оряховица 2013-12015 година. 

 

 
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото 

им трудово и социално реализиране. Необходимо е да се създават и 

развиват условия, чрез които младежите да намират своето място на пазара 

на труда. По данни на Дирекция „Бюро по труда”- град Горна Оряховица 

към месец октомври 2013 година се запазва броят на регистрираните 

безработни младежи - около 390 души, както и в предходната 2012 година. 

Броят на младежите, започнали работа по програми за осигуряване на 

заетост в Община Горна Оряховица - 109 души /към месец октомври 2013 

г./, през 2012 година са били 98 души. 

 След завършване на своето образование, младите хора 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.  

  Съгласно Закона за насърчаване на заетостта,  Министерството на 

труда и социалната политика реализира редица мерки за повишаване 

пригодността и осигуряване на заетост на младежите чрез свои програми. 

Тяхната цел е осигуряване на субсидирана заетост и социална интеграция 

на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане чрез 

разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на 

социални услуги, както и повишаване на пригодността им за заетост чрез 

включването им в обучение за повишаване на уменията и квалификацията, 

за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация.  



2 

 

 Друга възможност за младите хора  е Европейската доброволческа 

служба по програма „Младежта в действие”, предоставяща възможности за 

придобиване на неформален опит, практически знания и алтернативна 

трудова заетост.  Целта на Европейската доброволческа служба е да 

развива солидарност и да насърчава активното гражданство и взаимното 

разбирателство сред младите хора. Европейската доброволческа служба 

дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност за 

срок от 12 месеца в страна, различна от страната на постоянно 

пребиваване. Тя насърчава солидарност между младите хора и 

представлява „учене чрез дейност”. Наред с ползите за местните общности, 

доброволците научават нови умения и чужди езици, откриват други 

култури чрез неформални дейности и практики. 

        През 2013 година стартираха проектите „Ученически практики” и 

„Студентски практики”.Те са финансирани по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирани от Европейския социален фонд. Община Горна 

Оряховица се включи в тях и към момента има приключили практики на 

ученици /3 практиканта/ и студенти /4 практиканта/ в различни дирекции.  

Гражданското участие на младите хора е свързано с прилагане 

принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота 

на общините и регионите.  

Младите хора декларират желание да се включат в обществения 

живот за решаване на собствените си проблеми, като вземат участие в 

граждански организации. На територията на община Горна Оряховица 

работят младежки неправителствени организации, които реализират 

младежки инициативи и дейности на местно, национално и европейско 

ниво. 

Kъм момента  основни източници на финансиране на проекти са 

Националната програма за младежта 2011-2015, чийто основен 

координатор е Националният център „Европейски младежки програми и 

инициативи” към Министерство на образованието, младежта  и науката. 

Програмите имат за цел развитието на неформалното образование 

съобразно европейските критерии като начин за усвояване на знания и 

умения, които съдействат за изграждането на активно гражданско 

съзнание.  

          Сравнителният анализ от последните две години по данни на РУП 

Горна Оряховица и според Отчета на МКБППМН за 2013 година показва 

известно намаляване на престъпленията, извършвани от малолетни и 

непълнолетни лица, респективно по-нисък относителен дял в рамките на 

общата престъпност. 

  За периода от 01.01.2013 г. до 30.11.2013 г. в РУП град Горна 

Оряховица са регистрирани 26 престъпления, извършени от  малолетни и 

непълнолетни лица. Като процент от общия брой на извършителите на 
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престъпления, регистрирани на територията на РУП Горна Оряховица, 

непълнолетните са 7,34 %, в сравнение с 2012 г. са били 7,41 %. 

  Непълнолетните извършители са 19 – 15,8 % от общия брой 

извършители, а малолетните 13 – 10,32 % в сравнение с 2012 г. са били 21 

непълнолетни – 8, 33 %/5 малолетни – 1,98 %. 

  В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до 

противоправно поведение: занижен жизнен статус на част от семействата, 

конфликтна или криминогенна семейна среда, подценяване на 

образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, 

недостатъчна ангажираност на свободното време на подрастващите, 

нарастващ процент на младежката безработица. Наред с всички действия 

за подобряване на различните аспекти на социалната действителност, е 

необходимо всички институции и организации да привличат в по-голяма 

степен съдействието на младежите в превантивната дейност. 

