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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са един от най-важните 

приоритети на Община Враца. Активното участие на младите хора в решенията и 

действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради 

по - демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Младите хора и тяхната 

успешна професионална, социална и личностна реализация са важен приоритет на 

ръководството на Община Враца и предмет на целенасочена политика, прилагана, за да 

отговори на потребностите и интересите на тази целева група. 

Разработването на Годишен план за младежта в община Враца цели създаване на 

подходящи условия за съхранение, развитие и инвестиране в младежта. Изграждането на 

благоприятни условия за училищно и университетско образование, за неформално 

обучение, за участието на младите хора в обществения и икономически живот, за 

творчество и културни изяви, за приобщаването им към управлението на местно ниво, 

както и за връщане във Враца на обучаващите се в страната и чужбина, ще допринесе за 

подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на 

кризата, но и за повишаване качеството на живот. 

Широкият обхват на проблемите на младите хора, налага прилагането на 

многосекторен подход в политиката за младежта. Необходимо е тясно сътрудничество с 

други компетентни органи в областта на: образованието, трудовата заетост, 

здравеопазването,  конкурентноспособността, както и осигуряване на конструктивен 

диалог с младите хора при формулирането, изпълнението и оценката на младежката 

политика. 

Общинският план за развитие на младежта в Община Враца се изработва в 

съответствие със Закона за младежта, Национална стратегия за младежта 2010 – 2020г. и 

Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Плана  е тясно 

свързан и с изготвените документи като: Програмата за управление на Община Враца за 

мандат 2012-2015г., Общинска стратегия за социални услуги 2010-2015 на Община 

Враца; Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация 2012-2014 г.; Общинска програма по здравеопазване, като всички заедно са 

основен ориентир, източник на идеи и стратегически документи за разработване на 

конкретни мерки и дейности в цялостната политика в Община Враца.  

Общинският план за развитие на младежта в Община Враца има характер на 

отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в 

съответствие с динамично променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на 

всички заинтересувани участници в Община Враца и предполага създаването на добра 

организация и координация. 

Изграждане на система от мерки, гарантиращи развитието дарбите на младежите, 

която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява е важен акцент. 

Подходът на Общината се основава на разкриване на нови възможности за всички млади 

хора, равен старт на врачанските младежи спрямо този на връстниците им от цяла 

Европа. 

 

I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА ВРАЦА 
 

Демографски процеси 

 

На територията на Община Враца има 24 636 младежи на възраст от 14 до 35 

годишна възраст, от които 12 571 са мъже, а 12 065 са жени. С постоянен адрес - град 
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Враца към 2012г.  са 20 997, от които 10 672 мъже и 10 325 жени. 

 

Села и квартали в Община 

Враца 

младежи от 18г. до 35 г. 

с. Баница 302 

с. Бели Извор 146 

с. Вировско 39 

с. Върбица 99 

с. Голямо Пещене 76 

с. Горно Пещене 56 

с. Девене 199 

с. Згориград 401 

с. Косталево 168 

с. Мраморен 287 

с. Нефела 153 

с. Оходен 42 

с. Паволче 158 

с. Три кладенци 230 

с. Челопек 98 

с. Чирен 91 

с. Тишевица 121 

с. Лиляче 373 

с. Лютаджик 11 

с. Мало Пещене 0 

с. Веслец 15 

с. Власатица 61 

кв. Кулата 250 

кв. Бистрец 100 

 

 

Здравеопазване 
 

Анализът на здравословното състояние на подрастващите в общината показва 

обезпокоителна тенденция на влошаване здравния статус на младежите, в структурно 

отношение заболеваемостта е следната: 

1. На първо място по честота е затлъстяването. То ежегодно бележи 

известен ръст, което говори, че децата ни не се хранят здравословно, консумират повече 

въглехидрати, липсват в менюто пресни плодове, зеленчуци, витамини.  

2. На второ място по честота се нареждат гръбначните изкривявания и 

неправилна стойка. Налице е прогресираща тенденция за намаляване на двигателната 

активност, достигаща до липса на елементарна двигателна култура по отношение на 

телесната статика и динамика, нежелание за активни физически усилия. Тези фактори, 

съчетани с неправилната поза при седеж, стоеж, ходене и др., са предпоставки за 

влошеното физическо развитие и появата на заболявания. 

3. На трето място по разпространение са смущенията в зрението. 

4. На четвърто място се забелязва увеличаване на броя на децата с астма. 

