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І. ВЪВЕДЕНИЕ. 

 
Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да 

осигурим европейско развитие на България. Държавната политика за младежта 
е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, 
младежките организации и обществото, която има за цел създаване на 
благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младите хора в 
България и участието им в обществения и икономическия живот, както и 
приобщаването им в  управлението на местно, областно и национално ниво 
чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната. 

Областният план за младежта, разработен от Областна администрация 
Добрич е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинските 
администрации, намиращи се на територията на област Добрич и 
националната политика за младите хора. 

Настоящият Годишен план за младежта 2015 г. се приема в изпълнение 
на Закона за младежта – в сила от 20.04.2012 г. (Обн.-ДВ бр.31 от 20.04.2012 
г., изм. ДВ бр. 68 от 02.08.2013 г., изм. ДВ бр. 14 от 20.02.2015г.) и 
Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.  

В изпълнение на чл.13 и чл.14 от глава Втора на Закона за младежта, 
Областните управители осигуряват провеждането на държавната политика за 
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младежта на територията на съответната област и изготвят областните 
планове за младежта, като обобщава общинските планове за младежта. 

В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта 
ежегодно до 31 януари се подготвят и утвърждават общинските годишни 
планове за младежта за текущата година. Тези документи определят целите и 
приоритетите на общинските политики за младите хора, както и финансовите 
ресурси за реализирането им. 

 
 
Областният план за младежта 2015 година съдържа: 

 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в област Добрич; 

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на регионалната 

политика за младежта и мерки за постигането им; 

3. Описание на съвместими дейности, които допринасят за постигане на 

целите на Националната стратегия за младежта; 

4. Организация и координация на дейностите за постигане на 

дейностите; 

5. Действия по наблюдение и оценка на областния план за младежта; 

6. Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 

Настоящият план определя основните цели и приоритети в областта на 
младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора, 
отразени в приетите общински планове и е в синхрон с приоритетите на 
европейската политика за младежта. 

Областният план за младежта се реализира в партньорство с всички 
заинтересовани страни на областно ниво. 

 
 
 
ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ. 

 

 Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят 

пред младите хора, налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение 

на областния план за младежта през 2015 г. Той не може да бъде добре 

разработен документ и да отбележи напредък, ако в него не са заложени мерки 

и дейности, които обуславят успешно партньорство между всички сектори, 

свързани с живота на младите хора. Ето защо настоящият план се основава на 

традиционното инситуционално сътрудничество и залага мерки за по-добра 

координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, 

здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество, 

равнопоставеност на половете и конкурентоспособност.  

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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 Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 

години. 

 Структурата на младежите в Област Добрич се разпределя по следния начинi: 

Възраст Общо Мъже  Жени 

15-19 10 165 5 227 4 938 

20-24 11 217 6 044 4 173 

25-29 11 504 6 059 5 445 

Общо: 32 786 17 330 15 456 

 

Област Добрич Младежи в градовете Младежи в селата 

Общо: 32 786 23 223 9 663 

Данните са от преброяване на населението и жилищния фонд 01.03.2011 г. 

 

 

 

План за изпълнение на  
Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. 

 
Приоритет 1 НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА.  
1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща 

и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на 
младите хора в България. 

Оперативна цел 1.2.1 Улесняване на прехода от образование към 
заетост. 

Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето 
образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето 
през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда 
чрез:   

1.1. Осигуряване на чиракуване и стажуване. 

Община Генерал Тошево –  предвидено е чиракуване/ стажуване на 3 
младежи на възраст от 15 до 29 години.  

Община град Добрич – на основание чл.41, чл. 41 а, чл.55 г.от ЗНЗ, 
Схема по ОП РЧР "Нова младежка заетост" е предвидено осигуряване на 
чиракуване/ стажуване на 70 младежи на възраст от 15 до 29 години. 
Очакваните средства са в размер на 216 000 лв. и ще бъдат осигурени от 
национален бюджет и ОП. Отговорна институция е Агенция по заетостта. 

Община Крушари –  предвидено е чиракуване/ стажуване на 5 младежи 
на възраст от 15 до 29 години, очакваните средства за финансиране са в 
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размер на 150 000 лв. и ще бъдат осигурени от общинския бюджет и ОП РЧР. 
Отговорна институция е Община Крушари. 

Община Тервел – на основание чл.36 б от Закона за насърчаване на 
заетостта е предвидено осигуряване на чиракуване/ стажуване на 1 млад човек 
на възраст от 15 до 29 години. Отговорна институция е Агенция по заетостта. 

 

1.2 Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за 
повишаване на квалификацията на млади работници и служители. 

 
 Община Генерал Тошево предвижда повишаване на квалификацията на 
3 младежи, като източника на финансиране ще бъдат Оперативни програми. 

Община град Добрич – по Схема по ОП РЧР "Нова младежка заетост" 
25 младежи на възраст от 15 до 29 години ще повишат квалификацията си, като 
е предвидено разходване на 99 000 лв., осигурени от Програмата, с отговорна 
институция Агенция по заетостта 

1.3 Засилване на ефективността на връзките между 
образователните и обучителните институции и бизнеса за улесняване на 
прехода от образование към заетост. 

 Община Генерал Тошево – предвидено е 3 младежи да се реализират 
на пазара на труда след завършване на образованието си, като източник на 
финансиране ще бъдат Оперативни програми. 

Задача 1.4 Насърчаване на изследователския интерес на учениците и 
студентите чрез участие в различни проекти 

 
Община Балчик – предвидено е участие в проекти на 20 ученика на 

възраст от 15 до 29 години, като мероприятията ще се финансират от 
Оперативни програми и общински бюджет. Предвидената сума е 10 000 лв., с 
отговорна институция СОУ „Христо Ботев” с. Оброчище. 

Община Каварна очаква 25 ученици да участват в проекти и програми, 
организирано от училища и НПО 

Община Шабла очаква 15 ученици да участват в проект  ERASMUS+ KA 
PROJECT CALL, чрез СОУ "Асен Златаров", с очаквано финансиране в размер 
на 17 040 лв., осигурено от проекта. 

1.5.  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. 

Община Балчик – предвижда се  20 младежи в риск да получат достъп 
до професионално образование и обучение, като се очаква за целта 15 000 лв. 
да бъдат осигурени от Националния бюджет, с отговорна институция Помощно 
училище – интернат с. Кранево. 

Община Генерал Тошево планува 50 млади хора в риск да получат 
достъп до професионално образование и обучение. 

Община Каварна е заложила като цел, 20 млади хора в риск да получат 
достъп до професионално образование и обучение посредством училища и 
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НПО, намиращи се на територията на общината, с източник на финансиране 
училищни бюджети, проекти и програми. 

Община Крушари залага в своя план на 10 млади хора в риск да бъде 
осигурен достъп до професионално образование и обучение, с финансиране от 
общинския бюджет и ОП РЧР, в размер на 500 лв., с отговорна институция 
Община Крушари. 

1.6. 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. 

Община Генерал Тошево предвижда осигуряване на стипендии за 3-ма 
студенти на възраст до 29 години, с финансови средства от общинския бюджет. 

1.7. Насърчаване на сътрудничеството и възможностите за срещи 
между работодателите, професионалните училища, обучителните 
центрове и  академичната общност. 

Община Генерал Тошево е предвидила провеждането на 3 съвместни 
инициативи между работодатели, професионални училища, обучителните 
центрове и  академичната общност. 

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

2.1. Създаване на възможности за стажове в държавната и общинска 
администрация на студенти от висшите училища. 

Община Балчик предвижда 2-ма студенти да стажуват в държавна и 
общинска администрация по Оперативни програми, с предвидено финансиране 
в размер а 9 500 лв. 

Община Генерал Тошево предвижда 3-ма студенти да стажуват в 
държавна и общинска администрация по Оперативни програми. 

Община град Добрич е заявила готовност да предостави възможност за 
стаж на минимум 5 млади специалиста по ОП „Старт на кариерата”. 

Община Добричка предвижда провеждане на стажове в общинската 
администрация по програма „Старт в кариерата”, с финансиране от Агенция по 
заетостта и отговорна институция Дирекция „Бюро по труда”.   

Община Крушари – двама младежи на възраст до 29 г. ще преминат 
стаж в държавна или общинска администрация, с финансиране от 
републикански и общински бюджет, в размер на 15 600 лв..  

Община Шабла ще осигури възможност за стажуване в държавна 
администрация на 3-ма млади хора на възраст до 29 г. 

2.2.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 

Община Генерал Тошево – планира 3-ма младежи да постъпят на 
работа в публична администрация по оперативни програми. 
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Община Тервел предвижда 2-ма младежи да постъпят на работа в 
публична администрация по програма „Старт на кариерата” с финансови 
средства на стойност 8 570 лв., осигурени от държавния бюджет. 

2.3. Създаване на „бърза писта” за израстване на млади държавни 
служители, показали изключителни качества при изпълнение на служебните 
си задължения. 

Община Крушари ще осигури преминаване в по- горно ниви в 
публичната администрация на 2- ма младежи, като предвидената сума за 
осъществяване на целта е в размер на 1000 лв., осигурени от общински 
бюджет. 

Община Тервел – един младеж ще премине в по- горно ниво  в 
публичната администрация с финансиране от общинския бюджет. 

