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ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ЗА 2022 ГОДИНА 

Приет с Решение № 670 от Протокол № 35/16.12.2021 г. на редовно 

заседание на Общински съвет Горна Оряховица 

Настоящият Общински план за младежта се изготвя в изпълнение на 

Закона за младежта и Националната стратегия за младежта. Тези 

документи формират държавната политика за младите хора в съответствие 

с приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската 

политика в младежката област и представя анализ на текущото състояние. 

В Общинския план за младежта са очертани всички дейности, 

инициативи и проекти на активните млади хора от община Горна 

Оряховица. 

I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА  

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Министерството на труда 

и социалната политика реализира редица мерки за повишаване на 

възможностите и осигуряване на заетост на младежите чрез свои програми. 

Тяхната цел е осигуряване на субсидирана заетост и социална интеграция 

на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез 

разкриване на работни места в общополезни дейности и предоставяне на 

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

включването им в обучение за повишаване на уменията и квалификацията, 

за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация. Община 

Горна Оряховица ще продължи да работи и през 2022 година по 

Националната програма и проекти: 

 Програма  „Старт на кариерата“. По програмата е назначено  1 лице на 8 

часов работен ден  на трудово правоотношение за срок от 12 месеца на 

длъжност „младши експерт“. 



2 
 

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили висше 

образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.  

 

 Европейската доброволческа служба, която предоставя начини за 

придобиване на неформален опит, практически знания и алтернативна 

трудова заетост в страна, различна от тяхната собствена.  

По данни на Дирекция „Бюро по труда” Горна Оряховица, наблюдаваме 

следните изменения за период от три години: 

Брой регистрирани безработни младежи в община Горна Оряховица  

до 29 години 

Регистрирани безработни младежи 

към 31.12. 2019 г. 

128 

Регистрирани безработни младежи 

към 31.12. 2020 г. 

148 

Регистрирани безработни младежи 

към м. октомври 2021 г. 

65 

 

 

 

Брой регистрирани младежи до 29 години, започнали работа по програми 

за осигуряване на заетост в община Горна Оряховица 

Брой младежи, започнали работа 

към 31.12. 2019 г. 

35 

Брой младежи, започнали работа 

към 31.12.2020 г. 

34 

Брой младежи, започнали работа 

към м. октомври 2021 г. 

79 

 

 

 

Брой регистрирани безработни младежи с намалена трудоспособност в 

община Горна Оряховица до 29 години  

Брой младежи, започнали работа 2 
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към 31.12.2019 г. 

Брой младежи, започнали работа 

към 31.12.2020 г. 

2 

Брой младежи, започнали работа 

към м. октомври 2021г. 

0 

 

   

Брой  младежи с намалена трудоспособност до 29 години, започнали 

работа по програми за осигуряване на заетост в община Горна Оряховица   

Брой младежи, започнали работа 

към 31.12.2019 г. 

2 

Брой младежи, започнали работа 

към 31.12.2020 г. 

0 

Брой младежи, започнали работа 

към м. октомври 2021 г. 

0 

 

   

 

Брой регистрирани младежи до 29 години, започнали работа по програма 

„Старт в кариерата“ в община Горна Оряховица   

Брой младежи, започнали работа по 

програма „Старт в кариерата“ към 

31.12.2019 г. 

5 

Брой младежи, започнали работа по 

програма „Старт в кариерата“ към 

31.12.2020 г. 

3 

Брой младежи, започнали работа по 

програма „Старт в кариерата“ към 

месец октомври 2021 г. 

6 

 

Анализът на младежката престъпност на територията на РУ на МВР – 

Горна Оряховица отчита увеличаване на непълнолетните извършители, 

както и на броя извършени противоправни деяния от тях. Извършените 

престъпления за деветмесечния период от непълнолетни лица са 20 броя от 

общо разкритите 195 криминални деяния за РУ Горна Оряховица, което 

представлява 10.26 %. В сравнение за същия период на 2020 г. 