Решаващ фактор за здравословните неблагополучия при подрастващите, валидни 

не само на територията на Община Враца е нездравословното хранене в изключително 

важния период на растеж и развитие; увеличаващата се консумация на тютюневи 
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изделия и алкохол, при непрекъснато спадаща възрастова граница; снижаващата се 

средна възраст на употребяващите наркотици; хроничният стрес и др. 

 

Образование 
 

Основа за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. То 

трябва да се развива във всички направления: както в областта на формално образование 

- в образователната система, така също в областта на неформалното образование и 

ученето през целия живот. 

Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Въпреки 

трудностите през последните години, то се стреми да поддържа конкурентна европейска 

образователна система. Практиката показва, че една, макар и неголяма част от децата у 

нас не постъпват в училище, а други отпадат в различните класове. 

Причините за намаляване на процента на записаните деца и младежи във всяка 

следваща степен на обучение имат както социален, така и образователен характер. 

Образователните политики, които ще допринесат за подобряване на качеството на 

образованието са:  

- Съобразяване на специалностите и професиите в средното и висше 

образование с пазара на труда;  

- осигуряване на достъп до образование на децата и младежите от селските 

райони; 

- Подобряване на управлението на училищата, чрез училищните 

настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието;  

- Изграждане на система от алтернативни форми на обучение.  

Във Врачанските училища са застъпени всички профили – хуманитарен, 

чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Профилираното 

обучение и разширеното изучаване на някои общообразователни предмети дава 

възможност да се постави индивидуалността на ученика в центъра на  учебно - 

възпитателния процес, да се осигури готовност за бързо професионално ориентиране към 

определен профил, определена  специалност. 

 

Младежка заетост 

 

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово 

и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване на 

пригодността и осигуряване на заетостта на младите в условия на пазарна икономика. По 

данни на Дирекция «Бюро по труда» - Враца регистрирани към 31.12.2012г. младежи до 

29 годишна възраст са 954 бр.. На пазара на труда, младежите са значителна по размер 

група от лица в неравностойно положение. Причина за това е несъответствието между 

броя на младежите с дадена професия и реалното търсене; ниското равнище на 

професионална квалификация, неточна професионална ориентация, липса на трудов 

опит. След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в 

повечето случаи нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им 

липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи 

работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и 

съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. За 

борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до работни места в 

страните - членки на ЕС трябва да се търсят възможности на всеки безработен млад 

човек да се предлага нов старт. Пригодността за заетост и равнището на безработица 

сред младежите като генерационен приток на работна сила, са важни индикатори за 

заетостта в по - високите възрастови групи в бъдеще. 
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Гражданска активност 

 

Гражданско участие на младите хора е свързано с прилагане принципите на 

Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.  

Младите хора в общината декларират желание да се включат в обществения 

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

организации. В Община Враца работят и младежки неправителствени организации, 

които реализират младежки инициативи и дейности на местно, национално и европейско 

ниво. 

По отношение на един от основните приоритети на България- евроатлантическата 

ориентация на страната, младите хора заемат определено активна позиция. Днес за 

повечето млади хора Европа означава преди всичко възможност за работа и чрез нея - 

благосъстояние, възможност за опознаване на хората и света. 

От 2001г. основния източник на финансиране на проекти за местни младежки 

инициативи е програма "Младеж" на Европейската комисия, чиито основен координатор 

за България е Министерството на младежта и спорта. Програмата има за цел развитието 

на неформалното образование, съобразно европейските критерии, като начин за 

усвояване на знания и умения, които съдействат за изграждането на активно гражданско 

съзнание. 

 

Информационна политика, насочена към младите хора с цел по-добра 

информираност и ангажираност в обществения живот 

 

1. Развитие и усъвършенстване на информационните технологии при работа с 

млади хора. 

2. Информираност за нагласите, потребностите и проблемите на младите 

хора.  

3. Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания.  

4. Популяризиране на насоките на европейската младежка политика. 

5. Популяризирането на програмите за реализиране на младежки проекти на 

европейско ниво. 

 

Конкретна политика, насочена към селските райони 

 

1. Развитие образователна политика, подкрепяща училищната мрежа в селските 
райони, за да гарантират условия за образование, позволяващо на младите хора да 

участват пълноценно в живота на своето село; 

2. Създаване или разширяване на професионалното обучение, което да гарантира 

на младите хора да се обучават в собственото си село; 

3. Подпомагане на младите хора да играят важна роля в организирането и 
изпълнението на общински мероприятия като се концентрират върху най-актуалните за 

самите тях теми. 

