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ПЛАН 

 ЗА МЛАДЕЖТА 

В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

       ЗА 2017 ГОДИНА  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за младежта е структуриран съгласно 

разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта. Той е документ, който 

определя целите и мерките на общинската политика за младежта за 2017 

година. В общинския план за младежта се очертават основите насоки за 

развитието на младежката политика в община Горна Оряховица. Той се 

базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с 

приоритетите на националната и европейската политика за младежта.  

Планът е изграден на принципа на координация и единодействие между 

всички институции, работещи по проблемите на младежта. Съобразен e с 

изискванията на Закона за младежта и Националната стратегия за 

младежта 2012-2020 година.  

 

I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

След завършване на своето образование, младите хора се включват  в 

пазара на труда, като в повечето случаи нямат никакъв трудов опит по 

придобитата специалност, което затруднява намирането и устройването им 

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

наблюдаваме следните изменения за период от три години: 

Брой безработни младежи в община Горна Оряховица до 29 години 

Регистрирани безработни младежи 

към 31.12.2014 г. 

248 

Регистрирани безработни младежи 

към 31.12.2015 г. 

205 

Регистрирани безработни младежи 

към 30.06.2016 г. 

158 
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Брой  младежи до 29 години, започнали работа по програми за 

осигуряване на заетост в община Горна Оряховица 

Брой младежи започнали работа 

към 31.12.2014 г. 

106 

Брой младежи започнали работа 

към 31.12.2015 г. 

68 

Брой младежи започнали работа 

към 30.06.2016 г. 

86 

 

 

Брой  безработни младежи с намалена трудоспособност в община  

Горна Оряховица до 29 години  

Брой младежи започнали работа 

към 31.12.2014 г. 

4 

Брой младежи започнали работа 

към 31.12.2015 г. 

6 

Брой младежи започнали работа 

към 30.06.2016 г. 

3 

 

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Министерството на 

труда и социалната политика реализира редица мерки за повишаване на 

възможностите 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. Община 

Горна Оряховица кандидатства и работи по следните Национални 

програми и проекти: 

� Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания“. По тази програма бяха назначени 2 лица на работа, за 

срок от 2 години.  

� Национална програма 2015-2016 „Активиране на неактивните лица“.  

По тази програма е назначено едно лице, за период от 2 години, на 

длъжност „Младежки медиатор“.  
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� Европейска програма „Обучение и заетост за младите хора“ . По нея 

бяха назначени 26 лица до 29 години - за период от 6 месеца.  

� По проект „Шанс за работа“ бяха назначени две лица за помощник 

възпитатели в ДГ „Щастливо детство“ и ДГ „Елена Грънчарова“ за срок 

от 3 месеца. 

� По „Регионална програма за заетост“ бяха назначени 7 човека като 

общи работници за период от 5 месеца.  

� В началото на  2017 година Общината ще се включи  в Националната 

програма „Старт в кариерата”. По нея ще бъдат ангажирани трима 

младежи до 29 години, завършили висше образование, но без трудов 

стаж по специалността.  Програмата дава възможност за натрупване на 

трудов стаж и опит по специалността, като осигурява и месечно 

възнаграждение.  

� Друга възможност за младите хора е Европейската доброволческа 

служба, която предоставя начини за придобиване на неформален опит, 

практически знания и алтернативна трудова заетост в страна, различна 

от тяхната собствена. Младежите 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.  

  Анализът на младежката престъпност през деветмесечието на 2016 г. 

на територията на РУ на МВР - Горна Оряховица, отчита известно 

намаление на  престъпленията, извършвани от малолетни и непълнолетни 

лица спрямо 2015 г. За същия период се регистрира увеличение на 

противообществените прояви на маловръстни и се запазва нивото на 

водените на отчет в ДПС лица. Основните фактори, водещи до 

противоправно поведение на подрастващите, продължават да са: занижен 

жизнен статус на част от семействата, конфликтна или криминогенна 

семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на 

образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, 

недостатъчна ангажираност на свободното време, висок процент на 

младежката безработица. Наред с действията 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. 
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II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА   

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ  

ПРИОРИТЕТИ:  

• Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора; 

• Подобряване на достъпа до информация и до качествени услуги; 

• Насърчаване на здравословния начин на живот; 

• Превенция на социалното изключване на младите хора в 

неравностойно положение; 

• Развитие на младежкото доброволчество; 

• Повишаване на гражданската активност; 

• Подобряване на възможностите за реализиране на социалните и 

творческите умения на младите хора; 

• Развитие на междукултурния и международния диалог на младите 

хора в община Горна Оряховица; 

• Превенция на младежката престъпност. 

СТРАТEГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

• Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

качествена професионална реализация на младите хора; 

• Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа 

на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора 

в съответствие с потребностите и интересите им; 

• Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми на всички млади хора, младежи с увреждания 

и от етнически малцинствени групи. Насърчаване на здравословния 

им начин на живот; 

• Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение - младежи в специализирани институции; младежи с 

увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; 

младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и 

други групи младежи в риск; 

• Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила 

за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 
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социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране 

на гражданско самосъзнание; 

• Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора 

в гражданския живот и за приобщаването им към основните 

демократични ценности и стандарти; 

• Насърчаване на младежката инициативност, творчество и изява; 

• Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за младежите и 

тяхното участие в междукултурното и международното младежко 

общуване; 

• Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на 

престъпността, особено в превенция на правонарушенията, 

извършени от млади хора. 

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 физическата 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 на възраст от 15 до 29 години – 

неорганизирани или организирани в различни структури, без оглед на 

тяхната расова, етническа, религиозна, национална, социална или културна 

принадлежност. 
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IV. ДЕЙНОСТИ  

 

Глобални направления при реализиране на дейностите:  

• 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;  

• Методическа помощ при организация и провеждане на събития и 

срещи; 

• 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. 
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V. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН  ЗА  МЛАДЕЖТА ПРЕЗ  2017 ГОДИНА 

 

                Дейност  Срок за 

реализация  

Вид на дейността  Отговорна 

институция  

Финансиране на 

дейността  

Индикатори  

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

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

хора.  

1.1  Обучителни сесии за младите 

членове „Презентационни 

умения” 

януари обучителна лекция Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

 Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

Брой обучени 

доброволци 

1.2 Обучение от типа „Връстници 

обучават връстници“. Обучение 

е от УЕПП /ученически екип по 

първа помощ/  

април обучителна лекция Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров 

със съдействието 

на  Община Горна  

 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров 

със съдействието 

на  Община Горна  

 

Брой обучени 

ученици 

1.3 Писане на мотивационно писмо 

и автобиография 

май обучителна лекция Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” и 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

 

Брой тренинги, 

брой участвали 

младежи 
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1.4 Личностно израстване и 

лидерска подготовка 

постоянен тренинги Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност 

 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност 

 

Брой тренинги, 

брой участвали 

младежи 

1.5 Работа в екип   постоянен тренинги Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Фондация 

„СМАРТ“ 

Доброволна 

инициатива 

Брой тренинги, 

брой участвали 

младежи 

1.6 Кампания за активиране на 

младите от града  

1 ноември информационна 

кампания 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

Доброволна 

инициатива 

Брой участвали 

младежи 

1.7 Как да се представя пред 

работодател 

септември серия от 

обучителни 

тренинги 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност”-  

Горна Оряховица 

Брой тренинги, 

брой участвали 

младежи 

Приоритет II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ  

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

на младите хора, в съответствие с потребностите и интересите им.  

2.1  Менторски център на Фондация 

„Международна награда на 

херцога на Единбург - България” 

постоянен  информационна 

кампания 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност”; 

Сдружение 

Доброволна 

инициатива 

 

Брой младежи 

кандидатстващи за 

награда  
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„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Съвместно с 

Фондация 

“Международна 

награда на херцога 

на Единбург - 

България”- София 

2.2 Евродеск - информационен 

център 

постоянен информационна Сдружение 

„Младежка 

толерантност” 

Доброволна 

инициатива 

 

Брой информирани 

младежи, лица и 

НПО 

Приоритет III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НА ЧИН НА ЖИВОТ  

Стратегическа цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми на всички млади хора, 

младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи, насърчаване на здравословния им начин на живот.  

3.1  Любов и сексуално отношение 

при младите хора 

 

февруари здравословна 

беседа 

Младежки дом 

РЗИ – Велико 

Търново 

Младежки дом Брой 

информирани 

младежи 

 Отбелязване деня  за борба с 

туберкулозата. Разяснителна 

беседа в часа на класа от І до ХІІ 

клас. 

Презентация на видеостената в 

СУ „Вичо Грънчаров“ 

март информационна 

кампания 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

със съдействието на  

Община Горна  

 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ със 

съдействието на  

Община Горна  

 

Брой 

информирани 

ученици 

3.2 Здравословно хранене – 

разяснителна беседа  

октомври здравословна 

беседа 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

със съдействието на  

Община Горна  

 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ със 

съдействието на  

Община Горна  

Брой 

информирани 

ученици 

3.3 „Празник на знанието” -

образователни игри със 

октомври интерактивна 

образователна 

Младежки дом; 

РЗИ – Велико 

Младежки дом 

със съдействието 

Брой участници 
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състезателен характер, насочени 

към здравословния начин на 

живот на деца и младежи 

дейност Търново 

със съдействието на 

община Горна 

Оряховица 

на община Горна 

Оряховица 

3.4 „АНТИСПИН кампания” - 

направа на сигли и раздаването 

им в училищата 

1 декември информационна 

кампания 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

със съдействието 

на Община Горна 

Оряховица 

Брой направени 

сигли 

Приоритет IV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ  

Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение - младежи в специализирани 

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

бивши затворници и други групи младежи в риск.  