престъпленията са били съответно 17 броя от 198 разкрити криминални 

деяния – 8,59 %. Малолетните лица са извършили 6 престъпления за 

отчетния период, като бройката е същата и за миналата година. Те 

съставляват 3.59% от общия брой извършени престъпления. Констатира се 

леко увеличаване при водените непълнолетни на отчет в Детска 
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педагогическа стая при РУ Горна Оряховица – в началото на отчетния 

период те са били 40 лица, а към настоящия момент – 43 лица. 

През деветмесечието на 2021 г. има едно малоетно лице жертва на 

криминални престъпления. 

Основните фактори, водещи до противоправно поведение на 

подрастващите, продължават да са: занижен жизнен статус на част от 

семействата, конфликтна и/или криминогенна семейна среда, дефицити в 

родителския капацитет, подценяване на образованието, либерално 

отношение към отсъствията от училище, недостатъчна ангажираност на 

свободното време. Наред с действията за подобряване на различните 

аспекти на социалната действителност е необходимо всички институции и 

организации в превантивната дейност да си съдействат в по-голяма степен 

с младежите. 

 

 

II.  ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ  

ПРИОРИТЕТИ:  

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора; 

 Подобряване на достъпа до информация и до качествени услуги; 

 Насърчаване на здравословния начин на живот; 

 Превенция на социалното изключване на младите хора в 

неравностойно положение; 

 Развитие на младежкото доброволчество; 

 Повишаване на гражданската активност; 

 Подобряване на възможностите за реализиране на социалните и 

творческите умения на младите хора; 

 Развитие на междукултурния и международния диалог на младите 

хора; 

 Превенция на младежката престъпност. 

СТРАТEГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

качествена професионална реализация на младите хора; 
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 Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа 

на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора, 

в съответствие с потребностите и интересите им; 

 Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и 

превантивни програми на всички млади хора, младежи с увреждания 

и от етнически малцинствени групи, насърчаване на здравословния 

им начин на живот; 

 Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение – младежи в специализирани институции; младежи с 

увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; 

младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и 

други групи младежи в риск; 

 Развитие на доброволчеството сред младите хора, като движеща сила 

за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 

социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране 

на гражданско самосъзнание; 

 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора 

в гражданския живот и за приобщаването им към основните 

демократични ценности и стандарти; 

 Насърчаване на младежката инициативност, творчество и изява; 

 Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за младежите и 

тяхното участие в междукултурното и международното младежко 

общуване; 

 Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията 

на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, 

извършени от млади хора. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Активизиране ролята на младите хора в 

процесите на гражданското общество;  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Развитие на общинската младежка политика;  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Повишаване на физическата активност и 

насърчаване на здравословния начин на живот; 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Подпомагане развитието на талантите, 

творческите умения и възможностите за изява на младежите; 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: Социално-икономическа интеграция на 

ромските младежи;  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6: Подобряване на достъпа до информация.  

ІІІ. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

Предвидените дейности в Общинския план за младежта са насочени 

към подрастващите и младите хора на възраст от 15 до 29 години – 

неорганизирани или организирани в различни структури, без оглед на 

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

принадлежност. 

IV. ДЕЙНОСТИ  

 

Глобални направления при реализиране на дейностите:  

 Информационни кампании за популяризиране на Европейската харта 

за участие на младите хора в живота на общините и регионите;  

 Създаване на младежки пространства за по-добра информираност на 

младите хора;  

 Методическа помощ при организация и провеждане на събития и 

срещи; 

 Популяризиране на националните и европейски програми за 

предоставяне на младежки услуги, младежка мобилност и 

доброволчество;   

 • Включване на дейности, обхващащи млади хора в 

неравностойно социално положение, и млади хора с увреждания. 
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V. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 1 

                Дейност  Срок за 

реализация  

Вид на 

дейността  

Отговорна 

институция  

Финансиране на 

дейността  

Индикатори  

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

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

младите хора.  

