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ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  

ОБЛАСТ ДОБРИЧ - 2014 г. 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 

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

осигурим Европейско развитие на България. Областният план за младежта, 
разработен от Областна администрация - гр.Добрич, е инструмент за 
изпълнение на приоритетите на общинските администрации, намиращи се на 
територията на Област Добрич и национална политика за младите хора. 

Настоящия Годишен план за младежта 2014 г. се приема в изпълнение 
на Закона за младежта, който е 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.) и Националната стратегия за 
младежта 2012-2020 г. Тези два документа формират държавните политики за 
младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.  

В изпълнение на чл.13 и чл.14 от глава Втора на Закона за младежта, 
Областните управители осигуряват провеждането на държавната политика за 
младежта на територията на съответната област и изготвят областните 
планове за младежта, като обобщават 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 
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приоритетите на общинските политики за младите хора, както и финансовите 
ресурси за реализирането им. 

 
 
Годишният областен план 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. 

 

 Широкия обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред 

младите хора, налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение на 

годишни общински планове за младежта през 2014 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 настоящата програма се 

основава на традиционното 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.  

 Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 

години. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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 Структурата на младежите в Област Добрич се разпределя по следния начин1: 

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 

 
 

Младите хора в България са сред най-късно влизащите в пазара на 
труда в сравнение с другите държави от ЕС. В повечето случаи те нямат 
практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на 
своето образование и трудно се включват на пазара на труда. 

Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като 
„нещо безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните 
механизми в бъдеще. Макар готовността на младите хора да участват в 
доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите за 
доброволчески дейности. 
 През последните години се наблюдава повишаване на процента  
младите хора, които са с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние 
върху тяхното здраве и активен живот през следващите години. 

Българските младежи продължават да живеят все по-дълго в дома на 
своите родители в сравнение със своите връстници в другите държави от ЕС.  

 

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; 

                                         
1
 Данните са от преброяване на населението и жилищния фонд 01.03.2011г. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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- 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 от 15 до 29 г., 

без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и 

етнически убеждения. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА. 

1. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, 
общественото и кариерното развитие на младежта; 

2. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 
положение; 

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

4. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 
5. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора; 
6. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 
7. Насърчаване на здравословен начин на живот; 
8. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им 

трудова и житейска реализация; 
9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността; 
10. Дейности за организация на свободното време; 
11. Насърчаване на неформалното обучение; 
12. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество. 

 

 

VІ.  ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2014 Г. 

 Участие на младите хора в обществения, икономическия живот на 

общините, областта; 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора; 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
http://www.dobrich.government.bg/
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 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Стимулиране на разработването и  реализирането на проекти  и 

програми от младежки НПО, като се осигурява партньорство от страна на 

общинските администрации; 

 Подпомагане на младежите от областта по подходящ начин при 

разработването и реализирането на проекти и програми /срещи, 

дискусии, кръгли маси , обучени и др./; 

 Популяризиране на доброволчеството; 

 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: 
-09 май – Ден на Европа 
-12 август – Международен ден на младежта 
-08 ноември – Европейски ден на младежта и др. 

 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; 

- Чрез дейности на Младежки информационно-консултантски центрове и 
Национални програми, свързани с младежта. 

- Чрез общински средства, определени за младежки дейности.  
 
         

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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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 – гр.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. 

  
 

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

Стратегическия документ е отворен за актуализация при необходимост. 
Областния управител ежегодно до 1 март предоставя утвърдения 

Областен план за младежта на Министъра на младежта и спорта.  
Отговорните институции, предоставят годишен отчет по изпълнението на 

плана. 
Областният план и плана за действие за младежта е изготвен на базата 

на представени планове за младежта от осемте общински администрации, 
намиращи се на територията на област Добрич : Добрич, Добричка, Балчик, 
Каварна, Шабла, Тервел, Генерал Тошево и Крушари; 

Плана за действие на Област Добрич в изпълнение на Националната 
стратегия за младежта 2010-2020 г. е неразделна част от Областния  план за 
младежта, за периода 2014 г. 
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План за действие за 2014 г. на Област  Добрич в изпълнение на 
Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. 