 

 

II. ПРИОРИТЕТИ  И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА    

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

         ПРИОРИТЕТИ: 

 
 Качествена грижа за живота, здравето и физическата активност на 

младите хора в общината. 

 Ангажиране на младите хора в обществения живот на общината и 

намаляване на социалната им пасивност при вземане на решения 

по засягащи ги въпроси. 

 Оптимално използване възможностите на образованието - 

формално и неформално - от младежите като основа за 

професионална реализация на пазара на труда. 

 Пълноценна реализация на личностните качества на младите хора 

при условията на повишени изисквания за конкурентноспособност 

на съвременния пазар на труда. 

 Равноправен достъп до всички източници на младежка 

информация. 

 Стимулиране на младежката мобилност, сътрудничество и обмяна 

на неформален опит. 

 Приобщаване на младите хора към основните демократични 

ценности - равнопоставеност на половете, зачитане на основните 

човешки права. 

 Отговорност на младите хора към собственото им здраве и 

култура по отношение на превенцията на зависимостите.  
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       СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

Специфична цел 1: Активизиране ролята на младите хора в процесите на 

гражданското общество 

Специфична цел 2: Развитие на общинската младежка политика 

Специфична цел 3: Повишаване на физическа активност и насърчаване на 

здравословния начин на живот 

Специфична цел 4: Подпомагане развитието на талантите, творческите 

умения и възможностите за изява на младежите 

Специфична цел 5: Социално-икономическа интеграция на ромските  

младежи 

Специфична цел 6:  Подобряване на достъпа до информация 

 

 

 

ІІІ. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 

 Предвидените дейности в Общинския план за младежта са насочени 

към  подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани в 

различни структури, на възраст от 15 до 29 години, без оглед на тяхната 

расова, етническа, религиозна, национална, социална или културна 

принадлежност. 

 
 

IV. ДЕЙНОСТИ  

 

          Осъществяване на сътрудничество между младежките организации и 

институциите, работещи с млади хора, при разработване на съвместни 

програми и проекти с цел подобряване благосъстоянието на младите хора в 

общината. 

 Информационни кампании за популяризиране на Европейската 

харта за участие на младите хора в живота на общините и 

регионите. 

 Създаване на младежки пространства за по-добра информираност 

на младите хора. 

 Подпомагане при отпечатване на афиши, флаери и други печатни 

издания по различни въпроси, актуални за младите хора. 
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 Популяризиране на националните и европейски програми за 

предоставяне на младежки услуги, младежка мобилност и 

доброволчество. 

 Включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно 

социално положение и млади хора с увреждания.  
 

 

 

 

 

СОЦИО – КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

дейност 
период за 

изпълнение 

 

организатори 

 

Акция „Предай прегръдката 

нататък” – посветена на 

Международния ден на 

прегръдката 

януари 2014 г. ОП „МДСИП” 

Международен ден на прегръдката 

януари 2014 г. 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент” 

 

Международен ден на думата 

„Благодаря” 

 
януари 2014 г. 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент” 

 

Посрещане на доброволци от 

Испания и Латвия за изпълнение на 

Европейските приоритети 

 

януари 2014 г. 
Сдружение 

„Младежка толерантност” 

Поредица от срещи „Църквата в 

съвременния свят” 

февруари 

май 

септември 

декември 2014 г. 

ОП „МДСИП” 

Отбелязване на Деня на влюбените 

- Свети Валентин 
февруари 2014 г. 

 

Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”; 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент” 

Ден на спонтанните дейности 

свързани с доброта – акция 

свързана с  посещения на 

възрастни хора 

февруари 2014 г. 

 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент” 

„С обич за моята майка” – 

осмомартенски празничен концерт 
март 2014 г. ОП „МДСИП” 

10 години от създаването на 
Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

 

март 2014 г. 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент”; 

Сдружение 
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„Младежка толерантност” 

Община Горна Оряховица 

Представяне на комедийната  

постановка „Рибарски свади” по 

Карло Голдони 
март 2014 г. 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

Участие на Неформална младежка 

група „Театър 220” в Младежки 

театрален фестивал „Океан от 

любов” гр. Пазарджик 

март 2014 г 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

Участие на Неформална младежка 

група „Театър 220” в театралните 

празници на ДТ „В. Друмев”  

гр. Шумен 

март 2014 г. 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

„Графит фест”-завършване на 

рисунките върху опорната стена на 

„Лидъл” 

 

април 2014 г. 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент” 

Община Горна Оряховица 

„Първоаприлски калейдоскоп” – 

забавна програма 
април  2014 г. ОП „МДСИП” 

Участие на Модерен балет „Етна” 

Международния конкурс 

„Танцуваща река” в град Русе. 