1.1 Участие на Младежки форум 

„Voice it“ 

 

ноември семинар Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

брой участници 

1.2 Личностно израстване и 

лидерска подготовка 

постоянен тренинг Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

брой участници 

1.3 Работа в екип   постоянен тренинг Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

доброволческа 

инициатива 

брой участници 
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Фондация 

„СМАРТ“ 

1.4 Себепознание и идентичност. 

Личен избор. Отговорност за 

взетото решение.  

 

 

Постоянен образователна 

дейност , 

проведена 

съвместно с 

психолог и 

педагогически 

съветник 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

брой участници 

1.5 В контакт с чувствата: 

 Овладяване на 

чувствата.  

Постоянен образователна 

дейност , 

проведена 

съвместно с 

психолог и 

педагогически 

съветник 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

брой участници 

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

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

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

2.1  Менторски център на 

Фондация „Международна 

награда на херцога на 

Единбург – България” 

постоянен  информационна 

кампания 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност”;  

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Съвместно с 

Фондация 

доброволческа 

инициатива 

 

брой участници 
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“Международна 

награда на 

херцога на 

Единбург – 

България” София 

2.2 

 

Реагиране при бедствие, 

аварии и катастрофи: 

 Правила  при бедствия, 

аварии и катастрофи; 

  Какво трябва да 

съдържа „Раница за 

бедствия“? 

март информационна 

кампания; 

 

образователна 

дейност 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

2.3 

 

Отбелязване на Световния 

ден на Биоразнообразието по 

ЮНЕСКО – 21 май: 

 Засаждане на 

растителни видове, на 

предварително 

определени за целта 

места  

май информационна 

кампания 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

Приоритет III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ  

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

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

3.1  „Профилактика и превенция 

на вирусни заболявания на 

дихателните пътища” 

януари и 

февруари 

Теоретични 

занятия; 

Информационна 

кампания 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 
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3.2 Интерактивна обучителна 

кампания за любовта и 

сексуалните 

взаимоотношения  при 

младите хора 

февруари интерактивна 

обучителна 

кампания 

ОП „МДСИП”; 

 

РЗИ – Велико 

Търново 

ОП „МДСИП”; 

 

РЗИ – Велико 

Търново 

брой участници 

3.3 Лекция на тема „Колко тежи 

(Не)Щастието?” – лекция, 

относно опасностите от 

хранителни разтройства при 

тийнейджърите 

март образователна 

дейност 

ОП „МДСИП”; 

 

РЗИ – Велико 

Търново 

ОП „МДСИП”; 

 

РЗИ – Велико 

Търново 

брой участници 

3.4 

 

Превенция на социално-

значими заболявания: 

 Отбелязване Деня за 

борба с туберкулозата 

 

март образователна 

дейност 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

3.5 Състезание по колоездене  до 

хижа „Божур“  

април спортна дейност  Община Горна 

Оряховица; 

МКБППМН; 

Училища на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

МКБППМН; 

спонсори 

брой участници 

3.6 „Да танцуваме заедно“ – 

танци на открито с деца и 

родители 

април-май спортна дейност Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

брой участници 
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3.7 „Семейни игри в гората“ – 

пешеходна разходка по пътя 

към хижа „Божур“ 

 

април-май спортна дейност Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”, 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“, 

СУ „Вичо 

Грънчаров“  

доброволческа 

инициатива 

брой участници 

3.8 „Движи се и победи“  септември интерактивна 

обучителна 

кампания 

ОП „МДСИП”; 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП”; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

3.9 „Фамилатлон в Горна 

Оряховица” – семейство, 

спорт, екологичен начин на 

живот 

септември семеен празник с 

различни 

занимателни 

ателиета, 

спортни 

състезания на 

открито 

Община Горна 

Оряховица; 

Асоциация 

„Родители”; 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент“ 

Община Горна 

Оряховица; 

 

спонсори 

брой участници 

3.10 „Празник на знанието” –

образователни игри със 

състезателен характер, 

насочени към здравословния 

начин на живот на деца и 

младежи 

октомври интерактивна 

образователна 

дейност 

ОП „МДСИП” 

РЗИ – Велико 

Търново със 

съдействието на 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП” 

със съдействието 

на Община 

Горна Оряховица 

брой участници 

3.11 

 

Сексуално-репродуктивно 

здраве.  