 
 

Оперативна цел/ Дейности Бюджет Срок на 

реализация 

Очаквани 

резултати 

Индикатори за 

изпълнение 

Отговорни 

институции 

 

 

1. Насърчаване на 

икономическата 

активност и 

кариерното 

развитие на 

младите хора  

чрез: 

     

- Реализирането на местна 

почва на НП за чиракуване 

и стажуване; 

 

Оперативни 

програмии 

на ЕСФ 

м.12 2014 Придобиване на 

първоначален 

стаж и 

натрупване на 

умения/ 
компетентности 

Брой чиракували/ 

стажували млади 

хора. 

МТСП, Д“РСЗ“ 

– Варна, Д”БТ” 

и общински 

администрации, 

намиращи се на 
територията на 

област Добрич  

- Насърчаване на 

сътрудничеството на 

образователните структури 

с бизнеса и организиране 

ежегодно на младежка 

трудова борса 

- м.12 2014 Намаляване на 

безработицата и 

осигуряве на 

заетост сред 

младите хора 

Брой заети млади 

хора слез 

завършване на 

образование на 

възраст до 29 г. 

МТСП, Д“РСЗ“ 

– Варна, Д”БТ” 

и общински 

администрации, 

намиращи се на 

територията на 

област Добрич 

- Насърчаване и 

подпомагане на 

професионалната 

мобилност на младите хора 

– подпомагане изготвянето 
на индивидуални планове за 

развитие, ротация на 

работното място и др. 

- м.12  2014 Намаляване на 

безработицата и 

осигуряве на 

заетост сред 

младите хора 

Брой заети млади 

хора на възраст до 

29 г. 

МТСП, Д“РСЗ“ 

– Варна, Д”БТ” 

и общински 

администрации, 

намиращи се на 
територията на 

област Добрич 

- Подкрепа и създаване на 

благоприятна среда за 

предприятия, обвързани с 

осигуряване на работни 

места за младежи; 

- м.12 2014 Намаляване на 

безработицата и 

осигуряве на 

заетост сред 

младите хора 

Брой заети млади 

хора след 

завършване на 

висше образование 

на възраст до 29 г. 

МТСП, Д“РСЗ“ 

– Варна, Д”БТ” 

и общински 

администрации, 

намиращи се на 

територията на 

област Добрич, 

работодатели 

- Насърчаване на млади 

хора с изключителни 
постижения в областта на 

иновациите и промотиране 

на техните успехи 

- м.09 2014 Стимулиране 

креативността на 
младите хора 

Брой млади 

творци на възраст 

: 

до 24 г. 

до 29 г. 

до 35 г. 

МТСП, МОМН, 

РИО – Добрич, 
Д“РСЗ“ – 

Варна, Д”БТ” и 

общински 

администрации, 

намиращи се на 

територията на 

област Добрич  

- Откриване и активно 

подпомагане дейноста на 

местен бизнес център, чрез 

кандидатстване по различни 

Оперативни 

програмии 

на ЕСФ 

м.12 2014 Стимулиране и 

насърчаване на 

предприемачеств

ото и намаляване 

Брой 

консултирани 

млади хора. 

общински 

администрации, 

намиращи се на 

територията на 
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проекти, който да предлага 

услуги за целенасочена 
подкрепа на млади 

предприемачи. 

на безработицата  област Добрич 

- 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 средства от 

Оперативната програма 
«Развитие на човешки 

ресурси» по Европейския 

социален фонд; 

Оперативни 

програмии 

на ЕСФ 

м.12 2014 Придобит трудов 

стаж и 

възможност за 

осигуряване на 

трайна заетост 

Брой заети млади 

хора, чраз 

стажуване н 

публичната 

администрация.  

МТСП, Д“РСЗ“ 

– Варна, Д”БТ” 

и общински 

администрации, 

намиращи се на 

територията на 

област Добрич, 

работодатели, 

областна 

администрация 
– гр Добрич 

- Продължаване на 

системните политики за 

равнопоставеност между 

половете в пазара на труда, 

в икономическия, 

обществения и семейния 

живот. 

Оперативни 

програмии 

на ЕС 

2014 Повишен 

стандарт на 

живот 

Брой 

консултирани и 

наети млади хора 

Д“РСЗ“ – 

Варна, Д”БТ” и 

общински 

администрации, 

намиращи се на 

територията на 

област Добрич, 

работодатели 

2. Превенция на 

социалното 

изключване на 

млади хора в 

неравностойно 

положение чрез  

осигуряване на 

поле за изява на 

младежи в 

неравностойно 

положение. 