 Задача 3: 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 град Добрич – по проект "Система за кариерно ориентиране в 
училищното образование" на Оперативна програма развитие на човешките 
ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 
840 ученика ще получат услуги за професионално ориентиране и развитие. 

Община Крушари –15 младежи ще получат услуги за професионално 
ориентиране и развитие, с финансиране от общинския бюджет в размер на 
1000 лв. 

Задача 4: Стимулиране участието на работодатели, които 
подкрепят професионалната интеграция на младите хора и повишават 
производителността и адаптивността на заетите млади хора чрез: 

4.1. Осигуряване на подкрепа и създаване на благоприятна среда за 
предприятия, обвързани с осигуряване на работни места за младежи. 

Община град Добрич – Във връзка с чл.36 , ал.1, чл.41, чл.41а от ЗНЗ, 
10 предприятия ще бъдат подкрепени за създаване на 10 работи места за 
младежи на възраст до 29 години, с финансиране от националния бюджет в 
размер на 22 800 лв., с отговорна институция за изпълнение на дейността –
Агенция по заетостта. 

4.2. Предлагане на обучение на работното място и интегрирано 
обучение. 

Община Каварна – предвидено е обучение на работното място по 
проекти и програми на 2-ма млади хора на възраст до 29 години. 

4.3. Разработване на стратегии за управление на човешките ресурси 
със специални мерки за младите работници и служители. 
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Община Крушари ще разработи и въведе една стратегия за управление 
на човешките ресурси. 

4.5. Насърчаване и подпомагане на териториалната мобилност на 
младите хора – наемане на хора от различни региони, стимули за 
работодателите, свързани с осигуряване на транспорт до работното 
място и др. 

Община град Добрич – по Схема "По близо до работа" по ОП РЧР ще се 
осъществи подпомагане на работната мобилност на 5 млади хора на възраст 
до 29 години, с финансиране в размер на 6 000 лв. 

4.6. Насърчаване и подпомагане на професионалната мобилност на 
младите хора - индивидуални планове за кариера, ротация на работното 
място, възможности за  преквалификация и др. 

Община Крушари ще насърчи професионалната мобилност на 3 –ма 
младежи с индивидуални планове за кариера. 

Задача 5: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно 
напусналите образователната система лица в задължителна училищна 
възраст чрез: 

5.1.Изготвяне на нова и актуализиране на действащата нормативна 
уредба с цел въвеждане на стимули, усъвършенствани санкции и ясно 
разпределени отговорности за случаите на отпадане между ученика, 
родителите, училището и общините. 

Община Крушари ще предприеме действия по изготвяне на 1 нова 
нормативна уредба в сектор образование. 

5.2. Разработване и изпълнение на Стратегия за намаляване на 
преждевременно напусналите образователната система лица. 

Община Крушари е предвидила приемане на 1 Стратегия за намаляване 
на преждевременно напусналите образователната система лица. 

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност 
на младите хора 

Задача 1. Разширяване на достъпа на младите хора до посреднически 
услуги за намиране на работа чрез информиране и консултиране относно 
възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, изготвяне на 
индивидуални планове за действие, както и насочване към подходящи 
свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост и 
обучение. 

Община Генерал Тошево – предстои да се консултират 50 младежи, да 
се изготвят индивидуални планове за действие за 5 млади хора, 5 младежи ще 
се насочат към свободни работни места, ще се осигури заетост  на 5 младежи. 
Отговорна институция за изпълнение на задачата е Агенция по заетостта. 
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Община град Добрич – Във връзка със Закон за насърчаване на 
заетостта, предстои да се консултират 1400 младежи, да се изготвят 
индивидуални планове за действие за 1000 млади хора, 1200 младежи ще се 
насочат към свободни работни места, ще се осигури заетост  на 900 младежи. 
Отговорна институция за изпълнение на задачата е Агенция по заетостта. 

Община Добричка – през месец март 2015г. предстои реализиране на 2 
работни места- общ работник по проект „Подкрепа за заетост”, реализиране на 
5 работни места „Сезонни ремонтни възстановителни дейности с отговорна 
институция Агенция по заетостта.  

Община Каварна – предстои да се консултират 1190 младежи, да се 
изготвят индивидуални планове за действие за 250 млади хора,190 младежи 
ще се насочат към свободни работни места, ще се осигури заетост  на 190 
младежи. Отговорна институция за изпълнение на задачата е Агенция по 
заетостта. 

Община Тервел – предстои да се консултират 1800 младежи, да се 
изготвят индивидуални планове за действие за 125 млади хора, 240 младежи 
ще се насочат към свободни работни места, ще се осигури заетост  на 220 
младежи. Отговорна институция за изпълнение на задачата е Агенция по 
заетостта. 

Задача 2. 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 Балчик – Предвидено е 3  младежи с основно образование, на 
възраст от 15 до 29 години, 5 младежи със средно образование  и 2 с висше 
образование да придобият трудов стаж. Средствата за финансиране на 
мероприятията, възлизащи на обща стойност 47 000лв. е необходимо да бъдат 
осигурени от държавния бюджет, с отговорна институция – Агенция по 
заетостта. 

Община град Добрич –Във връзка със Закон за насърчаване на 
заетостта е предвидено 20  младежи с основно образование, на възраст от 15 
до 29 години, 20 младежи със средно образование  и 20 с висше образование 
да придобият трудов стаж. Средствата за финансиране на мероприятията ще 
бъдат осигурени от държавния бюджет, с отговорна институция – Агенция по 
заетостта. 

  Община Тервел – Във връзка със Закон за насърчаване на заетостта е 
предвидено 25  младежи с основно образование, на възраст от 15 до 29 години, 
10 младежи със средно образование  и 5 с висше образование да придобият 
трудов стаж. Средствата за финансиране на мероприятията ще бъдат 
осигурени от държавния бюджет, с отговорна институция – Агенция по 
заетостта. 

Задача 3. Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитие 
на собствен бизнес. 

Община град Добрич – В изпълнение на Закон за насърчаване на 
заетостта 100 млади хора ще бъдат подкрепени за развитие на собствен 
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бизнес, с очакване за финансиране от държавния бюджет и отговора 
институция – Агенция по заетостта. 

Община Крушари предвижда консултиране на 5 младежи за развитие на 
собствен бизнес. 

Задача 4. Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в 
областта на иновациите и промотиране на техните успехи. 

Община Генерал Тошево е заложила насърчаване на 3-ма младежи с 
изключителни постижения в областта на иновациите, като очаква финансиране 
от националния бюджет.   

Задача 6. Развитие на мрежа от бизнес центрове и бизнес инкубатори 
за предлагане на услуги за целенасочена подкрепа на млади предприемачи. 

Община Генерал Тошево предвижда развитие на 1 бизнес център по 
оперативна програма. 

Задача 8.  Подкрепа за създаване на социални предприятия, обвързани 
с осигуряване на работни места за младежи в риск. 

Община Каварна е заложила организиране на Кампания за 
популяризиране на социалното предприемачество, с отговорни институции за 
реализиране – училища и НПО. 

Задача 9. Популяризиране на социалното предприемачество сред 
младите хора. 

Община Генерал Тошево очаква реализиране на 5 инициативи за 
популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора в 
общината. Мероприятията ще се финансират със средства от общинския 
бюджет. 

Задача 12. Насърчаване и подпомагане на публично-частните 
партньорства и социалното предприемачество в предоставянето на услуги 
за развитие на младите хора. 

Община Генерал Тошево предвижда осъществяване на 2 публично-
частни партньорства за подкрепа развитието на младите хора чрез проекти и 
съвместни инициативи с финансиране – оперативна програма. 

Община Каварна предвижда осъществяване на 2 публично-частни 
партньорства за подкрепа развитието на младите хора чрез проекти и 
съвместни инициативи с финансиране от инвеститори и Община Каварна. 

Оперативна цел 1.2.3: Успешно съвместяване на професионалния 
и личния живот на младите хора. 

Задача 1. Развитие на гъвкави форми на заетост на младите хора - 
споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, 
ротация на работното място, работа на плаващо работно време, 
насърчаване на дистанционната работа и др. 
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Община Крушари – 10 младежи на възраст до 29 години ще бъдат заети 
на непълно работно време,като за целта е предвидено финансиране от 
общинския бюджет в размер на 36 000 лв. 

Приоритет 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО  ИНФОРМАЦИЯ И 
КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

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

Задача 1. Публично подпомагане и предлагане на качествени 
информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и 
достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и 
потребности на младите хора. 

Община Балчик очаква 50 младежи да получат информационни услуги в 
тази насока с финансиране от общинския бюджет в размер на 1 500 лв. и 
отговорни институции Община Балчик и Читалища. 

Община Генерал Тошево предвижда осъществяването на 50 уникални 
посещения на млади хора за получаване на информационни услуги. 

Община град Добрич предстои да се предоставят информационни 
услуги на 4 000 млади хора на възраст от 15 до 29 години с финансиране от 
общински  бюджет, Министерство на младежта и спорта, финансов механизъм 
на европейското икономическо пространство. Отговорни институции за 
осъществяване на целта ще бъдат Младежки център, МИКЦ. 