декември информационна 

кампания 

Български 

младежки червен 

Български 

младежки червен 

брой участници 
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АнтиСПИН кампания. 

 

образователна 

дейност 

кръст при СУ 

„Вичо Грънчаров“  

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“  

3.12 „Летни игри в парка“ – 

забавление за малки и големи 

 

август спортно-

образователна 

дейност 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент“ 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент“ 

брой участници 

3.13 Отбелязване на Световния 

ден за борба срещу СПИН 

декември здравно-

образователна 

дейност 

ОП „МДСИП”; 

РЗИ – Велико 

Търново 

ОП „МДСИП” брой участници 

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

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

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

бивши затворници и други групи младежи в риск.  

4.1  Инициативи с младежи от 

социални услуги, 

предоставяни в общността  

постоянен социална 

дейност 

Социални услуги 

на територията 

на община Горна 

Оряховица 

Социални 

услуги, 

предоставяни в 

общността  на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

брой участници  

4.2 

 

„Първа помощ и реагиране 

при бедствия и извънредни 

ситуации“.  

 Реагиране при 

бедствие, аварии и 

катастрофи.  

 Правила  при 

бедствия, аварии и 

катастрофи. 

май Състезание с 

образователна 

насоченост 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 
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 Какво трябва да 

съдържа „Раница за 

бедствия“?  

 

4.3 Кампания за събиране на 

пластмасови капачки 

постоянен социална 

дейност 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Фондация „Идея 

в действие“ – 

София 

доброволческа 

инициатива 

брой участници 

4.4 

 

Сексуален език постоянен образователна - 

информационна  

дейност 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

4.5 

 

Рискът и младите хора  постоянен образователна - 

информационна  

дейност 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 
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4.6 Провеждане на инициативи 

повишаващи интереса на деца 

и младежи към библиотеките: 

 

 Организиране на 

групово четене и  

литературни срещи с 

писатели 

постоянен образователна - 

информационна  

дейност 

Община Горна 

Оряховица; 

Общинска 

библиотека; 

Детски и учебни 

заведения; 

Читалищни 

библиотеки 

 

 

Община Горна 

Оряховица; 

Общинска 

библиотека; 

Детски и учебни 

заведения; 

Читалищни 

библиотеки 

 

брой участници 

Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО  

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

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

5.1 

 

„Донорството – хуманен 

човешки акт“: 

 

 Организиране на 

благотворителна 

кръводарителска 

кампания 

февруари социална 

дейност; 

 

информационна 

кампания; 

образователна 

дейност 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

 

5.2 Концерт за „Свети Валентин“ 

в НЧ „Напредък-1869“  

   

февруари доброволческа 

инициатива 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

брой участници 
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5.3 Акция „Подари усмивка“ март доброволческа 

инициатива 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП”; 

Детски и учебни 

заведения; 

Читалища; 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП”; 

Детски и учебни 

заведения; 

Читалища; 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент” 

брой участници 

5.4 Кампания „СПРИ! Давам път 

на пешеходец!“ 

април доброволческа 

инициатива 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

5.5 

 

Действия при спешни случаи 

и други обстоятелства, 

застрашаващи здравето на 

учениците – оказване на 

първа долекарска помощ.  

 

 Теоретични и 

практически занятия 

по оказване на първа 

долекарска помощ. 