 

Свободно време и културна среда. 

 

Свободното време е първостепенен фактор за формирането и изявата на младите 

хора. Поради удължения образователен цикъл и ниската трудова заетост, то значително 

нараства. Новите технологии, преходът към демокрация и пазарна икономика безусловно 

създават множество нови привлекателни и полезни възможности за самореализация. 

Възможностите за пълноценно използване на свободното време се ограничават от 
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материални пречки на значителна част от младите хора. Данни от проучвания сочат, че 

почти половината от младите 15-18 годишни и над две трети от 19-25 годишните рядко 

или изобщо не спортуват. Едва една пета от младите хора имат възможност да пътуват, а 

15 % от тях се възползват от предлаганите дейности за свободното време на 

институциите и организациите. Културната инфраструктура на страната има значителен 

потенциал и база за участие в прояви, за запознаване с културно - историческото 

наследство и неговото опазване, но се наблюдава отлив на децата и младите хора от 

културните събития и институции. Полезният ефект от действащите в страната 

европейски младежки програми може да бъде засилен с прилагането на активни мерки, в 

регионален аспект, с оглед създаване на възможности за пълноценното използване на 

свободното време. 

Плана за младежта не може да бъде друг, освен алтернативен. Структурите, 

реализиращи тази политика на територията на Община Враца са: Младежки дом, Център 

за работа с деца, читалища, училища, Неправителствени организации, спортни клубове, 

младежки организации, доброволци,  клубове по интереси. 

 

SWOT анализ 
 

Силни страни 

• Наличие на голям брой 

училища 

• Наличие на Младежки 

общински съвет 

• Съществуват 

неправителствени организации в областта 

на спорта, туризма, образованието и 

културата 

• Организиране на кръжоци по 

рисуване, пеене, местни занаяти 

• Наличие на танцови състави, 

театрални групи, хорове в града и в някои 

села на Общината 

• Участие на младежи на 

национални и международни конкурси, 

фестивали, турнета, спортни състезания 

• Висок потенциал за развитие 

на човешките ресурси 

• Неизползвани природни 

ресурси 

• Готовност за развитие на 

туризма 

Слаби страни 

• Висока безработица сред младите 

хора 

• Липса на места за развлечения и 

спорт 

• Липса на млади специалисти 

• Липса на мотивация сред младите 

• Миграция на младежи към 

големите градове и столицата 

• Емиграция на младежи 

• Липса на работни места за млади 

специалисти 

• Слаба материална база за спорт в 

училищата 

• Ниска раждаемост сред младите 

двойки 

• Липса на информираност, 

относно възможности, перспективи, участие в 

местни организации, местна власт, 

неправителствени организации, други 

младежки организации 

• Ниско заплащане на младежите, 

ниски доходи 

• Липса на собствени жилища 

• Прояви на агресия сред 

младежите в училище и на улицата 

Възможности 

• Възможности за 

партньорство между младежки оранизации 

и местната власт за кандидатстване по 

проекти 

• Участие на младежи в 

Заплахи 

• Липса на приемственост сред 

младежките лидери 

• Липса на толерантност сред 

младежите 
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училищния живот и управлението на 

училището 

• Подобряване на 

материалната база и спортни площадки 

• Осъществяване и развитие на 

междукултурен диалог. 

• Спиране на финансиране за 

малките населени места от европейските 

фондове 

• Невъзможност на семейства да 

плащат за обучение на своите деца 

• Застаряващо население в града и 

околните села 

 

Визия за младите хора 

 

Младите хора трябва да имат възможността да реализират  потенциала си. Това се 

отнася за всички, но действията трябва да са насочени най-вече към тези с по-малки 

възможности. Тази визия се основава на дуалистичен подход: 

        Инвестиране в младите хора: осигуряване на по-големи ресурси за 

развиване на политики, които засягат ежедневието на младежта и подобряват живота им; 

        Предоставяне на възможности: предоставяне на възможности на младите 

хора да реализират потенциала си и по този начин да повлияят върху развитието на 

обществото. 

Основополагащ принцип на съвременната политиката за младежта на Община 

Враца е  да се развие по-добро взаимодействие между нея и всички останали политики 

като образование, заетост, включване и здравеопазване. Това ще стане с помощта 

младежката активност и усилията на младите.  

 

II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА  

 

Основна цел : 

 

Настоящият общински план има за цел осъществяване на ефективна общинска 

политика за младежта, стимулиране инициативността на младите хора и техните 

организации и структури при успешното им развитие и реализация в обществения живот. 