Очаква се на 5 750 младежи да се предложи библиотечно справочно-
информационно обслужване и консултации на е-услуги в културните институти, 
осигуряване на финансиране от общинския бюджет и отговорни институции – 
обществени библиотеки, читалища и музеи. 

Община Каварна – чрез налична компютърна техника от Програми 
"Глобални библиотеки" ще се предоставят информационни услуги на 2 000 
младежи и 700 уникални посещения, като отговорна институция ще бъде 
Народно читалище „Съгласие 1890”. 

Задача 2. Организиране на национални, регионални, областни и 
общински информационни кампании, насочени към младите хора. 

Община Балчик очаква 15 младежи да посетят информационни 
кампании, организирани по оперативни програми. 

Община Генерал Тошево  предвижда организиране на 10 национали 
кампании и 10 регионални компании с участието на 300 млади хора на възраст 
от 15 до 29 години. 

Община град Добрич е заложила осъществяване на 5 национални, 3 
регионални и 1 общински информационни кампании, обхващащи 3 500 млади 
хора, с финансиране от общинския бюджет, ММС и Община град Добрич, с 
отговорни институции – младежки център, МИКЦ, Община град Добрич. 

Предстои организиране и провеждане на 9 кампании по национални и 
регионални програми, които да обхванат 2 000 младежи, с отговорни 
институции РЗИ Добрич, Община град Добрич, Общински клуб К7,МКИЦ Добрич 
и БМЧК. 
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Община Добричка планира популяризиране значимостта на кариерното 
ориентиране в училищното образование чрез провеждане на обучения в 
училищата по кариерно ориентиране с ученици от различни възрастови групи, 
консултации за избор на образование и професия. Отговорни институции за 
реализиране са училищата и Центъра за кариерно ориентиране към РИО 
Добрич. 

Община Каварна очаква осъществяването на беседи, лекции и срещи с 
писатели, като е предвидена една национална кампания и 4 общински 
кампании, които да обхванат 80 младежи, с отговорна институция Народно 
читалище „Съгласие- 1890”.  

Община Крушари – със средства от общинския бюджет, в размер на 300 
лв. ще бъдат финансирани 3 общински кампании с обхват  50 млади хора. 

Задача 3. Запознаване на младите хора с публичните институции и с 
правата им като част от местната общност и като граждани на Република 
България и на Европейския съюз. 

Община Генерал Тошево е предвидила 30 младежи да се запознаят с 
правата си. 

Община град Добрич – заложено е 850 млади хора да се запознаят с 
правата си и 850 да се запознаят с публичните институции в страната и 
чужбина, чрез финансиране от общински бюджет, ММС и Община град Добрич. 
Отговорни институции ще бъдат младежки център, МКИЦ и Община град 
Добрич. 

Предвидено е стартиране на Пилотна образователна програма сред 50 
ученици от ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", с цел повишаване на тяхната 
информираност за структурата, функцията и значението на съдебната власт в 
България - проект на ВСС. Отговора институция- Съдебна палата Добрич. 

Община Каварна – 40 млади хора предстои да се запознаят с правата си  
20 младежи да се запознаят с публичните институции в страната и чужбина, 
като финансирането и провеждането на мероприятията ще се осъществи от 
Народно читалище „Съгласие-1890”. 

Община Крушари очаква 20 младежи да се запознаят  правата си и 20 
младежи да се запознаят с публичните институции в страната и чужбина, като 
средствата за изпълнение на целта, в размер на 100 лв. ще бъдат осигурени от 
общинския бюджет. 

Община Тервел – чрез инициатива на Фондация „Българска памет” и 
евродепутати от ПП „ГЕРБ” ще се осъществи посещение на Европейския 
парламент на 9 младежи на възраст от 15 до 29 години, с отговорни институции 
за осъществяване на целта - Фондация „Българска памет” и СОУ „Йордан 
Йовков”. 

Задача 4. Насърчаване и подкрепа за развитието на ЕВРОДЕСК като 
активна европейска информационна мрежа, която съдейства за обмена и 
разпространението на безплатна информация и консултирането на широк 
кръг млади хора, младежки работници и младежки организации. 

Община град Добрич е заложила 700 младежи да се информират чрез 
използване на  Евродеск, с финансиране от общински бюджет, ММС и Община 
град Добрич. 
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Задача 5.  Развитие на Национална информационна система за 
младежта. 

Община град Добрич eurodesk.bg- 700 посещения, mikc.bg –1 500 
посещения. 

Оперативна цел 2.2.2.: Осигуряване на достъп до услуги за 
развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и 
оценка на конкретните потребности и особености на младежката 
възраст 

Задача 1. Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги 
в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, 
включително и за развитие на жизнени умения. 

Община Балчик планира консултиране на 30 младежи, чрез 
финансиране от националния и общинския бюджети, на стойност 300 лв., с 
отговорни институции Община Балчик и РЗИ Добрич. 

Община Генерал Тошево – чрез финансиране от национални програми 
ще се консултират 50 младежи. 

Община град Добрич – консултантски услуги ще се насочат към 1 750 
млади хора с финансиране от Общински бюджет, ММС, финансов механизъм 
на Европейско икономическо пространство и отговорни институции Младежки 
център, МИКЦ, Община град Добрич. 

Консултации, образователна и обучителна дейност - работа с Интернет, 
библиотечни документи, изготвяне на документи за кандидатстване на работа 
ще осъществят 150 млади хора с отговорни институции Младежки център, 
МИКЦ, Община град Добрич. 

Община Крушари – с финансиране от общинския бюджет, в 10 малки 
населени места ще се осъществи публично подпомагане и предлагане на 
консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на 
младите хора, включително и за развитие на жизнени умения. 

Задача 2. 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 Балчик предвижда консултиране на 5 млади семейства на 
възраст до 29 години, като необходимия финансов ресурс в размер на 200 лв. 
ще се осигури от националния и общинския бюджети, с отговорни институции 
Община Балчик и РЗИ Добрич.  

Община град Добрич  планира консултиране на 60 млади семейства на 
възраст до 29 години, с предвидени 40 консултации. Финансирането ще се 
осъществи от Общински бюджет, ММС, ФМ на ЕИП и отговорни институции 
Община град Добрич, МИКЦ. 

Община Крушари очаква реализирането на 30 консултации, 
предназначени за 30 млади семейства, финансирани със средства по Проект 
"Социално включване", в размер на 5 000 лв., с отговорна институция Община 
Крушари. 
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Задача 3. Публично подпомагане и предлагане на услуги за 
организиране на свободното време на младите хора. 

Община Генерал Тошево планира осъществяването на 5 броя услуги за 
организиране на свободното време на 50 младите хора с финансиране от 
общинския бюджет. 

Община град Добрич  предвижда провеждане на 150 концерти, 
спектакли, радиопредавания, изложби, срещи с обхват 30 000 млади хора. 
Финансирането ще се осъществи със средства от общински бюджет, ММС, ФМ 
на ЕИП и отговорни институции Младежки  център, МИКЦ, Община град  
Добрич. 

Община Каварна очаква реализирането на 7 форми и школи на 
художествената самодейност, които да обхванат 200 младежи, с общинска 
субсидия и читалищен бюджет. Отговорна институция е НЧ "Съгласие-1890". 

Задача 5. Развитие на мрежата от Младежки информационно-
консултантски центрове (МИКЦ) чрез: 

5.1. Подобряване капацитета на МИКЦ да продължат да обслужват 
своите общности. 

Община град Добрич ще се реализират 3 обучения на 8 младежки 
работници с финансиране от ММС и отговорна институция МИКЦ. 

Задача 6. Подобряване на достъпа на младите хора до интернет. 

Община Генерал Тошево планира 300 младежи да получат достъп до 
интернет. 

Община град Добрич – чрез обновяване на интернет страницата на 
МИКЦ и информационна кампания за дейността на МИКЦ, 2 500 млади хора на 
възраст от 15 до 29 години ще получат достъп до интернет. 

Община Каварна предвижда осигуряване на достъп до безплатен 
интернет за 2 500 млади хора, което ще се осъществи чрез НЧ "Съгласие-
1890". 

Община Тервел – на територията на цялата община е осигурен интернет 
достъп от кабелни  и мобилни оператори. 

Община Шабла планира разширяване на свободните интернет зони. 

Задача 7. Подобряване на достъпа на младите хора до електронното 
съдържание в обществените библиотеки в България. 

Община Балчик очаква 300 млади хора да получат достъп до 
електронни библиотеки и интернет, като за целта са предвидени финансови 
средства в размер на 10 000 лв. от общинския бюджет, с отговорни институции 
Община Балчик и читалища. 

Община Генерал Тошево планира 400 млади хора да получат достъп до 
електронни библиотеки и интернет. 

Община Тервел – чрез програма "Глобални библиотеки" ще се осигури 
достъп до електронни библиотеки и интернет на 35 младежи, с отговорна 
институция – читалищна библиотека. 
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Община Шабла очаква чрез частни инвестиции да се осигури достъп до 
електрони библиотеки и интернет на 520 млади хора на възраст от 15 до 29  
години. 

Задача 8. 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 Каварна предвижда чрез НЧ "Съгласие-1890" капацитета на 
доставчици да се разшири с допълнителни 3 броя, към специализираните 
услуги да се добавят 10 такива и да се обучат още 3- ма специалисти. 