 

април социална 

дейност; 

 

информационна 

кампания; 

образователна 

дейност 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

5.6 Младежка археологическа 

школа „Ряховец“ 

юни доброволческа 

инициатива 

Исторически 

музей – Горна 

Оряховица; 

Община Горна 

Исторически 

музей – Горна 

Оряховица; 

Община Горна 

брой участници 
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Оряховица; 

Научен екип; 

Училища 

Оряховица 

5.7 Кампанията „Да изчистим 

България заедно” 

септември доброволческа 

инициатива 

Община Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

Приоритет VI. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ  

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

им към основните демократични ценности и стандарти.  

6.1  „Да чуем гласа на младежите“ 

– дейности (анкети и тренинг) 

свързани с оценка на децата 

„Бележник“ 

постоянен лагер-школа Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Съвместно с 

НМД 

доброволческа 

инициатива 

брой участници 

6.2 „Работилница за умения и 

добродетели” – изложба на 

мартеници  

февруари изложба Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП” 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП” 

брой участници 

6.3 Национална младежка среща 

в Горна Оряховица 

 март обучителен 

младежки форум 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“  

 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 
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6.4 Видео конкурс „Моята гледна 

точка“ 

април социално - 

образователна 

дейност 

МКБППМН; 

Училища, НПО 

на територията 

на община Горна 

Оряховица 

МКБППМН брой участници 

6.5 Великденска работилница – 

традиции и обичаи 

април образователна 

дейност 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП” 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП” 

брой участници 

6.4 

 

„Ден на планетата Земя“ април информационна 

кампания 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

6.5 Лагери „Мегафон“ април 

септември 

лагер-школа Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

 Сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

доброволческа 

инициатива 

брой участници 

6.6 „Земята – нашият дом“ – най-

дългата рисунка, посветена на 

Деня на Земята – 22 април 

 

 

 април образователна 

дейност 

ОП ,,МДСИП”; 

Учебни 

заведения  

със съдействието 

на Община 

Горна 

Оряховица 

ОП ,,МДСИП” 

със съдействието 

на Община 

Горна 

Оряховица 

брой участници 
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6.7 Действия при природни или 

други бедствия – защита при 

пожар, бедствия и извънредни 

ситуации 

 

 

май Теоретични 

занятия; 

Практически 

занятия; 

Работа в екип – 

сформиране на 

ученически 

„Отряд за 

действие при 

извънредни 

ситуации“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

 

6.8 Конкурс „Вестители на 

доброто“ за отличаване 

добрите дела на ученици от 

община Горна Оряховица 

декември доброволчество МКБППМН; 

Училища на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

МКБППМН брой участници 

6.9 „Работилница за умения и 

добродетели” – изложба на 

сурвакници и коледни 

картички 

декември изложба Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП” 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП ,,МДСИП” 

брой участници 

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

УМЕНИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

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

7.1 Използване на програмите от 

Дирекция „Бюро по труда“ за 

кариерно развитие на младите 

хора 

постоянен информационна 

кампания 

Дирекция „Бюро 

по труда“; 

Община Горна 

Оряховица 

проектно 

финансиране 

брой участници 

7.2 Предоставяне на условия за 

развитие на таланта, 

творческите умения и 

постоянен концерти, срещи, 

дискусии, 

изложби, 

Община Горна 

Оряховица; ХГ 

„Н. Каранешев“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 
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културното изразяване на 

младите хора 

представяне на 

книги, форуми 

Общинска 

библиотека; 

 ОП „МДСИП“; 

Читалища от 

община Горна 

Оряховица 

7.3 Насърчаване и подпомагане 

на талантливите млади хора в 

областта на изкуството, 

науката, спорта 

постоянен Общинска 

програма на 

мерките за 

закрила на деца с 

изявени дарби от 

общинските 

училища през 

2022 година 

Община Горна 

Оряховица 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

7.4 Подготовка и представяне на 

театрални постановки 

постоянен театрална 

дейност 

„Театър 220“ – 

неформална 

младежка група 

„Театър 220“ – 

неформална 

младежка група 

брой участници 

7.5 Великден – традиции и 

обичаи (изрисуване на най-

голямото великденско яйце) 