 

Подцели :  

 

1. Равнопоставеност, личностно развитие и реализация на младите хора. 

2. Да се стимулират инициативността, младежкото творчество и изявата на 

младите хора. 

3. Да се насърчи реализацията на дейности за свободното време на младите 

хора, с цел придобиване на полезни знания и умения. 

4. Развитие на регионалната и местната политика за младежта . 

5. Да се подкрепя социалното включване на младежи и подрастващи със 

специални потребности и такива в неравностойно положение. 

6. Да се подкрепят дейности за превенция на рисковото поведение на младите 

хора във всичките й аспекти. 

7. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото – чрез 

диалог и обмен на културни традиции на различни етноси. 

8. Да се създадат условия за подкрепа и реализиране на младежки инициативи 

и кампании. 

9. Популяризиране на доброволческия труд като форма на трудова заетост, 

активна гражданска позиция и обществено полезна дейност. 

10. Да се стимулира устойчивостта и мобилността на неправителствените 
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организации. 

11. Развитие и прилагане на форми на младежки туризъм. 

 

            Целеви групи : 

 

Предвидените дейности в програмата са носочени към и обхващат подрастващите 

и младите хора на възраст от 14 до 35 години, без оглед на тяхната расова, етническа, 

национална, социална или културна принадлежност. 

 
         Основни области на действие : 

 

Плана за младежки дейности в Община Враца 2013 г. е структурирана по следните 

предметни области на действие : 

1. Социално – културна област; 

2. Образование – формално и неформално; 

3. Социална и здравна защита; 

4. Равнопоставеност и антидискриминация; 

       

Институционална рамка и органи за реализация: 

1. Община Враца 
2. РЗИ – Враца 

3. РУ на МВР – Враца 

4. Дирекция „Бюро по труда” - Враца 

5. Младежки дом – Враца 

6. Център за работа с деца – Враца 

7. Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни 

8. Младежки неправителствени организации и клубове 

� Ученически общински съвет 

� БМЧК 

� „Опора BG” 

� Туристическо сдружение „Приказката” 

� Природен парк „ Врачански балкан” 

� Вестители 2007 

� Клуб по воден слалом и ски „Скакля” 

            

Очаквани резултати : 

1. Повишаване на младите хора практикуващи спортна дейност. 

2. Повишаване броя на младите хора участващи в младежки образователни 

програми. 

3. Повишаване информираността на младите хора относно здравословния 

начин на живот и възможностите за осмисляне на свободното им време. 

4. Участие на млади хора в местното самоуправление с цел решаване на 

младежки проблеми. 

5. Укрепване, развитие  на институции и организации  работещи с млади 

хора. 

6. Стимулиране инициативността, младежкото творчество и изявата на 

младите хора. 

7. Повишаване качеството на предлаганите младежки дейности и услуги. 

8. Създаване на младежки клубове на територията на Община Враца. 

9. Повишаване активната гражданска позиция и включване на младите хора в 
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дежността по превенция на зависимостите – наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, 

СПИН и други болести предавани по полов път. 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

област Враца / община Враца 

(Таблицата е систематизирана съгласно Националната стратегията за младежта 2010 - 2020) 

Резултати финансова рамка 

година 

2013 година 2013 

Дейности 
Индикатори за 

изпълнение 

Програми, 

инициативи и 

кампании            

съгласно 

дефиниран

ите 

индикатор

и 

    съгласно 

източниците на 

финансиране: 

*Нац. Фин. **ОП 

фин.  ***други 

донорски програми 

Отговорна 

институция/ 

организация 

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

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

професионална реализация на младите хора в България. 

Оперативна цел 1: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи 

включването и кариерното развитие на младите хора 

Задача 1: Подобряване 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        

1.1. Осигуряване на 

чиракуване и 

стажуване 

*бр. 

чиракували/стажували 

млади хора на 

възраст:   от 15 до 24 г. 

и  от 25 до 29 г.     