април 2014 г. ОП „МДСИП” 

Отбелязване - Денят на Земята 

април 2014 г. 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент” 

Участие на рок групите при 

Младежки дом Горна Оряховица в 

майските дни на културата 

май 2014 г. 
ОП „МДСИП” 

Община Горна Оряховица 

Участие на Неформална младежка 

група „Театър 220” в Национален 

празник  на детско – юношеското 

театрално творчество „Малкия 

принц” гр. Велико Търново 

май 2014 г. 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

Създаване на инициативни групи 

за заснемане на проблемните места 

в града и предоставянето им на 

общинската администрация 

май 2014 г. 

Сдружение 

„Младежка толерантност” 

 

Иницииране на кампании за 

повишаване на личностната 

отговорност на гражданите по 

опазване на чистотата в града. 

2014 г. 

Сдружение 

„Младежка толерантност” 

 

Участие на Неформална младежка 

група „Театър 220” в Национален 

ученически театрален фестивал 

„Климент Михайлов” гр. Русе 

юни 2014 г. 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

Участие на рок групите 

„Черноризец” и „Демоде”  в 

Рокфеста в Миндя и Мотофеста в 

Полски Тръмбеш. 

август  2014 г. ОП „МДСИП” 
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Участие на Модерен балет „Етна” в 

Международния младежки 

фестивал „Жреци на музите" в град 

Царево 

август 2014 г. ОП „МДСИП” 

Фамилатлон в Горна Оряховица 

/семейни игри, състезание с 

велосипеди, спортни прояви и 

забавления в екологични ателиета/ 

 
септември 2014 г. 

Община Горна Оряховица; 

ОП „МДСИП”; 

Сдружение 

„Горнооряховски младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка толерантност”; 

Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива” 

 

Отбелязване на 200 години от 

рождението на Михаил Лермантов 
октомври 2014 г. 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

 

Участие на Модерен балет „Етна” в 

Третия фестивал-конкурс за 

съвременна хореография „Враца 

танцува” 

октомври 2014 г. ОП „МДСИП” 

Хелоуин  парти 

за участниците в  школите и 

клубовете при Младежкия дом 

октомври 2014 г. ОП „МДСИП” 

Фотоконкурс „Горещо екооко”-

изложба 
oктомври  2014 г. ОП „МДСИП” 

„Моите еко фантазии” – конкурс за 

изработване на творби от 

отпадъчни материали;  

Изложба 

oктомври  2014 г. ОП „МДСИП” 

Отбелязване  на 10 години от 

създаването на „Театър 220” при 

ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” 

 

ноември 2014 г. 

ОП „МДСИП”; 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов”; 

Община Горна Оряховица 

Празничен концерт 

 „Коледна усмивка”  
декември 2014 г. ОП „МДСИП” 

Международен ден на човешките 

права – раздаване на брошури с 

правата на човека на пл. „Георги 

Измирлиев” 

декември 2014 г. 
Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Коледен базар 

декември 2014 г. 
Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 
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Традиционен Коледен конкурс 

„Най атрактивна коледна украса в 

моето училище” 
декември 2014 г. 

Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Община Горна Оряховица 

Шести международен фестивал на 

младежките аматьорски театри август 2014г. 

Сдружение Младежки театър 

„Алтернатива”, 

Община Горна Оряховица 

 

ОБРАЗОВАНИЕ – ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО 

дейност 
период за 

изпълнение 
организатори 

Представяне на театрална 

постановка „Ученически неволи” -  

хумористична миниатюра на руски 

език 

февруари 2014 г. 

 

Неформална младежка  група 

„Театър 220” 

Участие в регионален кръг от 

Национален фестивал на детско – 

юношеските театри  на руски език  

в гр. Велико Търново 

февруари 2014 г. 