април социална 

дейност 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

7.6 Биологичното разнообразие 

на моя роден край – град 

Горна Оряховица 

май презентация 

изложба 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

Български 

младежки червен 

кръст при СУ 

„Вичо 

Грънчаров“ 

брой участници 

 

7.7 Пролетен концерт на 

съставите при Младежки дом 

– Горна Оряховица 

май социална 

дейност 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

7.8 „Летяща” работилница -  

изработване на хвърчила  
юни социално-

образователна 

дейност 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 
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7.9 Модно „Еко ревю“  на деца от 

детски учебни заведения в 

общината 

ноември социална 

дейност 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

7.10 Коледен концерт на съставите 

при Младежки дом гр. Горна  

Оряховица    

декември социална 

дейност 

ОП „МДСИП“ ОП „МДСИП“ брой участници 

Приоритет VIII. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ НА МЛАДИТЕ ХОРА  

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

международното младежко общуване.  

8.1  Участие на младежи в 

международни обмени, 

тренинги, проекти, форуми 

постоянен  младежки 

обмени, 

тренинги, 

проекти, форуми 

Сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент”; 

Сдружение 

„Младежка 

толерантност”  

Горна 

Оряховица  

доброволческа 

инициатива  

брой участници 

8.2 Международен пленер – 

„Живописатира“ 

май пленер ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

ОП „МДСИП“; 

Община Горна 

Оряховица 

брой участници 

8.3 Конкурс-изложение 

„Младежко техническо 

творчество“ 

октомври образователна 

дейност 

Фондация 

„Милен 

Григоров“; 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП „МДСИП” 

 

Фондация 

„Милен 

Григоров“; 

Община Горна 

Оряховица; 

ОП „МДСИП”; 

 

спонсори 

брой участници 

8.4 Участие на художествени 

състави в международни 

постоянен  конкурси, 

фестивали 

Художествени 

състави на 

Община Горна 

Оряховица; 

брой участници 
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конкурси и фестивали територията на 

община Горна 

Оряховица 

Читалища 

Приоритет IX. ПРЕВЕНЦИЯ НА МЛАДЕЖКАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

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

правонарушенията, извършени от млади хора.  

9.1 Отбелязване на Световния 

ден против тормоза в 

училище „Ден на розовата 

фланелка“ 

 

февруари информационна 

кампания; 

образователна 

дейност 

Училища на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

Училища на 

територията на 

община Горна 

Оряховица 

брой участници 

9.2 Лекция на тема „Безопасен 

интернет” 

май обучителна 

дейност 

ОП ,,МДСИП”; 

РУ на МВР 

ОП ,,МДСИП”; 

РУ на МВР 

брой участници 

9.3.  „Не на насилието, трафика и 

тормоза!“  

октомври обучителна 

дейност 

Център „Мария“, 

сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент“ и 

сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

Център „Мария“, 

сдружение 

„Горнооряховски 

младежки 

парламент“ и 

сдружение 

„Младежка 

толерантност“ 

брой участници 

 1 
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VI. ФИНАНСОВО  ОСИГУРЯВАНЕ  

Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите, заложени 

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

средства от проекти по различни оперативни програми на Европейския 

съюз.  

 

VII. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА, АКТУЛИЗАЦИЯ И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА  

 

Кметът на Община Горна Оряховица ръководи, организира и 

контролира дейността по изпълнението на Общинския план за младежта и 

при необходимост го актуализира с решение на Общински съвет.  

Актуализацията на Плана ще се осъществява чрез срещи на 

Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта при Община 

Горна Оряховица на база ново постъпили предложения от младежки 

организации и институции работещи с млади хора. 

 

VIII. ПУБЛИЧНОСТ  

Дейностите по Плана ще се популяризират чрез средствата за масово 

осведомяване – печатни и електронни медии, интернет страница на 

Община Горна Оряховица. 
 

 