Проект "Ново 

начало - от 

образование към 

заетост"             

18 ОП "РЧР"       ДБТ - Враца 

проект "Първа 

работа"                    
85 ОП "РЧР"       ДБТ - Враца 

1.2. Насърчаване на 

работодателите да 

осигуряват 

възможности за 

повишаване на 

квалификацията на 

млади работници и 

служители 

*бр. млади хора 

повишили 

квалификацията си на 

възраст:    от 15 до 24 

г. и  от 25 до 29 г.        
проект "Ново 

работно място" 
200 ОП "РЧР"       ДБТ - Враца 

Проект "Старт в 

администрацията" 
2 ОП "РЧР"       ДБТ - Враца 

1.3. Засилване на 

ефективността на 

връзките между 

образователните и 

обучителните 

институции и бизнеса 

за улесняване на 

прехода от 

образование към 

заетост 

*бр. заети млади хора 

след завършване на 

висше образование на 

възраст до 29 г. 
 НП "Старт в 

кариерата" 
10 

Национално 

финансиране     
ДБТ - Враца 
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1.4 . Насърчаване на 

изследователския 

интерес на учениците 

и студентите чрез 

участие в различни 

проекти 

*бр. проекти     

*бр. участници  

Проект „DEAR 

STUDENT” 
20 

Европейската 

комисия 

Училища от 

Община 

Враца 

 

Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на 

младите български специалисти в държавната и общинска администрация  

*бр. заети млади хора 

чрез стажуване в 

публичната 

администрация на 

възраст:                                 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

  

ОП 

финансиране        

 

Бюро по 

труда-Враца 

със 

съдействието 

на Община 

Враца 

от 15 до 24 г.      10     

2.1. Създаване на 

възможности за 

стажове в държавната 

и общинска 

администрация на 

студенти от висшите 

училища 

от 25 до 29 г.     10     

*бр. заети млади хора 

на възраст:                                         

 1. Кариерно 

консултативен 

център;                            

2. Професионално 

ориентиране 

  

  

  

2.2. 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 чрез 

Оперативната 

програма „Развитие на 

човешките ресурси” по 

Европейския социален 

фонд 

от 15 до 24 г.                                  

от 25 до 29 г.    
  50 

Национално 

финансиране 
ДБТ - Враца 

II ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО  ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ  

Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на 

пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и 

интересите им 

Оперативна цел 1: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора 
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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 

*бр. млади хора   

получили 

информационни 

услуги                             

Предоставяне на 

информация на 

място в МИКЦ, по 

телефон, по интернет 

2200 и 

допълни

телно on 

line 10 

000 

Младежки дом; 

НПМ 2011-2015 

МИКЦ                     

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 

Задача 2. 

Организиране на 

национални, 

регионални, областни 

и общински 

информационни 

кампании, насочени 

към младите хора 

*бр. мл. хора 

обхванати в 

информационни 

кампании  на възраст:                                            

10 информационни 

кампании 
3000 

НПМ 2011-2015 

МИКЦ                  

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 

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 

*бр. млади хора 

запознати с 

публичните 

институции в страната 

и ЕС на възраст:                                    

  200 
НПМ 2011-2015 

МИКЦ                       

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 

Задача 4. Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ)  

*бр. консултирани мл. 

хора на възраст:                                 

Консултативни 

кабинети: 

Юридически, 

психологичен, 

здравен и 

"Европейска 

интеграция" 

800 

 Младежки 

дом; НПМ 2011-

2015 МИКЦ  

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 

4.1. Разширяване кръга 

на обслужваните от тях 

млади хора и на 

предлаганите услуги 

малки градове     
3 изнесени 

консултации 
120 

 Младежки 

дом; НПМ 2011-

2015 МИКЦ 

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 



 - 12 - 

малки населени места 

(села)    

2 изнесени 

консултации 
80 

 Младежки 

дом; НПМ 2011-

2015 МИКЦ  

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 

* бр.специализирани 

обучения           

"Работа с младежи с 

девиантно и 

делинквентно 

поведение", 

Мотивационни 

курсове - 2 бр., 

"Регистрация на 

фирма, изготвяне на 

бизнес план и 

кредитиране" 

80 

 Младежки 

дом; НПМ 2011-

2015 МИКЦ  

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието

на Община 

Враца 

 *бр. обучени 

специалисти       
  25     

 *бр. консултации             60     

*бр. информации 

4 вида 

информационни 

брошури 

2000 

 Младежки 

дом; НПМ 2011-

2015 МИКЦ  

Клуб 

"Скакля"; 

Младежки 

дом със 

съдействието 

на Община 

Враца 

 Оперативна цел 2: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора. 
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*бр. мл. хора на 

възраст:                                             

6 художествено-

творчески състава, 3 

спортни, 1 

неформална орг-ия. 

VI-и Областен 

преглед на вокални 

състави и 

индивидуални 

изпълнители. V-и 

Младежки рок 

фестивал. II-и 

Фестивал-конкурс за 

мажоретни и балетни 

ф-ции "Враца 

танцува". IV-и хип-

хоп турнир "On fire". 