4.1  Инициативи с младежи от 

социални услуги предоставяни в 

общността  

постоянен социална дейност Социални услуги 

на територията на 

община Горна 

Оряховица 

Социални услуги 

предоставяни в 

общността  на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

Брой  

проведени 

инициативи 

 

4.2  Акция за събиране на дарения от 

дрехи за социалните домове 

1 октомври социална дейност  Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

 

Доброволна 

инициатива  

Брой  

направени дарения 
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4.3 Кампания за събиране на 

пластмасови капачки 

постоянен социална дейност Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Фондация „Идея в 

действие“ – София 

 

 

Доброволна 

инициатива 

Количество 

предадени  

капачки 

Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО  

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

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

5.1 Фотоконкурс „Символите на 

Горна Оряховица“ 

15 февруари конкурс Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

 

Брой постъпили 

фотоси 

5.2  Предизвикателството за 

Социална промяна 

април-май презентации в 

средните училища  

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Фондация „Идея в 

действие“ - София 

Доброволна 

инициатива   

Брой създадени 

екипи 

5.3 Акция „Великден“ април събиране на 

дарения 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Брой участвали 

младежи 
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5.4 Акция „Нашата Коледа“ декември събиране на 

дарения 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Брой участвали 

младежи 

Приоритет VI. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ  

Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им 

към основните демократични ценности и стандарти.  

6.1  Бележник 2017 година януари лагер-школа Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Мрежа за работа с 

деца 

Доброволна 

инициатива 

Брой участвали 

младежи 

6.2 Концерт посветен на 14 

февруари - „Празник на любовта 

и виното” 

14 февруари концерт в  

НЧ „Напредък -

1869”- Горна 

Оряховица 

Сдружение 

”Горнооряховски 

младежки 

парламент” със 

съдействието на  

Общината Горна 

Оряховица и  

НЧ „Напредък-

1869” 

Доброволна 

инициатива 

Брои участници в 

концерта, брой 

зрители 

6.3 Десета национална среща  на 

младежки организации –  

„10 години от началото“  

24 февруари обучителна 

дейност 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“  

със съдействието 

на  Общината 

Горна Оряховица 

Общината Горна 

Оряховица; 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“  

 

Брой лектори, 

брой организации 

присъстващи на 

срещата 
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6.4 „Работилница за умения и 

добродетели”: 

- изложба на мартеници, 

изработени от деца и ученици от 

детските и учебни заведения в 

общината 

февруари изложба Община Горна 

Оряховица; 

Младежки дом 

Община Горна 

Оряховица; 

Младежки дом 

Брой посетители 

на изложбата 

6.5 Най-дългата рисунка, посветена 

на Деня на Земята – 22 април 

22 април образователна 

дейност 

Младежки дом; 

Учебни заведения  

със съдействието 

на Община Горна 

Оряховица 

Младежки дом; 

със съдействието 

на Община Горна 

Оряховица 

Брой деца и 

младежи взели 

участие 

6.6 Мегафон април пролетен – лагер 

школа 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Мрежа за работа с 

деца 

 

Доброволна 

инициатива 

Брой участвали 

младежи 

6.7 Годишна среща на 

организациите в мрежата аз 

работа с деца 

юни годишна среща Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Мрежа за работа с 

деца 

 

Доброволна 

инициатива 

Брой участвали 

младежи 

6.8 Международен ден на младежта 12 август срещи-разговори Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Доброволна 

инициатива 

Брой участвали 

младежи 
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 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

 

6.9 

Участие на рок-групите в 

Рокфеста в Миндя  и  Мотофеста 

в  гр. Полски Тръмбеш 

август участия в 

фестивали 

ОП „МДСИП’’ ОП „МДСИП’’ Брой участвали 

младежи 

6.10 Международен ден на младежта август флашмоб ОП „МДСИП’’ ОП „МДСИП’’ Брой участвали 

младежи 

6.11 „Фамилатлон в Горна 

Оряховица” 

септември семеен празник с 

различни 

занимателни 

ателиета, спортни 

състезания на 

открито 

Община Горна 

Оряховица;  

Сдружение 

”Горнооряховски 

младежки 

парламент” в 

партньорство с 

Асоциация 

„Родители” 

Община Горна 

Оряховица;  

Спонсори 

Брой участвали 

семейства;  

Брой участвали 

младежи 

6.12 ,,Моите еко-фантазии” – 

изложба от творби, изработване 

от отпадъчни материали 

 