Оперативни 

програмии 

на ЕСФ и 
общински 

бюджет 

м.12 2014 Спазване на 

принципите за 

равенство и 
недискриминация 

, които да 

подпомагат 

равния старт за 

интелигентен 

растеж, 

устойчиво 

развитие и 

социално 

приобщаване на 

всички млади 
хора. 

 

Брой 

организирани 

спротни и 

образователни 

прояви за младежи 

в неравностойно 

положение. 

общински 

администрации, 

намиращи се на 
територията на 

област Добрич 

3. Стимулиране на 

младежки 

инициативи за 

неформално 

образование 

     

- Нестандартни обучения, 

насочени към организиране 

и провеждане на обучения 

по незастъпени в 
образователните учебни 

програми предмети и 

курсове. Приоритети са 

придобиване на знания в 

областта на 

евроинтеграцията, 

организиране на форми на 

сътрудничество между 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ 

м.12 2014 Успешна 

реализация на 

младите хора на 

пазара на труда и 
оптимално 

използване на 

възможностите за 

повишаване на 

квалификацията , 

посредством 

формално и 

неформално 

Брой проведени 

обучения. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

младежки 
формации 
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младежи със сродни 

занимания и поощряване на 
младежката съзидателност. 

Това включва организирани 

присъствени форми – 

кръжоци, нестандартни и 

незастъпени в учебния план 

обучения, предмети и 

курсове; 

образование с 

оглед промените 
на пазара на 

труда 

- Обмен на добри практики 

и идеи - семинари, 

практикуми, конференции, 

кръгли маси и дискусии. 

Тук се набляга на връзките 
със структурите на нашето 

общество – държавни, 

общински и граждански. 

Приоритети са 

изграждането на умения и 

навици и утвърждаването 

на добрите практики и идеи 

в нашето общество с цел 

бъдещо интегриране на 

младите в обществения, 

културен и икономически 

живот на общините от 
териорията на област 

Добрич 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Успешна 

реализация на 

младите хора на 

пазара на труда и 

оптимално 
използване на 

възможностите за 

повишаване на 

квалификацията , 

посредством 

формално и 

неформално 

образование с 

оглед промените 

на пазара на 

труда 

Брой внедрени 

добри практики.  

Общински 

администрации 

от територията 

на област 

Добрич, 
младежки 

формации 

- Сформиране на групи от 

младежи по интереси- 

организиране на младежки 

клубове по интереси, 

задоволяващи 

потребностите от общуване 

и изява на различни групи 

младежи за реализиране на 

техния  творчески, спортен 

и научен потенциал и 
утвърждаването им като 

млади надежди; 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Успешна 

реализация на 

младите хора на 

пазара на труда и 

оптимално 

използване на 

възможностите за 

повишаване на 

квалификацията , 

посредством 
формално и 

неформално 

образование с 

оглед промените 

на пазара на 

труда 

Брой сформирани 

групи. 

Общински 

администрации 

от територията 

на област 

Добрич,, 

младежки 

формации 

- Стимулиране участието на 

ученици в процеса на 

вземане на решения  на 

всички нива на училищните 

структури и оптимизиране 

работата на училищните 

съвети 

- м.12 2014 Участие на 

младите в 

местното 

самоуправление 

при разрешаване 

на младежки 

проблеми.  

 

Брой млади хора 

включили се в 

училищните 

структури. 

Общински 

администрации 

от територията 

на област 

Добрич,, 

младежки 

формации 
 

 

 

 

- Подкрепа и 

сътрудничество за 

кандидастване по програми 

и проекти, целящи 

- м.12 2014 Повишаване 

ролята на младите 

хора в 

гражданското 

Брой разработени 

проекти. 

Общински 

администрации 

от територията 

на област 
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изграждане на 

организационни, лидерски и 
комуникативни умения, 

както и умения за работа в 

екип. 