VI-и демонстрации на 

източни бойни 

изкуства. 51 Нац. 

рецитал-конкурс за 

изпълнение на 

Ботева и 

възрожденска поезия 

и проза.    

Младежки дом      

Младежки 

дом със 

съдействието

на Община 

Враца  

от 15 до 24 г.      3500     

Задача 1. Разширяване 

на възможностите за 

неформално учене на 

младите хора чрез 

публично подпомагане 

и предлагане на услуги 

за разширяване на 

знанията, опита и 

уменията на млади 

хора за 

приобщаването им 

към ценностите на 

гражданското 

общество, науката, 

културата, изкуството, 

здравословния начин 

на живот, 

безопасността на 

движението по 

пътищата и за 

предотвратяване на 

противообществените 

прояви 

от 25 до 29 г.        150     

Задача  2. 

Популяризиране 

формите на 

неформалното учене 

*бр. информационни 

кампании (моля 

избройте ги)          

Фестивал на ученето 

през целия живот, 

"Панорама на 

свободното време"  

1500 Младежки дом      
Младежки 

дом 

Оперативна цел 3: 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 

*бр млади творци на 

възраст:                       - 

от 15 до 24 г.            - от 

25 до 29 г.            *бр. 

изяви на мл. творци 

Литературен салон - 

представяне на 

млади литературни 

творци. Музикален 

салон - представяне 

на млади музиканти. 

Галерия - 

представяне на 

млади художници, 

фотографи, скулптури 

и др. 

120 
Национален 

бюджет                            
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1.2.Насърчаване на 

приноса на 

младежката работа за 

реализацията на 

творческите 

способности на 

младите хора 

*бр. младежи 

работници на възраст:                                                    

Ученически 

общински съвет-

Враца - доброволна, 

независима, 

неполитическа 

организаци. XIII-и 

поетичен конкурс 

"Любовта...". III-и 

фотоконкурс "Свят 

без граници". 

3000 Младежки дом  
Младежки 

дом 

III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 

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

Оперативна цел 1: Повишаване на сексуалната култура на младите хора 

*Видове нови форми                                                                                                                  Изработване на филм   Младежки дом  УОБС 

Задача 1. 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”, с цел 

развитие на знания, 

нагласи и умения за 

здравословен начин на 

живот, безопасно 

поведение и избягване 

на рискови за здравето 

практики 

*Брой 

информационни 

кампании          

Факелно шествие за 

съпричастност с 

жертвите на СПИН, 

по повод 26 юни - 

Международен ден 

за борба с 

употребата на 

наркотици, Антиспин 

кампания, Раздаване 

на информационни 

материали, филми и 

анкети на тема : 

Съвременната 

контрацепция 

(Полово предавани 

болести),Провеждане 

на здравно-

образователни 

кампании в учебни 

заведения; Здравно-

образователни 

беседи в СОУ на 

Община Враца по 

проблемите на 

употребяването на 

наркотици, 

злоупотреба с 

алкохол и 

тютюнопушене   

Младежки дом; 

Проект 

"Информирани 

и здрави"; 

Общински 

съвет по 

наркотични 

вещества 

Младежки 

дом; УОБС; 

БМЧК; 

Гедеон 

Рихтер; 

Министерств

о на 

здравеопазва

нето; РЗИ- 

Враца; ПИЦ; 

Общински 

съвет по 

наркотични 

вещества със 

съдействието 

на Община 

Враца 
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*Брой мл. 

организации 

включени в 

разпространението  

  8 

  

  

IV. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

Стратегическа  цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно 

развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между 

поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

Оперативна цел 1: Гарантиране правата на младите доброволци 

*бр. обучения                                               

Превенция на 

ХИВ/СПИН и 

сексуално рисково 

поведение; 

наркоманно рисково 

поведение; Първа 

помощ; Работа с деца 

от ДСЗ; Въведение в 

хуманитарното 

право; Приемна 

грижа; Психо-

социална подкрепа 

26 
Национално 

финансиране  
БЧК 

*бр. обучени млади 

хора на възраст:    
  

    
  

от 15 до 24 г.      150     

Задача 1. Осигуряване 

на подходящо 

обучение и 

квалификация за 

младите доброволци, 

свързани с 

извършваните от 

младежите 

доброволчески 

дейности 

от 25 до 29 г.           

