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О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 

ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014г.  
приложение към раздел ІІІ от План за младежта на Община Стражица 2014-2016г. 

 № Дейност 
 
 

Срок за 
реализация 

Вид на дейността Отговорна 
институция 

Финансиране 
на дейността 

Индикатори 
 
 

Приоритет І. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите 
хора. 
1.1 Наемане на младежи в 

общинска администрация по 
НП „Старт на кариерата” 

01.09.2014г. Заетост Община 
Стражица 

НПДЗ 2014 брой  наети 

1.2 Осигуряване на стажуване на 
студенти в общинска 
администрация 

01.06.2014г. Стажуване Община 
Стражица 

ЕСФ брой стажанти 

1.3 Осигуряване на заетост на 
младежи в програми и мерки 
за заетост 

31.12.2014г. Заетост Община 
Стражица и нейни 
звена 

НПДЗ 2014; 
ЕСФ 

брой заети 

1.4 Осигуряване на заетост на 
младежи в програми и мерки 
за заетост 

31.12.2014г. Заетост Частен и НПО 
сектор 

НПДЗ 2014; 
ЕСФ 

брой заети 

1.5 Консултиране на 
предприемчиви млади хора с 
цел развитието на собствен 
бизнес 

31.12.2014г. Консултиране Община 
Стражица 
ДБТ 

-  брой консултирани 

1.6 Разширяване на достъпа на 
младите хора до 
посреднически услуги за 
намиране на работа, чрез 
осигуряване на изнесени 
работни места в селата. 

31.12.2014г. Осигуряване на 
достъп 

Дирекция „Бюро 
по труда” Г. 
Оряховица, 
филиал Стражица 
Община 
Стражица 

Държавен и 
общински 
бюджет 

Осигурени изнесени 
работни места в 5 бр. 
села от общината 

1.7 Подобряване на качеството 
на средното образование, 
чрез засилване на връзките с 
бизнеса 

31.12.2014г. Консултативна Дирекция „ИХД” 
в Община 
Стражица и 
средните училища 

- Брой срещи 
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Приоритет ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ  УСЛУГИ 
Стратегическа цел: Улесняване на равенство в 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 Подобряване на достъпа на 

младите хора до интернет 
31.12.2014г. Осигуряване на 

достъп 
Читалища в 
Община 
Стражица 

ЕСФ Брой села в които е 
осигурен достъп до 
интернет в читалищата. 

2.2 Насърчаване и подпомагане 
на развитието на 
талантливите млади хора в 
областта на изкуството, 
науката, спорта. 

31.12.2014г. Осигуряване на 
подкрепа 

Общински детски 
комплекс, 
училища 

Общински 
бюджет 
Държавен 
бюджет 
ЕСФ 

Брой подпомогнати 
таланти 

2.3 Насърчаване на младежкото 
музикално развитие, 
творчество и изяви 

31.12.2014г. Осигуряване на 
подкрепа 

Общински детски 
комплекс, 
Община 
Стражица 

ЕСФ Създадени музикални и 
мажоретен състави  

2.4 Разширяване на обхвата и 
повишаване на качеството на 
услугите в подкрепа на 
развитието на младите хора, 
чрез инвестиции в 
развитието на изложбена 
зала Стражица. 

31.12.2014г. Осигуряване на 
достъп 

Община 
Стражица 

ЕСФ Създаване на електронно 
досие на творбите и 
историческия архив на 
изложбената зала; 
Създаване на зала за 
културни и исторически 
беседи; 
Създаване на зала за 
приложни изкуства. 