ноември изложба ОП ,,МДСИП’’ ОП ,,МДСИП’’ Брой младежи 

посетили 

изложбата 

6.13 Фотоконкурс ,,Горещо фото - 

око” 

ноември фотоконкурс ОП ,,МДСИП’’ ОП ,,МДСИП’’ Брой участвали 

младежи 

6.14 Отново за доброволчеството декември срещи разговори Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

Доброволна 

инициатива 

Брой младежи 

посетили 

инициативата 

6.15 „Работилница за умения и 

добродетели”: 

 - изложба на сурвакници и 

коледни картички 

декември изложба Община Горна 

Оряховица; 

Младежки дом 

Община Горна 

Оряховица; 

Младежки дом 

Брой посетители 

на изложбата 
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6.16 „Най-красива коледна украса“ декември  надпревара за 

коледна украса в 

училищата  

Сдружение 

”Горнооряховски 

младежки 

парламент” в 

партньорство с 

Общината и 

училищата  

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” със 

съдействието на 

Община Горна 

Оряховица  

Брой класирани 

училища  

Приоритет VП. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА 

МЛАДИТЕ ХОРА 

Стратегическа цел: Насърчаване на младежката инициативност, творчество и изява. 

7.1 Използване на програмите от 

Дирекция Бюро по труда за 

кариерно развитие на младите 

хора 

постоянен информационна 

кампания 

Дирекция Бюро по 

труда, Община 

Горна Оряховица 

Проектно 

финансиране 

Брой участници в 

програмите 

7.2 Предоставяне на условия за 

развитие на таланта, 

творческите умения и 

културното изразяване на 

младите хора 

постоянен концерти,  

срещи, дискусии, 

изложби, 

представяне на 

книги, форуми 

Община Горна 

Оряховица, ХГ „Н. 

Каранешев“, 

Общинска 

библиотека, ОП 

„МДСИП“, 

Читалища 

Община Горна 

Оряховица 

Брой  участвали 

младежи 

7.3 Насърчаване и подпомагане на 

талантливите млади хора в 

областта на изкуството, 

науката, спорта 

постоянен Общинска 

програма 

Община Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица 

Брой 

подпомогнати 

младежи 

7.4 Подготовка и представяне на 

театрални постановки 

март-юни театрална дейност „ТЕАТЪР 220“ – 

неформална 

младежка група 

„ТЕАТЪР 220“ – 

неформална 

младежка група 

Брой реализирани 

представления, 

брой зрители 

Приоритет VIII. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА  

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за младежите и тяхното участие в междукултурното и 

международното младежко общуване.  

8.1  Участие на младежи в 

международни обмени  

постоянен  младежки обмени  Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

Доброволна 

инициатива  

Брой участващи 

младежи  
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парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност”-  

Горна Оряховица  

8.2 Участие на художествени 

състави в международни 

конкурси и фестивали 

постоянен конкурси, 

фестивали 

Художествени 

състави на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица, 

Читалища, 

Сдружения 

Брой участия  

8.3 Създаване на условия за 

опознаване на отделните 

етнически общности и техните 

култури 

за стимулиране на толерантност, 

разбирателство, взаимодействие 

и диалог между общностите 

постоянен дискусии, 

изложби, 

конкурси, 

презентации, 

открити уроци 

Община Горна 

Оряховица,  

Общинска 

библиотека, 

ХГ „Н. 

Каранешев“, ОП 

„МДСИП“, 

Читалища, учебни 

заведения 

Община Горна 

Оряховица, 

проекти  

 

Брой проведени 

събития 

Приоритет IX. ПРЕВЕНЦИЯ НА МЛАДЕЖКАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

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

правонарушенията, извършени от млади хора.  

9.1  Превенция на наркотични и 

упойващи вещества. Издаване на 

брошура. 

февруари презентация  Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Брой презентации 

9.2   „За“ и „против“  алкохола - 

презентация 

 

февруари презентация Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Брой презентации 

9.3 Превенция трафик на жени: 

 - прожекция на филм 

март информационна 

кампания 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Брой младежи 

взели участие 
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9.4 Инициативи в учебните 

заведения във връзка с борбата 

против трафика на жени 

ноември обучения Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност”; 

Център „Мария“ 

Доброволна 

инициатива 

Брой направени 

презентации по 

темата 

9.5 Инициативи „Не на насилието в 

училище” 

ноември обучения Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност”; 

Център „Мария“ 

Доброволна 

инициатива 

Брой направени 

презентации по 

темата 
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VI. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  

Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите, заложени 

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

средства от проекти по различни оперативни програми на Европейския 

съюз.  

 

VII. 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.  

 

VIII. 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.  

 

IX. 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.  

Планът за младежта през 2017 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. 
 