 

общество чрез 

участието им в 
различни 

програми за 

младежки 

дейности 

Добрич,, 

младежки 
формации 

- Популяризиране и 

насърчаване на 

използването на 

EUROPASS и YOUTHPASS 

от младите хора като 

инструменти за самооценка 

на знания и умения, 

включително до умения, 
придобити в неформална 

среда 

Оперативна 

програма 

„Младежта в 

действие”  

м.10 2014 Успешна 

реализация на 

младите хора на 

пазара на труда и 

оптимално 

използване на 

възможностите за 

повишаване на 
квалификацията , 

посредством 

формално и 

неформално 

образование с 

оглед промените 

на пазара на 

труда 

Брой издадени 

EUROPASS  и 

YOUTHPASS и 

бр.приложени 

документи пред 

работодатели. 

Общински 

администрации 

от територията 

на област 

Добрич,, 

младежки 

формации 

6.Формиране на 

информационна 

политика, насочена към 

младите хора чрез: 

     

 Информационно 

сътрудничество 
изграждането на младежки 

информационно-

консултационни центрове, 

комуникационни системи и 

канали в Интернет 

пространството за връзки 

между общините, обмяна на 

опит и добри практики; 

Оперативни 

програми на 
ЕСФ 

м.11 2014 Придобиване на 

знания, които да 
приложат на 

практика при 

формиране на 

дългосрочни 

общински 

стратегии, 

разработване и 

изпълнение на 

ключови за 

общините 

проекти 

Брой изградени 

МИКЦ. 

Общински 

администрации 
от територията 

на област 

Добрич,, 

младежки 

формации 

- 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 

- м.12 2014 Успешна 
реализация на 

младите хора на 

пазара на труда и 

оптимално 

използване на 

възможностите за 

повишаване на 

квалификацията , 

посредством 

формално и 

неформално 

образование с 
оглед промените 

на пазара на 

труда. 

 

Брой млади хора, 

използвали 

Евродеск за 

информиране. 

Общински 
администрации 

от територията 

на област 

Добрич, и 

младежки групи 

и формации 

Техническо сътрудничество 

техническо подпомагане на 

Оперативни 

програми на 
м.12 2014 Повишаване 

информираността 
Брой изградени и 

технически 

Общински 

администрации 
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младежки структури, 

изграждане на центрове за 
подкрепа на конкретни 

младежки общности по 

интереси (спорт, изкуство, 

наука и т.н.), създаване на 

технически подсигурена 

база на територията на 

област Добрич; 

ЕСФ и 

общински 
бюджет 

на младите хора 

относно 
здравословния 

начин на живот и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време 

подсигурени 

центрове за 

подкрепа на 

младежки 

общности по 

интереси. 

от област 

Добрич , ЦРД и 
младежки 

формации 

- Младежки мероприятия - 

към организиране на 

младежки конкурси, 

концерти на млади 

изпълнители, провеждане 
на спортни състезания, 

олимпиади и младежки 

турнири на територията на 

област Добрич, 

популяризиращи неговата 

история, настояще и 

бъдеще. 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.11 2014 Повишаване 

информираността 

на младите хора 

относно 

здравословния 
начин на живот и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време 

Брой проведени 

мероприятия. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

ЦРД, младежки 

формации 

- Популяризиране на 

емблематични за общините  

младежки структури 

- м.12 2014 Възможност за  

активно участие в 

обществения 

живот в област 

Добрич и 

осмисляне на 
свободното време 

Брой младежки 

формации и 

направена 

кампания по 

промотиране на 

успехите им. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

ЦРД, младежки 

формации 

7. Подобряване на 

достъпа до 

информация и 

качествени услуги 

чрез: 

 

     

- Публично подпомагане и 

предлагане на качествени 

информационни услуги, 

предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна 

информация, 
удовлетворяваща широк 

спектър от интереси и 

потребности на младите 

хора; 

 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Повишаване 

информираността 

на младите хора и 

успешна 

реализация на 

пазара на труда 

Брой млади хора, 

получили 

информационни 

услуги. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

ЦРД, младежки 

формации 

- Подобряване на достъпа 

на младите хора до 

интернет и електронно 

съдържание в обществените 

библиотеки чрез участие в 

национална програма 

„Глобални библиотеки”; 
 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Повишаване 