Приоритет ІІІ. 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 Подобряване на достъпа на 

младите хора до подходящи 
за тях качествени услуги и до 
съвременна научна 
информация по въпросите на 

31.12.2014г. Осигуряване на 
достъп и 
информация 

РЗИ 
Училища 

- Брой беседи 



3 
 

сексуалното и 
репродуктивното здраве, 
превенция на нежелана 
бременност и на болести, 
предавани по полов път 

3.2 Реализиране на дейности за  
младежки спорт и туризъм 

31.12.2014г. Осигуряване на 
подкрепа 

Община 
Стражица 
Спортни клубове 
ОбДК 
Училища 

Общински 
бюджет 

Брой мероприятия 
Брой участници 
% обхванати младежи 

3.3 Включване на младите хора в 
дейности по превенцията на 
зависимостите 

31.12.2014г. Осигуряване на 
подкрепа и 
информация 

Младежка 
организация 

- Брой включени млади 
хора в дейности по 
превенция. 
Брой дейности за 
превенция. 
Брой обхванати. 

Приоритет ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ 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 Подобряване качеството на 

социалните услуги за млади 
хора в специализираните 
институции и извеждането 
им в общността 

31.12.2014г. Осигуряване на 
подкрепа 

Община 
Стражица и 
нейните звена за 
социални услуги 

Държавен и 
общински 
бюджети, 
ЕСФ 

Брой изведени от 
специализирани 
институции 

4.2 Осигуряване на подкрепа за 
пълноценно интегриране на  
млади хора от 
специализираните 
институции  във всички 
области на обществения 
живот 

31.12.2014г. Осигуряване на 
подкрепа 

Община 
Стражица и 
нейните звена за 
социални услуги 

Държавен и 
общински 
бюджети, 
ЕСФ 

Брой подпомогнати 
младежи 
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Приоритет V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО  
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, 
конкурентност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 
5.1 Насърчаване на младежкото 

доброволчество, чрез 
организиране на 
доброволчески инициативи 

31.12.2014г. Доброволчество Община 
Стражица, ОбДК 
и училища 

- -Брой инициативи 
-Брой и % включени 
младежи 

Приоритет VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА  АКТИВНОСТ 
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им 
към основните ценности и стандарти. 
6.1 Мобилизиране на участието 

на младите хора в 
управлението на местно ниво 
и в гражданския контрол 
върху дейността на 
общинските органи 

31.12.2014г. Развитие на умения Община 
Стражица 

- Проведена инициатива 
„Кмет за един ден”  

6.2 Осигуряване на ефективно 
представителство на 
интересите на младите хора 
във формирането, 
изпълнението и оценката на 
секторните политики на 
общинско ниво 

31.12.2014г. Развитие на умения Общински съвет 
Стражица 

- Създаден Общински 
консултативен съвет  по 
въпросите на младежта с 
Решение на ОбС 

Приоритет VІІ. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките места и селските райони.  
7.1 Насърчаване включването на 

младите хора от селата в 
Местна инициативна група 
Лясковец - Стражица с цел 
мобилизиране на участието 
на младите хора в 
управлението на местното 

31.12.2014г. Развитие на умения МИГ „Лясковец-
Стражица” 

ЕСФ Брой включени млади 
хора 
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развитие 
7.2 Насърчаване и подпомагане 

на читалищата в селата като 
средища за информация, 
неформално обучение, 
културно изразяване и 
гражданско участие в селата 

31.12.2014г. Развитие на умения Община 
Стражица 

ЕСФ Брой подпомогнати 
читалища за реализация 
на проекти 

Приоритет VІІІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна среда за българските младежи да участват пълноценно в международното 
младежко общуване.  
8.1 Повишаване на активността 

и участието на младите хора 
в европейски и 
международни проекти и 
инициативи 

31.12.2014г. Развитие на умения  Община 
Стражица 
Училища 

ЕСФ Брой 
проекти/инициативи 
Брой участвали младежи 

Приоритет ІХ. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора.   
9.1 Развитие на култура на пътна 

безопасност сред младите 
хора. 
 

31.12.2014г. Осигуряване на 
информация 

Училища 
ОбДК 

- Брой инициативи/беседи 
и др. 
Брой обхванати младежи 

9.2 Организиране на 
информационни и 
образователни кампании за 
превенция на 
правонарушенията, 
извършвани от млади хора 

31.12.2014г. Осигуряване на 
информация 

Община 
Стражица 
Училища 
РУП 

- Брой кампании 
Брой обхванати младежи 


