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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2017г. 
I.ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и 

основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнати в Националната 

стратегия за младежта (2010-2020 г.) на Република България. Тези два документа формират 

основните приоритети, имащи за задача да насърчат пълноценното участие на младите хора в 

социално-икономическия живот на общината, кариерното развитие на младите хора, 

подобряване достъпа до информация и 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, развитие на 

младите хора в неравностойно положение, развитие на младите хора в малките населени места 

и селските райони и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  

Чрез настоящия план се създава възможност Община Борово  да гарантира  участието на 

представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските 

политики за развитие на младежта.  

 

IІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 

БОРОВО 

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и 

засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които 

да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и 

получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. В резултат на динамична 

промяна на младежката общност най-характерна и отличаваща се черта сред младите се 

очертава стремежът към независимост и самореализация, самостоятелни решения и 

индивидуален подход към живота. 

 

1. Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите хора 

О Б Л А С Т   Р У С Е  
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1.1.Достъп до образование.  

На територията на общината има три общински училища - ОУ „ Св. Кл. Охридски” гр. 

Борово , ОУ „Христо Ботев” с. Горно Абланово и ОУ „П.Р.Славейков“с. Обретеник в които 

транспортът е осигурен по транспортна схема към МОН. В ОУ „Хр.Ботев” за учебната 

2016/2017г.се обучават 39 ученика в дневна форма на обучение. В ОУ „Св. Кл.Охридски” за 

учебната 2016/2017г. са записани и се обучават 117 ученика в дневна форма. В ОУ 

„П.Р.Славейков” за учебната 2016/2017г. са записани и се обучават 114 ученика.  

Общинските училища и детската градина сe включват активно в изпълнението на 

програми и проекти за по-качествен образователен процес; проекти, които създават условия за 

целогодишно включване и ангажиране на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности. 

 Факт е, че голяма част от младите хора напускат общината, продължавайки 

образованието си след 7 или 8 клас в други градове, не малка част след завършено средно 

образование са приети във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия 

град за намиране на работа и живеене. 

Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди. Те проявяват значителен 

интерес към спортните занимания. На територията на общината има регистрирани три спортни 

клуба – по футбол.  Развитието и осъществяването на спортната дейност се извършва в 

сравнително добра спортна база. 

През 2016г. в град Борово се откри Център за младежки дейности и спорт «Христо 

Марков», където се провеждат уроци по карате и уроци по народни танци, които се посещават с 

огромен интерес и желание от младите хора в града. Спортният център разполага с добре 

оборудвана фитнес зала.  

 

1.2. Заетост  

 

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е 

предстоящото им трудово и социално реализиране. 

Младежката безработица на територията на общината се обуславя от два фактора – 

младежите в трудоспособна възраст напускат общината, за да търсят реализация в по- големите 

градове и чужбина, ниско ниво на образование и квалификация на част от младежите. 

По данни постоянен адрес в общината броя на младите хора на възраст 15-29 г. към 2016 

г. е: приблизително 700 лица. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ равнище на безработица 

към 31.12.2016г. в Община Борово- 33,9% при средно равнище на безработица за 2016 година – 

35,4%. За 2014г. е била 49%; , а за 2015г. е 51 %. 

Продължително безработни лица към 31.12.2016 г - 349 лица; средногодишен брой  

безработни лица към 31.12.2016 г. – 364 лица. Регистрирани безработни лица на възраст до 29 

години са около 60 лица. Около 114 са лицата регистрирани безработни с основно образование 

и около 137 са лицата с начално и по-ниско образование.  
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Липсата на практически и трудов опит правят младите хора, завършили средно 

образование неконкурентно способни на пазара на труда. Това принуждава част от тях да 

започнат работа в сферата на търговията и обслужването. Наблюдават се миграционни процеси 

към по-големите градове и към чужбина, което се отразява негативно на демографския баланс 

на общината. Населението е застаряващо. Поради очерталата се тенденция включването в 

пазара на труда на младежи със средно или по-ниско образование, както и на тези отпаднали от 

училищното образование е изключително трудно. Липсата на подходяща квалификация, 

трудови навици и опит у младите се явява съществен проблем и предизвикателство пред 

младежката заетост в общината. 

 

1.3. Доходи  
Доходите на младежите са съгласно изискванията на длъжността, която заемат.  