информираността 

на младите хора и 

успешна 

реализация на 

пазара на труда 

Брой млади хора, 

ползвали достъп 

чрез НП 

„Глобални 

библиотеки”. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

читалищни 

библиотеки 

- Разширяване на мрежата и 

развитие на капацитета на 

доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора - 

професионални 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Успешна 

реализация на 

младите хора на 

пазара на труда и 

оптимално 

Брой доставчици, 

бр.специализирани 

обучения и 

бр.обучени 

специалисти. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

НПО, читалища, 

спортни 
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консултанти, търговски 

дружества, кооперации, 
юридически лица с 

нестопанска цел, читалища, 

културни институти, 

спортни организации, 

организации за социален 

туризъм, общини, бизнес 

център и други; 

 

използване на 

възможностите за 
повишаване на 

квалификацията , 

посредством 

формално и 

неформално 

образование с 

оглед промените 

на пазара на 

труда. 

 

организации 

- Разширяване на достъпа 

до програмата „Младежта в 
действие” на младите хора, 

особено на живеещите в 

селските райони; 

 

- м.06 2014 Разработването и 

реализирането на 
проектни идеи по 

програма 

„Младежта в 

действие” и 

създадени по-

добри условия и 

повече 

възможности за 

достъп на 

младежите до 

неформално 

образование и 
форми за учене 

през целия живот 

Брой млади хора 

на възраст: 

от 15 до 24; 

от 24 до 29 

живеещи в малки 

населени места 

Общини от 

територията на 
област Добрич и 

младежки 

формации 

8. Подобряване на 

възможностите за 

реализация на 

социалните и 

творчески умения 

на младите хора, 

съобразно техните 

интереси и 

стимулиране на 

инициативността, 

младежкото 

творчество и 

изява чрез: 

     

- Насърчаване на приноса 

на младежката работа за 

реализацията на 

творческите способности на 

младите хора; 

- м.12 2014 Възможност за  

активно участие в 

обществения 

живот в област 

Добрич и 

осмисляне на 

свободното време 

Брой млади 

работници на 

възраст до 29 г. и 

над 29 г. 

Общини от 

територията на 

област Добрич и 

младежки 

формации 

- Подпомагане развитието 

на млади български творци 

и участието им в 

европейския и световния 
културен обмен 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 
бюджет 

м.12 2014 Възможност за  

активно участие в 

обществения 

живот в област 
Добрич и 

осмисляне на 

свободното време 

Брой млади 

творци. 

Общини от 

територията на 

област Добрич и 

младежки 
формации 
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1. Насърчаване 

здравословния 

начин на живот: 

     

- Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството между 

младежките работници, 

здравните специалисти, 

младежките и спортните 

организации за 

утвърждаване на 

здравословен начин живот 

сред младите хора; 

- м.12 2014 Повишаване 

информираността 

на младите хора 

относно 

здравословния 

начин на живот и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време 

Брой форуми, 

обучения, 

семинари и др. 

Общини от 

територията на 

област Добрич, 

БМЧК и 

младежки 

формации 

- Подкрепа и стимулиране 

на проекти и програми, 
целящи превенция на 

зависимости, превенция на 

рисково поведение и 

промоция на здраве; 

- м.11 2014 Повишаване 

информираността 
на младите хора 

относно 

здравословния 

начин на живот и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време 

Брой проекти и 

програми. 

Общини от 

територията на 
област Добрич, 

БМЧК и 

младежки 

формации 

- Организиране и 

провеждане на кампании и 

инициативи за отбелязване 

на световни и 

международни дни от 

младежки организации и 
структури; 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Повишаване 

информираността 

на младите хора 

относно 

здравословния 

начин на живот и 
възможностите за 

осмисляне на 

свободното време 

Брой 

организирани 

мероприятия. 

Общини от 

територията на 

област Добрич и 

младежки 

формации 

- Организиране на спортни 

и туристически 

меропирятия, целящи 

подобряване на физическата 

активност на 

подрастващите и младите 

хора и въвличане на по-

голям брой младежи в 

практикуването на спортин 
дейности. 

 

Оперативни 

програми на 

ЕСФ и 

общински 

бюджет 

м.12 2014 Повишаване 

информираността 

на младите хора 

относно 

здравословния 

начин на живот и 

възможностите за 

осмисляне на 

свободното време 

Брой мероприятия. Общини от 

територията на 

област Добрич, 

спортни 

клубове и 

младежки 

формации 
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