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

Задача 1. Разширяване на възможностите за неформално обучение на 
младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за 
разширяване 

Община Генерал Тошево планува със средства осигурени от общинския 
бюджет, 3-ма младежи да получат възможност за неформално обучение. 

Община град Добрич предвижда чрез Национална програма за 
младежта 2011-2015 г., 200 млади хора на възраст от 15 до 29 години да 
получат възможност за неформално обучение, с доставчик на услугата – 
Младежки център Добрич. Финансирането ще се осигури от общинския бюджет 
и ФМ на ЕИП. Отговорни институции за реализиране на целта са Младежки 
център и Община град Добрич.  

Чрез образователни програми, школи, любителски състави, студия, 
клубове по интереси 4 000 младежи ще се обучават неформално, като 
средствата в размер на 5 000 лв. ще се осигурят от държавен и общински 
бюджет, средства от проекти и програми. 

Община Каварна е заложила в общинския план провеждане на 
Кампании за повишаване на здравната култура на малцинствените общности 
на младите в НЧ "Съгласие-1890", в които ще бъдат обхванати 50 млади хора 
на възраст от 15 до 29 години. 

Община Тервел по Проект "УСПЕХ, Общинска ваканционна програма 
"Наше лято", инициативи на МКБППМН, 250 младежи ще преминат 
неформално обучение, с финансиране от ОП и общинския бюджет в размер на 
13 000 лв. и отговорни институции ПГТО, ОДК, МКБППМН. 

Задача  2. Популяризиране формите на неформалното обучение. 

Община Балчик е заложила 20 младежи да бъдат запознати с форми за 
неформално обучение. 

Община град Добрич предвижда съвместно с Младежки център Добрич 
да се организират 2 информационни кампании, в които 40 младежи да получат 
информация, относно формите на неформално обучение. Финансирането ще 
се осъществи със средства от общинския бюджет и ФМ на ЕИП. Институциите – 
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отговорни за провеждане на мероприятията са Младежки център и Община 
град Добрич. 

Община Каварна – чрез НЧ "Съгласие-1890" ще се проведат 3 
Информационни кампании с обхват 90 младежи. 

Задача 3. Разширяване на достъпа до програмата „Младежта в 
действие” на младите хора, особено на живеещите в малките градове и 
селските райони. 

Община Тервел предвижда 120 младежи да бъдат обхванати в дейности 
по програма „Младежта в действие”, с отговорна институция – ПГТО "Дочо 
Михайлов" и финансов ресурс, осигурен от програмата в размер на 13 000лв. 

Задача 4. Популяризиране и насърчаване на използването на 
EUROPASS и YOUTHPASS от младите хора като инструменти за 
самооценка на знания и умения, включително умения, придобити в 
неформална среда. 

Община Тервел  предвижда чрез УНПГТО "Дочо Михайлов" да бъдат 
издадени 20 броя EUROPASS и 3 броя YOUTHPASS с финансиране по 
оперативна програма. 

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

 Задача 1. Подобряване на възможностите за реализация на 
социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните 
интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество и 
изява чрез:      

1.1. Подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните 
културни индустрии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Община Балчик предвижда чрез средства от общинския бюджет в 
размер на 5 000лв. да подкрепи 5 млади творци на възраст от 15 до 29 години. 

Община Генерал Тошево планира да подкрепи двама млади творци със 
средства от националния бюджет. 

Община град Добрич ще подкрепи 80 млади творци с финансиране от 
общинския бюджет. 

Община Каварна съвместно с НЧ "Съгласие-1890" предвижда да 
финансира 1 600 младежи за участия във фестивали. 

Община Тервел  е заложила въпроса с подкрепа на млади таланти до 29 
години в НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби и Общински културен календар, като със средства от общинския 
бюджет в размер на 500 лв. ще се подкрепи един млад творец. 

Община Шабла – чрез Проекти на образователните институции и 
читалищата ще бъдат подкрепени 74 млади творци, като за целта от 
бюджетите на Общината и читалищата ще се осигурят 45 000 лв. 

1.2. Насърчаване на приноса на младежката работа за реализацията 
на творческите способности на младите хора. 
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Община Каварна – съвместно с НЧ "Съгласие-1890" ще финансират 3 
инициативи на млади творци на възраст до 29 години. 

Община Крушари предвижда финансиране от общинския бюджет на две 
инициативи за реализация на творческите способности на младите хора. 

Задача 2. Насърчаване и подпомагане на развитието на 
талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта 
чрез: 

2.1. Улесняване на достъпа до нови технологии 

Община град Добрич предвижда със средства от общинския бюджет да 
се финансира улесняване на достъпа до нови технологии, с отговорна 
институция за изпълнение – Младежки център Добрич 

Община Крушари  ще подкрепи със средства от общинския бюджет в 
размер на 200 лв. 20 млади хора за улесняване на достъпа до нови технологии. 

2.2. Подкрепа на младите таланти с интерес към хуманитарните, 
инженерните и точните науки 

Община град Добрич – С решение от 24.06.2014 г. Общински съвет 
Добрич прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, по 
силата на която кметът на общината предоставя еднократно финансово 
подпомагане в размер от 40 до 80 лева на даровити деца на обща стойност  до 
5000 лв. 

Предвидено е осъществяване на културни прояви /изложби, концерти, 
конкурси, спектакли, фестивали/, представящи таланта на младите хора, за 
участие в които ще бъдат обхванати 1 300 младежи на възраст до 29 години, с 
финансиране в размер на 15 000лв. от общинския и държавния бюджет. 

 Задача 3. Развитие на българското младежко музикално движение в 
съответствие с европейските стандарти.  

Община Каварна съвместно с НЧ "Съгласие-1890" ще се финансират 3 
инициативи за развитие на българското младежко музикално движение в 
съответствие с европейските стандарти. 

Задача 4. Подпомагане развитието на млади български творци и 
участието им в европейския и световния културен обмен 

Община Балчик ще осигури 40 000лв от общинския бюджет за 
подпомагане развитието на 30 млади творци и участието им в европейския и 
световен културен обмен. 

Община град Добрич – 20 млади творци ще бъдат подпомогнати със 
средства от общинския бюджет за участие в международни конкурси и 
фестивали. 

9 проекта - фестивали, концертни турнета, конкурси с участието на 1 300 
млади хора на възраст от 15 до 29 години ще бъдат финансирани със средства 
от общинския бюджет в размер на 35 000 лв., с отговорни институции за 
осъществяване на проектите – Община град Добрич, културни институти, НПО. 
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Община Каварна – 6 участия във фестивали с обхват 100 младежи ще 
бъдат субсидирани от общинския и читалищен бюджет на НЧ "Съгласие-1890". 

Община Тервел – със сумата от 7 000 лв., осигурени от общинския 
бюджет ще бъдат осъществени участия на 50 младежи от Балет "Каприз" и 
ДФТА "Калинка Вълчева" в танцови и мажоретни конкурси в европейски 
държави. 

Община Шабла предвижда осъществяването на две участия в 
международни фестивали с обхват 30 младежи с финансиране от общинския 
бюджет в размер на 10 000 лв. 

Приоритет 3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА 
ЖИВОТ 

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

3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск 
за здравето на младите хора 

Задача 1. Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между 
младежките работници, здравните специалисти, младежките и спортните 
организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите 
хора. 

Община Генерал Тошево предвижда осъществяване на 20 обучения в 
тази насока с обхват 200 млади хора на възраст от 15 до 29 години. 

Община град Добрич планира финансиране съвместно с ММС на две 
обучения с обхват 40 младежи, като отговорни институции за провеждане са 
Младежки център, МИКЦ. 

По национални и регионални програми, в училищата на гр. Добрич ще се 
проведат 200 лекции и обучения, които ще обхванат  3000 участници, с 
отговорна институция РЗИ Добрич. 

 Община Каварна  с финансиране от спортни клубове, НПО, проекти и 
програми, НЧ"Съгласие 1890" се предвижда реализирането на 3 срещи за 
утвърждаване на здравословен начин на живот сред 60 младежи.  

Община Крушари  предвижда осъществяването на 1 кръгла маса, 2 
обучения и 3 срещи с 30 младежи, като отговорна институция за провеждането 
им е Общината. 

Община Тервел съвместно с БМЧК ще организират Общинско 
състезание за осигуряване на първа помощ с участието на 60 младежи. 
Мероприятието ще се финансира със сумата от 1 200 лв., осигурени от 
общинския бюджет.  

Задача 2. Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на 
насоките на ЕС за физическата дейност, особено сред младежите с 
увреждания. 

Община Балчик планира се 320 младежи, от които 15 със специални 
потребности да приложат насоките на ЕС за физическа дейност, като 
средствата за реализиране, в размер на 10 000лв. ще бъдат осигурени от 
общинския бюджет. 
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Община Генерал Тошево планира осъществяването на 2 кампании с 
участието на 100 млади хора. 

Община град Добрич планирано е провеждане на 10 лекции и обучения 
в училищата на гр. Добрич, с обхват 400 младежи. Отговорни институции – РЗИ 
– Добрич, Община гр. Добрич, Общински клуб К7, МИКЦ – Добрич. 