Оперативна цел 2: Популяризиране на доброволчеството 

Задача  1. 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 

*бр. добри практики 

Номинации за "Най-

активен 

доброволец", "Най-

креативен и най-

полезен доброволец" 

по повод 5.12- Ден на 

доброволеца                      

Награди: Млад 

отличник на БЧК" - 

значка и парична 

премия 
  

Национално 

финансиране 
БЧК 

 V. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

 Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския 

живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти 

Оперативна цел 1: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора 
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Задача 1. Насърчаване 

и подпомагане на 

развитието на 

младежките 

организации от 

държавата, общините, 

бизнеса и обществото 

*видове и бр. 

програми                      
Обучение на УОБС и 

командировки за 

национални срещи; 

НПМ, Програма по 

превенция на 

наркоманиите 

по 1 бр. НПМ 2011-2015       

Младежки 

дом; 

НЦЕМПИ със 

съдействието 

на        

Община 

Враца  

Задача 2. Признаване 

на приноса на 

инициативите на 

неорганизираните 

млади хора 

*видове и бр. 

иницативи 

Церемония "Опит за 

летене" 
1 Младежки дом      

Младежки 

дом 

*бр.  и видове 

програми                                       

  

3 Младежки дом      

Младежки 

дом; ПИЦ; 

БМЧК със 

съдействието 

на Община 

Враца 

*бр. проведени 

инициативи                 

  

20 Младежки дом      

Младежки 

дом; ПИЦ; 

БМЧК 

Задача 3. Създаване на 

условия за подкрепа и 

реализиране на 

младежки кампании и 

младежки инициативи 

*бр. обхванати млади 

хора на възраст:        

  

5000 Младежки дом      

Младежки 

дом; ПИЦ; 

БМЧК 

VI. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да 

участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване 

Оперативна цел 1: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и 

диалог 

*бр. и видове 

програми за 

мобилност                        

Програма 

„Коменски” 
  

Европейско 

финансиране 

Училищата от 

Община 

Враца  

*бр.  млади хора на 

възраст:           

  

    
  

 от 15 до 24 г.            Около 

400   
  

Задача 1.  Насърчаване 

и подпомагане на 

мобилността на 

младите хора в Европа 

  от 25 до 29 г.           

Задача 2. Насърчаване 

и подпомагане на 

опознаването на 

отделните етнически 

общности и техните 

култури за 

стимулиране на 

толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие 

между общностите 

*бр. и видове 

програми                                                         

Традиционно 

отбелязване на 

Международния ден 

на ромите - 8 април 

300-400 Младежка дом 
Младежки 

дом 

Оперативна цел 2: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни 

и европейски младежки движения.  
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Задача 1. Насърчаване 

и подпомагане на 

приобщаването на 

младите хора към 

европейското 

гражданство и 

изучаването на 

европейски езици и 

култури 

*бр. кампании      

 XV Международен 

младежки театрален 

фестивал "Време" 

1500-

2000 
Младежки дом 

Младежки 

дом 

*бр. обучения                                            

Разнообразни по 

жанр уъркошопове в 

рамките на XV 

Международен 

младежки театрален  

фестивал "Време"; 

Донорски програми  

за интеграция 

  

Младежки дом; 

ЦОИДУЕМ 

ОПРЧР 

Фондация 

„Америка за 

България” 

РОФ 

Младежки 

дом; 

Училища от 

Община 

Враца  

Задача 2. Изграждане 

на умения за работа в 

мултикултурна и 

мултинационална 

среда. 

*бр. обучени млади 

хора    
  400 

  
  

VII. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

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

особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора 

Оперативна цел 1: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията 

на правонарушенията, извършвани от младежи 

Задача 1. Въвеждане 

на екипен подход и 

междуинституционалн

о  взаимодействие на 

основата на ясни 

помагащи цели, общ 

професионален език и 

взаимно опознаване 

на компетенциите, 

формите и средствата 

при работа с младежи 

правонарушители 

*бр. 

междуведомствени 

раб. групи         

Участие на 

Младежкия дом в 

Гражданска мрежа 

"Активна общност 

Враца" - превенция 

от извършване на 

противообществени 

прояви сред деца и 

младежи на 

територията на 

община Враца 

15-20 
Доброволен 

труд 

ГМ "Активна 

общност 

Враца" 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

Успешната реализация на Годишния план за младежта зависи от наличието на 

координация между всички институции и организации, работещи по проблемите на 

младите хора.  