 

Неформална младежка  група 

„Театър 220” 

Национална младежка среща 
март 2014 г. 

 

Община Горна Оряховица; 

Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Обучение „ Младите хора и пазара 

на труда” март 2014 г ОП „МДСИП” 

Участия на представителите на 

организацията в обучителни 

програми за новия програмен 

период 2014-2020. 

2014 г. 

 

Сдружение 

„Младежка толерантност” 

Разпространяване на информация, 

чрез ЕВРОДЕСК относно 

възможностите за между културен 

диалог на младите хора и намиране 

на работа. 

2014 г. 
Сдружение 

„Младежка толерантност” 

Презентация  на новата програма 

„Еразъм за всички” 2014-2020 април 2014 г. ОП „МДСИП” и НЦЕМПИ 

Най-дългата рисунка посветена на 

опазване на нашата планета Земя април 2014 г. ОП „МДСИП” 

Информационна кампания във 

връзка с Националния ден на 

Евродеск в България 
май 2014 г. ОП „МДСИП” 

Рекламиране на информационната 

кампания „Младежки пътни знаци” 

на ММС и НЦЕМПИ 
2014 г. ОП „МДСИП” 
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 СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА  

дейност 
период за 

изпълнение 

 

организатори 

 

Международен ден в подкрепа на 

жертвите на престъпления февруари 2014 г. 
Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Международен ден на борбата с 

рака  

 

февруари 2014 г. 
Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

Образователна среща „Анорексия, 

булимия и  други хранителни 

разстройства при подрастващите 

момичета” 

април 2014 г. 
ОП „МДСИП” 

 

Кампания за превенция на 

зависимости – образователни и 

информационни дейности 
май 2014 г. 

ОП „МДСИП” 

 

 

Забавни игри със състезателен 

характер на открито за 

здравословен начин на живот. 
октомври 2014 г. 

ОП „МДСИП” 

 

Отбелязване 1 декември - Световен 

ден за борба срещу СПИН 
декември 2014 г. 

ОП „МДСИП” 

Неформална младежка група 

„Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. 

Ломоносов” 

Анти  - Спин кампания  - 

информационна кампания, 

раздаване на брошури и червени 

лентички в училищата и на пл. 

„Георги Извмирлиев” 

декември 2014 г. 

Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 

 

 

РАВНОПОСТАВЕНОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ 

                        дейност 
период за 

изпълнение 

 

организатори 

 

Разговор за европейските ценности 

и толерантността във връзка с Деня 

на Европа 
май 2014 г. ОП „МДСИП” 

„Да сеем цветя, а не омраза!” – 

екоакция 2014 г. ОП „МДСИП” 

Международен ден за 

изкореняване на бедността – 

кампания за събиране на храна, 

дрехи и играчки и раздаването им 

на социално слаби хора 

октомври 2014 г. 
Сдружение „Горнооряховски 

младежки парламент” 
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V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

          Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите заложени 

в Плана са в рамките на одобрения бюджет на Община Горна Оряховица, 

средства от проекти по различни оперативни програми на Европейския 

съюз. 

 

VI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА, АКТУЛИЗАЦИЯ И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА 

 

 Кметът на община Горна Оряховица ще ръководи, организира и 

контролира дейността по изпълнението на общинския план за младежта и 

при необходимост ще го актуализира с решение на Общински съвет. 

          Актуализацията на плана ще се осъществява чрез периодични срещи 

на ангажираните с младежката политика институции, младежките 

организации и групи млади хора, с оглед на своевременно очертаване на 

основните цели и дейности. 

 

VII. ПУБЛИЧНОСТ 

 Кметът на общината осигурява отчетност, публичност и прозрачност 

на общинската политика за развитие на младежта. 

          Дейностите по плана ще се популяризират чрез средствата за масово 

осведомяване /интернет страница на Община Горна Оряховица,  Общинско 

кабелно радио и др./ и по линия на контактите, осъществявани при 

реализирането на различни проекти. 

 

  VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

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. 

Мерките и дейностите в настоящия Общински план за младежта са 

формулирани гъвкаво и могат да бъдат променяни в хода на нейното 

реализиране с оглед отразяване на динамичните промени в обществената 

среда. 