Община Каварна – предвидена е спортна инициатива за 50 деца и 
младежи с увреждания, с финансиране от ПУ "Л. Каравелов" и НПО. 

Община Крушари планира осъществяването на 2 кампании с участието 
на 20 младежи, от които 7 със специални потребности. Средствата за 
реализиране на инициативите, в размер на 200 лв. ще бъдат осигурени от 
общинския бюджет. 

Община Тервел- планирани са 2 инициативи – на общинска 
администрация и МКБППМН с участието на 60 младежи. Необходимите 
средства за реализиране в размер на 1 200 лв. ще бъдат предоставени от 
общинския бюджет. 

3.2.2. Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на 
младите хора 

Задача 1.  Разработване и разпространение на здравна информация, 
съобразена с нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките 
информационни мрежи. 

Община Генерал Тошево планира да финансира със средства от 
общинския бюджет провеждането на 5 информационни кампании с обхват 150 
млади хора на възраст от 15 до 29 години. 

Община град Добрич – 1 информационна кампания, която ще обхване 
700 младежи. Отговорна институция е Общински младежки център Добрич. 

Със съдействието на СНЦ "Здравна грижа за всеки" ще се проведат 4 
информационни кампании по разпространение на здравна информация с цел 
повишаване на сексуалната култура на младите хора сред 3 000 младежи. 

1 250 младежи ще бъдат обхванати от Общинска програма за превенция 
на употреба на наркотици в училища - 8 -11 клас и Програма Анти- агресия и 
употреба на психоактивни вещества, с отговорна институция и финансиране от  
Превантивно-информационен център по наркотични вещества – Добрич. 

Община Каварна чрез провеждане на здравни беседи ще се 
разпространява здравна информация по 3 младежки информационни мрежи. 

Община Крушари – със сумата от 200 лв., осигурени от общинския 
бюджет ще се осъществят 2 броя информационни кампании. 

Община Тервел планира провеждане на 5 инициативи на МКБППМН и 
РЗИ сред 5 младежки информационни мрежи, с обхват 180 млади хора на 
възраст до 29 години. Ще се разпространяват брошури за превенция на 
ХИВ/СПИН, 1/ Превенция на ХИВ/СПИН; 2/ За любов без риск. Средствата за 
реализиране на инициативите в размер на 150 лв. ще се осигурят от общинския 
бюджет и РЗИ Добрич. 

 
Задача 2. 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”, 
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с цел развитие на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, 
безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики. 

Община Балчик – със средства, осигурени от оперативни програми и 
общински бюджет в размер на 1 000лв., 50 младежи ще участват в нови форми 
на здравно образование с отговорни институции Община, РЗИ, училища. 

Община Генерал Тошево планира се реализиране на 10 
информационни кампании и добри практики с обхват 300 младежи на възраст 
до 29 години. Финансирането ще се осигури от общинския бюджет. 

Община град Добрич очаква реализиране на 3 информационни 
кампании по Национална програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и 
СПИ". Провеждане на 50 обучения в училищата на гр. Добрич с обхват 2 000 
млади хора на възраст от 15 до 29 години. Отговорни институции са РЗИ – 
Добрич, Община гр. Добрич, Общински клуб К7, МИКЦ - Добрич, БМЧК. 

На територията на община град Добрич функционира 1 клуб за 
обучители на връстници - СНЦ "Здравна грижа за всеки", в рамките на 
Компонент 7 на Национална програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН". 
Очаква се през 2015г. да бъдат обучени 100 обучители на връстници - млади 
хора на възраст от 15 до 29 години.  

Община Каварна – планирано е въвеждане на 2 нови форми за здравно 
образование в училищата, с отговорни институции и източници на финансиране 
- училища, НПО. 

Предстои организиране на 4 инициативи за здравно образование с 
обхват 120 младежи, които ще бъдат финансирани от училища, НПО и 
НЧ"Съгласие 1890". 

Във връзка с Кампания "Връстници обучават връстници" се очаква с 
финансиране от МКППМН, училища, НПО, 25 младежи да бъдат обучени за 
обучители. 

Община Крушари предвижда реализиране на 2 информационни 
кампании с обхват 50 млади хора на възраст от 15 до 29 години. 

Задача 3. 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. 

Община град Добрич – на територията на общината функционира 1 
кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване, като се очаква 
през 2015г. 300 младежи да получат консултации по въпросите за сексуалното 
и репродуктивното здраве, превенция на нежелана бременност и на сексуално 
предавани инфекции. Отговорна институция е РЗИ гр. Добрич. 

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

Задача 1. Създаване на възможности за обучение на младите хора по 
въпросите на здравето, спорта и физическата активност. 

Община град Добрич – предвидено е финансово подпомагане на 
спортните клубове за високи спортни постижения и спортни мероприятия, 
включени в общинския спортен календар за 2015 г. със 750 000 лв. от 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


 

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 

е-mail: governor@dobrich.government.bg    
web: www.dobrich.government.bg 

Стр. 20 

 

 

общинския бюджет. Ще бъдат обхванати 3 000 младежи на възраст от 15 до 29 
години. 

Община Добричка предвижда провеждане на Седмица на здравето – 
образователни игри на здравна тематика с финансиране от общината и 
училищата. 

Община Каварна планира реализиране на 12 безплатни спортни 
обучения с обхват 400 младежи, с отговорни институции – спортни клубове, 
Община Каварна, НПО. 

 Община Крушари  планира финансиране в размер на 400 лв. от 
общинския бюджет на 2 обучения с обхват 30 млади хора на възраст от 15 до 
29 години. 

Задача 2.  Реализиране на програми за стимулиране на детския и 
младежкия спорт и туризъм. 

Община Балчик очаква 580 младежи да  се възползват от програми за 
стимулиране на детския и младежки спорт и туризъм, като е предвидено за 
целта да се усвоят 200 000лв. от общинския бюджет. Отговорни институции за 
реализиране на програмите са Община Балчик, кметства и спортни клубове, 
намиращи се на територията на общината. 

Община град Добрич планира изпълнение на дългосрочни превантивно-
спортни програми "Училище по карате" и "Училище по тенис" с обхват 32 
младежи . За целта са осигурени 4 860лв. от общинския бюджет. Отговорна 
институция е Общински Превантивно информационен център. 

Ще се проведат ученически игри  - общински етап с участието на 1 110 
млади хора на възраст до 29 години. Определено е финансиране в размер на 
5 492 лв., които ще се осигурят от общинския бюджет. Отговорна институция – 

Община град Добрич, отдел "Образование и култура". 
Разработват се училищни проекти по ПМС 129 с обхват 7 865 млади 

хора, като се очаква финансиране от националния бюджет в размер на 23 595 
лв., с отговорни институции – училища на територията на община град Добрич. 

Община Каварна планира участие в 2 програми и 2 проекта, свързани 
със спорт, в които ще бъдат обхванати 2 200 младежи, като източници на 
финансиране ще са спортни клубове, община Каварна, НПО, училища. 

Община Крушари – ще се реализират 2 програми и 2 проекта, свързани 
със спорт, с обхват 50 млади хора. Финансирането ще се осигури от ОП РЧР. 

Община Тервел – по Общинска ваканционна програма "Наше лято", 
дейност на спортните клубове са определени 5 600 лв. от общинския бюджет за 
реализиране на междуучилищен турнир по футбол, крос "Златна есен", крос 
"Хан Тервел", поход до Суха река", турнир по волейбол с участието на 550 
младежи. Отговорни институции са Община Тервел, ЛК "Атлетик", ФК 
"Септември", ОДК. 

Задача 3. Мотивационни и информационни кампании за повишаване на 
спортната култура на младите хора. 

Община Генерал Тошево планира провеждане на 5 мотивационни и 
информационни кампании за повишаване на спортната култура на младите 
хора. 
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Община Каварна предвижда реализирането на 2 мотивационни и 
информационни кампании под формата на срещи, кръгли маси, дискусии, които 
да обхванат 2 600 млади хора с финансиране и отговорни институции – спортни 
клубове, община Каварна, НПО, училища. 

Приоритет 4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на 
младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани 
институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи 
специализирани институции; младежи, страдащи от различни 
зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск. 

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

Задача 1. Развитие на социални услуги (включително от типа 
подкрепа, придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст 
от 18 до 25 години в риск и синхронизирането им с политиките в областта 
на закрила на детето. 

Община град Добрич – планирано е разкриване през месец март 2015г. 
на нови социални услуги от резидентен тип, близки до семейната среда, чиито 
ползватели да бъдат изведени от ДДУИ - с. Крушари. Финансирането ще се 
осъществи по Оперативна програма, с отговорни институции Община град 
Добрич и Дирекция "Социално подпомагане" – Добрич. 

Ще продължи дейността на Преходно жилище, Защитено жилище ДЦВУ, 
ДЦВПУ, ЦСРИ, открити 4-ри ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. 
Финансирането се осъществява по ЕРС на социалните услуги и проекти на 
НПО. Отговорна институция е Община град Добрич, отдел "Здравеопазване и 
социална политика" 

Община Крушари – Разкрита услуга в общността «Защитено жилище – 
Крушари» ще подпомогне 8 младежи с умствена изостаналост, с финансиране 
в размер на 1 000лв., осигурени от републикански и общински бюджет. 