Общински съвет гр. Враца: 

� сътрудничи 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; 
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� обсъжда и приема Общинския годишен план за младежта; 

� обсъжда и приема отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Общинския 

годишен план за младежта за предходната година; 

� създава с решение Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. 

Кметът на Община Враца: 

� работи в тясно сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и 

науката, с областния управител и с младежките организации, когато се разглеждат 

въпроси, свързани с политиката за младежта; 

� анализира състоянието на младежта в общината и изготвя проект на Общинския 

годишен план за младежта; 

� предоставя на областния управител Общинския годишен план за младежта и отчет за 

изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на общината за 

предходната година; 

� подпомага се от Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, при 

провеждане на общинската политика за младежта; 

� ръководи, организира и координира дейността по изпълнението на Общинския 

годишен план за младежта; 

� осигурява отчетност, публичност и прозрачност на общинската политика за развитие 

на младежта. 

Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта /ОКСВМ/: 

� подпомага и консултира Кмета на Община Враца при провеждане на общинската 

политика за младежта; 

� съгласува Общинския годишен план за младежта и отчета за изпълнението на 

дейностите, преди приемането им от Общински съвет – Враца; 

� осъществява действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за 

младежта; 

� популяризира дейностите, заложени в Общинския годишен план за младежта; 

� съдейства за привличането на младежите в обществения живот и стимулиране на 

участието им във вземането на решения, касаещи техните интереси. 

� координира интересите на младите хора в различни области – образование, култура, 

спорт, екология, здравеопазване, труд и социална политика, неформално обучение, 

свободно време и развитие на местните общности, чрез: 

- участие във формирането, осъществяването и оценката на младежка политика; 

- застъпнически кампании; 

- международното младежко общуване; 
- сътрудничество с общинските и държавните органи и администрация. 

Младежките организации /неправителствени организации, младежки структури 

към политически партии, ученически младежки съвети, студентски съвет, спортни 

клубове/ и организации и институции, работещи по проблемите на младежта: 

� осигуряват младежко участие и представителство при формулирането и 

изпълнението на политиките за младежта; 

� работят в тясно сътрудничество с местната власт и участват активно в дейността на 

ОКСВМ; 

� дават предложения за включване на дейности в Общинския годишен план за 

младежта и отчитат изпълнението на инициативите на организациите през 

предходната година. 

 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
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Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта във Враца ще 

инициира и изпълнява действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския 

годишен план за младежта. 

Наблюдението има за цел получаване на обратна връзка и предотвратяване на 

рисковете пред изпълнението на Общинския годишен план за младежта. Наблюдението 

ще се извършва регулярно, по време на заседанията на ОКСВМ, провеждащи се 

минимум един път на три месеца.  

Оценката анализира степента на изпълнение на заложените в плана инициативи, 

както и цялостното въздействие на реализираните дейности върху младежката общност. 

Оценката ще се изготвя един път годишно от ОКСВМ на база разработени от съвета 

индикатори и ще бъде представена в годишния отчет за изпълнение на плана. 

Общинският годишен план за младежта може да бъде актуализиран на 

заседанията на ОКСВМ, като младежките организации и институциите могат да 

предлагат включване на нови дейности в плана, както и да предложат отпадането на 

такива.  

Част от младежките дейности на територията на общината се реализират от 

неправителствени организации и тяхното финансиране зависи в повечето случаи от 

успешното защитаване на проекти по различни европейски и национални програми. В 

тази връзка, трудно могат да се направят дългосрочни прогнози за дейностите, които те 

ще реализират. Това налага Общинският годишен план за младежта да бъде максимално 

гъвкав и отворен за актуализация през целия годишен период. 

 

VI. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 

ПЛАНА 

Преди да бъде предложен за разглеждане на сесия на Общински съвет – Враца, 

Общинският годишен план за младежта ще бъде съгласуван с организациите и 

институциите имащи отношение по въпросите с младежта, а след приемане на състава на 

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта (ОКСВМ), ще бъде предложен 

и за одобрение на негово редовно заседание. На демократичен принцип в него са 

включени всички инициативи, предложени от младежите, за които е осигурено нужното 

финансиране.  

Общинският годишен план за младежта ще бъде публикуван на официалната 

електронна страница на Община Враца и ще бъде достъпен за цялото население. 

На база на годишния план, в общинския месечен календар на събитията, 

публикуван на сайта на Община Враца, ще бъдат отразявани предстоящите младежки 

дейности и инициативи на територията на общината и ще се поддържа актуалната 

информация за тях. 

 

 

 

 

 