4.2.2. Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална 
адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в 
риск, повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора 
в неравностойно положение. 

Задача 1. Насърчаване на сътрудничеството между социалните 
работници, младежките работници и младежките лидери за приобщаване на 
младите хора в риск от социално изключване. 

Община Крушари предвижда реализирането на 2 кампании (форуми, 
конференции) с 20 участници. Мероприятията ще се финансират от 
републикански и общински бюджет, като очакваната сума е в размер на 300 лв. 

Община Тервел по Проект "Нов шанс за успех", мерки за заетост ще се 
включат 20 участници с отговорна институция СОУ "Йордан Йовков". 
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Задача 2. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на 
пригодността за заетост на младежите в неравностойно положение. 

Община Крушари предвижда да подпомогне 5-ма младежи със средства 
от общинския бюджет в размер на 1 000лв.  

Задача 3. Подобряване качеството на социалните услуги за млади 
хора в специализираните институции и извеждането им в общността, и 
осигуряване на подкрепа за тяхното пълноценно включване във всички 
области на обществения живот. 

Община Балчик предвижда за 15 младежи, ползватели на 2 социални 
услуги да бъдат осигурени 40 000 лв. от националния бюджет и оперативни 
програми, с отговорни институции Община Балчик, ЦОП, ЦНСТ. 10 младежи ще 
бъдат интегрирани в общността, като със сумата от 20 000 лв., осигурени от 
националния бюджет и оперативни програми ще се осъществи подкрепа за 
пълноценно включване във всички области на обществения живот. 

Община Генерал Тошево – очаква се пълноценно интегриране на 20 
млади хора на възраст от 15 до 29 години, като финансирането за тази цел ще 
се осигури от оперативна програма. 

Община град Добрич – Ползване на услуги: 1. Център за социална 
рехабилитация интеграция; 2. Дневен център за възрастни с увреждания;                               
3. Дневен център за възрастни хора с психични увреждания;                                                       
4. Защитено жилище; 5. Преходно жилище. Отговорни институции са Община 
град Добрич, Дирекция "Социално подпомагане" – Добрич, с финансиране от 
Републикански и общински бюджет. Целта е всички младежи, напускащи 
Преходно жилище да бъдат интегрирани в общността, отговорна институция – 
Отдел "Здравеопазване и социална политика". 

Община Крушари – планира 8 млади хора да бъдат интегрирани, като 
средствата, предвидени за осъществяване на целта, в размер на 50 000 лв. ще 
бъдат осигурени от ОП РЧР. 

4.2.3. Оперативна цел: Ограничаване на предаването на 
социалното изключване между поколенията. 

Задача 1. Насърчаване съпричастността на младите хора към 
политиките за социално включване. 

Община Генерал Тошево – предстои реализирането на 3 инициативи, 
които ще обхванат 200 младежи, с финансиране по оперативна програма. 

Община град Добрич – По проект на Световната банка - изграждане на 
Общностен център за деца и семейства, предоставящ следните социални 
услуги: семейно консултиране на родители на деца от 0-7г.; формиране на 
ранни родителски умения при млади майки; консултиране на бъдещи родители 
- семейно планиране ще бъдат обхванати 700 млади хора, като отговорна 
институция за реализиране на проекта е Отдел "Здравеопазване и социална 
политика". 
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Приоритет 5. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
 
5.1. Стратегическа  цел: Развитие на доброволчеството сред 

младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, 
учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност 
между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 

5.2.1. Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески 
възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност 
чрез по-пълно използване на средствата от програмата на ЕК „ 
Младежта в действие”. 

Задача 2. Насърчаване и подпомагане на участието на българските 
младежи в международното младежко доброволчество. 

Община Тервел –120 младежи предстои да участват като доброволци в 
международно младежко доброволчество, с финансиране по оперативна 
програма в размер на 13 000 лв. с отговорна институция ПГТО "Дочо 
Михайлов". 

5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите 
доброволци 

Задача 2. Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за 
младите доброволци, свързани с извършваните от младежите 
доброволчески дейности. 

Община Балчик – предвижда провеждане на 1 обучение, свързано с 
доброволчески дейности, обхват 10 млади доброволци на възраст от 15 до 29 
години и бюджет в размер на 500 лв., осигурен общината. 

Община Крушари предвижда провеждане на 1 обучение, което ще 
обхване 20 млади доброволци, с осигурени за целта 100 лв. от общинския 
бюджет. 

5.2.3. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството 
Задача  1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и 

уменията, получени от младите хора по време на доброволческата дейност. 

Община град Добрич – 2 000 лв. от бюджета на БЧК са предвидени за 
реализиране на 20 бр. добри практики. Издаване на електронни сертификати, 
дипломи, морални и материални награди. Българският младежки Червен кръст 
– Добрич целогодишно реализира разнообразни проекти, програми, дейности, 
акции и инициативи, като част от тях са насочени към най-уязвимите групи деца 
и млади хора.  

Младежите доброволци освен че участват активно в доброволчески 
дейности, непрекъснато усъвършенстват своите знания, умения и 
компетентности. 

Задача  2. 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. 
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Община град Добрич –предвижда се чрез Младежки център Добрич да 
се реализира добра практика, с финансиране от общинския бюджет. За целта 
предстои провеждане на 8 работни срещи и 8 публикации. Планирано е 
провеждане на 18 броя добри практики- като различни по форма и съдържание 
обучения, морални и материални стимули и др., като за целта 1 500 лв. ще се 
отпуснат от бюджета на БЧК. 

Задача 6.  Насърчаване на младежкото доброволчество от държавата 
и общините. 

Община Каварна планира провеждане на 5 инициативи за насърчаване 
на младежкото доброволчество, като отговорни институции за реализиране на 
целта са Община Каварна, училища, проекти и програми, НПО. 

Община Крушари планира провеждане на 2 инициативи за насърчаване 
на младежкото доброволчество, като отговорна институция за реализиране на 
целта е Община Крушари. 

 
Приоритет 6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за 

пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за 
приобщаването им към основните демократични ценности и 
стандарти 

Задача 1. Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките 
организации от държавата, общините, бизнеса и обществото. 

Община Генерал Тошево планира провеждането на 5 инициативи за 
подпомагане развитието на младежките организации. Мероприятията ще се 
финансират от общинския бюджет. 

Община Каварна съвместно с НПО и училища планира 2 инициативи за 
включване на младежките организации в обществения живот на община 
Каварна. Предстои подпомагане на 2 младежки организации. 

Задача 4. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на 
младежка гражданска активност. 

Община Генерал Тошево предстои провеждането на 5 бр. 
информационни дейности за популяризиране и мултиплициране на добри 
практики на младежка гражданска активност с финансиране от общинския 
бюджет. 

Задача 5. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки 
кампании и младежки инициативи. 

Община Балчик с 5 000 лв. от общинския бюджет ще бъдат подкрепени 
4 младежки инициативи с обхват 600 младежи. 

Община Генерал Тошево планира   200 младежи да участват в 
младежки кампании и инициативи. 

Община град Добрич планира да подкрепи със средства от общинския 
бюджет 2 младежки инициативи с участието на 130 млади хора на възраст от 
15 до 29 години. 

Община Каварна съвместно с НПО и училища ще подпомогне 3 
младежки инициативи с обхват 30 младежи. 
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6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование 

и обучение 

Задача 1. Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, 
особено по въпросите на правата на детето, дискриминацията, 
равнопоставеността между половете, трудовите права на младите хора. 

Община Балчик предвижда 200 млади хора на възраст от 15 до 29 
години да бъдат обучавани по защита на правата на човека, особено по 
въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между 
половете, трудовите права на младите хора. За целта, от общинския бюджет 
ще бъдат отпуснати 2 000 лв., с отговорни институции общината и училища. 

Община град Добрич планира чрез Младежки център Добрич да се 
осъществят 2 кампании с участието на 1 200 младежи. Финансирането ще се 
осигури от общинския бюджет. 

Община Каварна съвместно с НПО и училища ще финансират и 
организират 2 кампании и 2 обучения, които да обхванат 58 младежи. 

Община Крушари със сумата от 200 лв. от общинския бюджет ще се 
финансират 2 кампании и 1 обучение с обхват 30 младежи на възраст до 29 
години. 

Задача 2.   Обучение на младежки лидери  
Община Генерал Тошево планира финансиране със средства от 

общинския бюджет на 2 обучения на младежки лидери с обхват 30 младежки 
лидери на възраст от 15 до 29 години. 

Община град Добрич – целогодишно се организират обучения на 
доброволци от общински клуб К7. Очаква се през 2015г. да бъдат обучени 100 
младежки лидери с отговорни институции за реализиране на целта – СНЦ 
"Здравна грижа за всеки", клуб К7. 

Община Каварна чрез клубовете в учебните заведения ще се проведат 2 
обучения с обхват 45 младежки лидери. Финансирането и отговорността се 
осъществяват от НПО, училища и Община Каварна. 

 
6.2.3. Оперативна цел 3: Осигуряване на ефективно 

представителство на интересите на младите хора във формирането, 
изпълнението и оценката на секторните 

Задача 1. 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 Балчик предвижда провеждане на 5 бр. ученически съвети на 
местно ниво с отговорни институции училища и общински детски комплекс с 
обхват 60 младежи. Финансирането в размер на 1 500лв. ще се осъществи от 
общинския бюджет. Планирани са  10 инициативи за връщане на доверието на 
младите в администрацията, с обхват 500 младежи и предвидено финансиране 
от общинския бюджет в размер на 15 000 лв. 

Община Генерал Тошево има създаден и действащ Общински 
младежки съвет като младежко НПО, с излъчени представители на всички 
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учебни заведения на територията на общината, които активно участват в 
обществение и социален живот. Всяка година по традиция на 8 май е Ден на 
младежкото самоуправление и учениците вземат местната власт в свои ръце. 

 Община Крушари – планирано е организирането на дни на отворените 
врати по повод 12 октомври- ден на българската община. Ще се организират 
кампании за популяризиране на местото самоуправление и местната 
администрация.  Мероприятията ще обхванат 50 млади хора, участващи в 
различни инициативи. Финансирането, в размер на 200 лв. ще се осъществи от 
общинския бюджет.  

Задача 2. Насърчаване на създаването и развитието на младежко 
представителство чрез: 

2.1. Установяване на гаранции за демократично устройство, 
представителност и публичност. 

Община Крушари планира установяване на гаранции за демократично 
устройство, представителност и публичност чрез промени в 1 нормативен акт 
(не е посочен). 

2.2. Подпомагане на младежко представителство от държавата и 
общините. 

Община Генерал Тошево предвижда провеждане на 2 инициативи с 
финансиране от общинския бюджет. 

Община Каварна планира 10 инициативи за осигуряване на достъп на 
младежките организации до институциите и обществения живот на община 
Каварна. Отговорни институции са НПО, училища и Община Каварна 

Община Крушари предвижда провеждане на 2 инициативи. 
 
2.3. Осигуряване на представителство на младите хора на 

национално, регионално, областно и общинско ниво във вземането, 
изпълнението и оценката на решения, касаещи младите хора.  

 
Община Генерал Тошево планира провеждане на 1 комисия и 1 

консултативен съвет с участие на млади хора на възраст от 15 до 29 години. 
Мероприятията ще се финансират от общинския бюджет. 

Община Каварна е предвидила възможност за участие на младите хора 
в обществени дискусии и въпроси, свързани с обществения живот, чрез 
организиране съвместно с НПО и училища на комисии и консултативни съвети. 

 
Задача 3. Стимулиране на участието на младите хора и техните 

организации в опазването, подобряването и управлението на природното 
богатство. 

Община Балчик планира провеждане на 6 кампании и инициативи с 
обхват 500 младежи. За целта, 1 500 лв. ще бъдат осигурени от общинския 
бюджет. 

Община Добричка  планира реализирането на Доброоволческа акция 
'Да изчистим България', 'Засади дърво' и инициатива, свързана с 22 април- 
Световен ден на земята.  

Община Каварна  планира осигуряване на възможности за участие по 
обществени въпроси, свързани с екологията и управление на природното 
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богатство чрез провеждане на 2 кампании и инициативи с обхват 50 младежи. 
Финансирането и отговорността за реализиране на мероприятията са от НПО, 
училища и Община Каварна. 

Община Крушари планира иницииране и организиране на общински 
кампании по опазване на околната среда с участието на млади хора от 
общината –  22 април – Световен ден на земята – организиране на кампании по 
почистване  и облагородяване на паркови градини и обществени пространства. 

Община Шабла очаква се реализиране на различни програми за 
изучаване и опазване на природната среда с обхват 85 млади хора на възраст 
от 15 до 29 години. Финансирането, в размер на 15 000 лв., е осигурено от 
общинския бюджет. Отговорни институции са Община Шабла и Зелен 
образователен център. 

 
Задача 4. 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 Генерал Тошево предвижда реализирането на 2 кампании с 
обхват 100 млади хора на възраст до 29 години. 

Община Каварна  очаква реализиране на кампании и инициативи: 
диспути, кръгли маси, беседи, конкурси с обхват 64 младежи и отговорни 
институции НПО, училища, община Каварна и НЧ"Съгласие 1890". 

 
Приоритет 7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ 

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

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

Задача 1. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за 
информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско 
участие в малките населени места и селските райони. 

Община Балчик – с финансиране от Националния и Общинския бюджет 
в размер на 371 400 лв. се предвижда да бъдат подпомогнати 10 читалища с 
обхват 750 млади хора в малките градове и 291 000 лв. за младите хора в 
селата. 

Община Генерал Тошево планира със средства от националния бюджет 
да бъдат подпомогнати 6 читалища с обхват 30 младежи в малките населени 
места. 

Община Добричка предвижда изпълнение на дейности по програма за 
развитие на читалищната дейност с финансиране от общинския бюджет. 

Община Каварна – чрез различни инициативи и кампании ще бъдат 
подпомогнати 14 читалища с обхват 460 млади хора на възраст до 29 години. 
Отговорни институции са Община Каварна, читалища,проекти и програми. 
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Община Крушари планира с финансиране в размер на 30 000 лв., 
осигурени от общинския бюджет и Програма за развитие на селските райони да 
бъдат подпомогнати 5 читалища с обхват 30 младежи. 

Община Тервел предвижда със средства от общинския бюджет в размер 
на 10 000 лв. да бъдат подпомогнати 3 читалища с обхват 183 младежи за 
представяне на самодейни състави в национални и международни фестивали- 
НЧ "Д. Дончев-Доктора-1893" гр.Тервел, НЧ "Дора Габе -1942" с. Жегларци, НЧ 
"Хр. Ботев-1941" с.Каблешково. 

Община Шабла – в годишните работни планове на читалищата са 
предвидени 73 000 лв. собствени средства и финансиране по програми за 
неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие  на 66 млади 
хора от малките населени места. 

 
Задача 2. Електронно приобщаване на младите хора в малките 

населени места и селските райони. 
Община Каварна – работи се за осигуряване на възможност за  достъп 

до интернет, като очакванията са през 2015 година 90% от територията на 
общината да имат интернет достъп. За целта, финансирането ще бъде 
осигурено от Община Каварна, читалища, проекти и програми. 

Община Тервел – ще се осигури достъп до интернет на 90% от 
територията на общината. 

 
7.2.2. Оперативна цел:  Мобилизиране на участието на младите 

хора в управлението на местното развитие. 
Задача 1. Насърчаване на участието на младите хора и младежките 

организации в местните инициативни групи 

Община Тервел – МИГ „Тервел- Крушари“ финансира от 2013 г. 
проектите на 7 лица до 29 години, които ще продължат реализацията си и през 
2015 г. Сумата, предвидена за отпускане е 217 936.88 лв. В края на 2014 г. е 
обявен нов прием на документи по всички мерки на Местната инициативна 
група. 

12 младежи на възраст от 15 до 29 години участват в местното 
управление, като финансирането си в размер на 57 600 лв. се поема от Община 
Тервел. 

 
Приоритет 8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ДИАЛОГ 
8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и 

насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в 
междукултурното и международното младежко общуване. 

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

 
Задача 2. Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните 

етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, 
разбирателство и взаимодействие между общностите. 

Община Генерал Тошево – предвижда се реализирането на един проект 
с обхват 100 млади хора на възраст от 15 до 29 години. 
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Община град Добрич планира реализиране на образователни програми, 
проекти и програми, възможност за публична изява на културата на различните 
етноси чрез участието им в комплексни културни програми и реализиране на 
събития с обхват 5 200 млади хора. Финансирането на проектите в размер на 
10 000 лв. ще се осигури от Общински и Държавен бюджет, проекти и програми. 

Община Каварна – планирани са 2 Кампании за интегриране на 
етническите общности, участия във фестивали с обхват 100 младежи и 
финансиране от Община Каварна, читалища, проекти и програми. Отговорни 
институции за реализиране на инициативите са Община Каварна, читалища, 
проекти и програми, НЧ"Съгласие 1890". 

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

Задача 1. Популяризиране на европейското сътрудничество в 
младежката сфера. 

Община град Добрич планирано е реализиране на 1 програма и 3 
международни проекта  на ЕС – "Еразъм+". Отговорни институции са 
училищата: ФСГ "Васил Левски", ПГВМ "Проф. д-р Г. Павлов"  и СОУ "Димитър 
Талев”. 

Община Каварна – участия в международни фестивали и конкурси с 
обхват 200 младежи на възраст от 15 до 29 години и финансиране, осигурено 
от НЧ"Съгласие 1890". 

 
Приоритет 9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В 

ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на 

младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция 
на правонарушенията, извършени от млади хора 

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

Задача 1. Организиране на информационни и образователни кампании 
за превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора. 

Община Балчик – предстои реализиране на 1 кампания с обхват 25 
младежи на възраст от 15 до 29 години. Предвидено е финансиране в размер 
на 500 лв., което ще се осигури о общинския бюджет. Отговорни институции са 
общината  и общинската комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 

Община Генерал Тошево предвижда реализиране на 5 кампании в 7 
училища.Ще се организират 10 лекции и беседи с обхват 200 младежи. 
Финансирането ще се осъществи от общинския бюджет. 

Община град Добрич – ще се проведат 4 кампании в 6 училища с обхват 
800 младежи на възраст от 15 до 29 години Кампания по проблеми на 
сексуалното възпитание; Превенция на трафика на деца; Превенция на 
употрeба на наркотични вещества; Анкетно проучване" Деца и интернет; "Лятно 
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училище за тийнейджъри". Предвидено е разхождането на средства в размер 
на 3 000 лв., които ще се осигурят от МКБППМН. 

Община Добричка предвижда реализиране на информационно- 
образователни кампании с отговорни институции училища, МКБППМН, 
Дирекция „ОКЗСУСВТЗ”. 

Община Крушари планирани са 2 кампании с обхват 20 млади хора. 100 
лв. за осигуряване на кампаниите ще бъдат отпуснати от общинския бюджет. 

Община Тервел предвидено е провеждането на 5 кампании – 
инициативи на МКБППМН и РУ на МВР, които да обхванат 8 училища и 300 
младежи. От Общинския бюджет се отпускат 1 500 лв. за осъществяване на 
инициативата, с отговорни институции МКБППМН и детска педагогическа стая. 

 
Задача 3. Разширяване и подобряване на услугите за социална 

реинтеграция на млади правонарушители, особено на услугите в 
общността. 

Община град Добрич –Центъра за обществена подкрепа - 1 и 2, Приюта 
за безнадзорни деца и сираци. 

Задача 4. Подбор и подготовка на специалисти във всички видове 
институции и организации за развитие на нагласите, знанията и умения за 
оказване на помощ и подкрепа на младежи с поведенчески проблеми и млади 
правонарушители. 

Община град Добрич планира се провеждане на 5 обучения  с обхват 40 
обучени кадри – 10 обществени възпитатели; 3 консултант - психолози към 
ИКК; 3 ИДПС; членове на МКБППМН; Клуб "Деца- обучители по превенция на 
противообществените прояви". Финансирането ще се извърши от бюджета на 
МКБППМН. 

Община Крушари планира провеждане на 2 обучения с обхват 3 –ма 
обучени. От Общинския бюджет се отпускат 100 лв. за реализиране на 
обученията. 

 
 Задача 5. 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. 

Община град Добрич – МКБППМН работи екипно с: Първо РУ 
"Полиция", ИДПС, О"ЗД", БЧК, РЗИ, ЦОП, ЦНСТ,УКБППМН, Местната комисия 
за борба с трафика на хора, Комисията за детето, Координационния механизъм 
в случай на деца- жертви или в риск от насилие, ПБДС. Планира се работа на 3 
междуведомствени работни групи, провеждане на 12 срещи и реализиране на 3 
съвместни пана за действие. 

Община Тервел – 1 междуведомствена работна група да проведе 4 
срещи. 

 
Задача  6.  Насочване на спортни програми за превенция на 

младежката престъпност в специализираните институции за млади 
правонарушители, както и за ресоциализация на младежи, извършили 
правонарушение. 
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Община Тервел –1 спортна програма – волейболен турнир "Спорт срещу 
зависимости" ще обхване 24 младежи на възраст от 15 до 29 години. 
Предвидено е финансиране в размер на 2 500 лв. от Общинския бюджет. 
Отговорни институции са Община Тервел, МКБППМН. 

Задача 8. Мобилизиране на местните общности, особено на 
младежките и спортните организации, в превенцията на детската и 
младежката престъпност и в социалната реинтеграция на 
правонарушителите. 

Община Балчик – планирано е провеждане на 10 инициативи в които да 
се включат 300 младежи, като от общинския бюджет ще се отпуснат 12 500 лв. 
за изпълнение, с отговорни институции Община Балчик, училища, спортни 
клубове - лека атлетика, баскетбол, волейбол, морски клуб и др. 

Община Генерал Тошево планирано е провеждане на 3 инициативи, с 
обхват 6 младежки спортни инициативи, в които да се включат 300 младежи. 

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и 
правоохранителните органи 

Задача 2. Насърчаване и активно участие на младите хора, 
младежките лидери, младежките работници и младежките организации в 
превантивни програми и кампании. 

Община Генерал Тошево – планирано е провеждане на 2 кампании в 
които да се включат 150 младежки лидери, младежки работници и младежки 
организации. 

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

Задача 1. Организиране на програми за пътна безопасност в 
училищата. 

Община Балчик ще се организират 12 кампании в училищата. 
Община Генерал Тошево ще се организират 3 кампании в училищата. 
Община град Добрич ще се провеждат часове по пътна безопасност в 

час на класа в училищата. 
Община Добричка за отбелязване на Международния ден на жертвите 

на пътя – 22 февруари ще се проведат лекции и презентации в час на класа. 
Община Крушари ще се проведат 2 кампании в училищата. 
Община Тервел ще се проведат 3 кампании „Да завършим училище без 

произшествия“., „Безопасна ваканция“, „Победи опасността“. Финансирането в 
размер на 800 лв. се осигурява от общинския бюджет, с отговорни институции 
за провеждане на инициативите – МКБППМН, детска педагогическа стая, ОДК. 

 
Задача 2. Организиране на програми за пътна безопасност в 

средищата за младежко общуване. 
Община Генерал Тошево планира се провеждане на 2 кампании в 

младежки клубове, организации и др. 
 Община Крушари планира се провеждане на 1 кампания в младежки 

клубове, организации и др. 
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Община Крушари планира се провеждане на 1 кампания в младежки 
клубове, организации и др. 

 
ІІІ. ВИЗИЯ. 
 
Подобряване и повишаване качеството на живот на младите хора и на 

условията за реализация на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми за 
инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране 
потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.  

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА. 

- Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, 
европейските и международни стратегически програми; 

- Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи; 

- Законосъобразност; 

- Децентрализация; 

- Равен достъп за всички младежи; 

- Изграждане на мрежа от партньорства; 

- Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за 
младежи; 

- Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и 
услуги. 
 
Целеви групи: 

Областният план за младежта е насочен към младите хора на възраст от 
15 до 29 г., без разлика в образователни, социални, имуществени, политически 
и етнически убеждения. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА. 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 
младите хора; 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 
3. Насърчаване на здравословен начин на живот; 
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение; 
5. Подкрепа на младежкото доброволчество  
6. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, 

общественото и кариерното развитие на младежта; 
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 
8. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора; 
9. Подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска 

реализация; 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/


 

 
9300 Добрич, ул. Независимост 5 

тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249 

е-mail: governor@dobrich.government.bg    
web: www.dobrich.government.bg 

Стр. 33 

 

 

10. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 
престъпността; 

11. Насърчаване на неформалното обучение. 
 

 

 

VІ.  ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
2015 г. 

 Участие на младите хора в обществения, икономическия живот на 
общините, областта; 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 
младите хора; 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Подпомагане на младежите от областта при разработването и 
реализирането на проекти и програми /срещи, дискусии, кръгли маси , 
обучени и др./; 

 Популяризиране на младежкото доброволчество; 

 Стимулиране и подпомагане участието на млади хора в т.ч. и млади хора 
в неравностойно положение в художествената самодейност. Да се 
подкрепят желанията и  възможностите за участие в общински, 
регионални, национални, международни прояви, конкурси, фестивали и 
други мероприятия; 

 Създаване на условия за системни спортни занимания на деца и 
младежи в свободното време; 

 Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването на 
значими събития: 

 Организиране на лектории за повишаване на сексуалната и здравна 
култура на младежите от общината; 
 

 
     VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. 

 Кметовете на общини осигуряват отчетност, публичност и прозрачност на 
общинските политики за развитие на младежта. 

Общинските съвети и кметовете на общините си сътрудничат с 
териториалните структури на централни държавни органи и гарантират 
участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на 
общинските политики за развитие на младежта. 

Областният управител осигурява провеждането на държавната политика 
за младежта на територията на област Добрич и изготвя областния план за 
младежта, като обобщава общинските планове за младежта. 

 

VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

- Чрез средства от фондовете на ЕС в рамките на националните 
оперативни програми; 
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- Чрез дейности на Младежки информационно-консултантски центрове и 
Национални програми, свързани с младежта. 

- Чрез общински средства, определени за младежки дейности.  

- Чрез средства от Националния бюджет. 
 

Прогнозната стойност на финансови средства, необходими за реализиране 
на младежки дейности и мероприятия на територията на област Добрич е в 
размер на 3 268 753.76 лв.  

 
IX. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА. 
 

За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента 
на активност, на интернет страниците на Областна администрация Добрич и на 
общинските администрации, намиращи се на територията на областта, редовно 
ще се публикуват информационни материали и снимки, отразяващи 
изпълнението на плановете за младежта. 

X. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 
  
 

Областният управител ръководи и координира дейността по 
изпълнението на Областния план за младежта.  

Настоящият документ е отворен за актуализация при необходимост. 
Областният управител ежегодно до 1 март предоставя утвърдения 

Областен план за младежта на Министъра на младежта и спорта.  
Областният план за младежта е изготвен на базата на представени 

общински планове от общините: Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, 
Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. 

Неразделна част от  Областния план за младежта 2015 г. са прикрепени 
общинските планове за младежта, предоставени от осемте общини, 
осъществяващи дейността си на територията на област Добрич. 
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