 

  1.4.Жизнeн стандарт   

Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и 

обучение, информация и консултиране на младите хора в малките населени места и селските 

райони е ограничен. Намаляват привлекателните възможности за икономическа активност и 

професионална реализация.  

  

1.5. Трудова мобилност 

Община Борово е разположена в източната част на Дунавската равнина. 

Административно принадлежи към област Русе. Селищната мрежа на общината обхваща 7 

населени места: селата Брестовица, Волово, Обретеник, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Батин 

и административният център - град Борово. Той се намира на 43 км от град Русе. Разположен е 

от двете страни на жп линията Русе – Горна Оряховица. 

Географското местоположение и природни дадености, липсата на застрашаващи 

екологичното равновесие дейности са богатство и предимство на Община Борово, както и 

предпоставка за нейното благоприятно икономическо развитие. 

 

1.6. Трудови права  

Голяма част от младите хора нямат желание за продължаване на образованието. При тях 

липсва мотивация за трудова дейност и за включване в курсове за обучение и квалификация. Те 

търсят почасова или сезонна работа, работа в чужбина, но нямат желание за постоянна работа 

или работа по трудов договор. По този начин те остават неинформирани относно трудовите си 

права и попадат в сивия сектор на икономиката.  

 

1.7. Нагласи към предприемачество   

На този етап в Община Борово предприемачеството на младите хора е насочено към 

създаване на стопанства на млади фермери, модернизиране на земеделските стопанства и 

подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране. 
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1.8. Достъп до финансиране  

Осъществява се чрез кандидатстване по Европейски проекти и Национални програми, 

както и чрез банково кредитиране. 

1.9. Достъп до обучения за квалификация и преквалификация 

    През 2017 г. към Дирекция Бюро по труда – гр. Бяла е осигурен достъп до обучения за 

квалификация и преквалификация, чрез регионални и браншови програми за обучение и 

заетост. 

1.10. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 

самостоятелно учене. 

Чрез Закона за насърчаване на заетостта ще бъдат наемани безработни младежи с основно, 

по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник 

 

2.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет услуги, 

включително и в селата, а това е един от съвременните начини да бъдат добре информирани. 

Информационни услуги за младежи предоставят Дирекцията „Бюро по труда“, Общинска 

администрация, Чрез читалищата и обществените библиотеки в повечето населени места в 

Община Борово в рамките на проект „Глобални библиотеки” се предоставя  безплатен достъп 

до интернет.  

3.Насърчаване на здравословния начин на живот 

Като цяло здравословното състояние на младежите в Община Борово е добро. 

Ръководството на общината отделя особено внимание на насърчаването за здравословен начин 

на живот и на превантивните мерки, по-специално по отношение на сексуалната активност, 

злоупотребата с алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето, хранителните 

разстройства, затлъстяването, насилието, хазартните игри и пристрастяването към 

информационните и комуникационни технологии.  

Здравното обслужване на населението от Община Борово се осъществява от две 

лекарски практики и МБАЛ «Юлия Вревская» в град Бяла, област Русе. На територията на 

Община Борово към 31.12.2016 година има регистрирани следните лечебни заведения за 

извънболнична помощ: амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ и 

амбулатория за първична извънболнична дентална помощ.  В учебните и детските заведения на 

територията на общината има изградени здравни кабинети, където се обслужват децата и 

учениците от детските градини и училищата.   

Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура; 

организиране и провеждане на спортни инициативи и организиране на информационни 

кампании за зравословен начин на живот са сред приоритетите на общинското ръководство.  
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4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение  

За младежите в неравностойно положение е изключително трудно  да се реализират на 

пазара на труда. Налице са ограничени възможности за професионална заетост, което води до 

тяхното обезкуражаване и трудно социално включване. Общинското ръководство се страми  да 

осигурява  равен достъп  до социални услуги, в това число оказване на подкрепа на лицата с 

интелектуални затруднения и техните семейства.  

На територията на Община Борово функционират „Център за обществена подкрепа“ 

гр.Борово; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост ; ЦСРИ „Детелина“; Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Св.Мина“ – село 

Брестовица; Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 

„Св.Екатерина“ – село Брестовица; Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

деменция „Св.Петка“ село Брестовица и Дневен център за пълнолетни лица  с увреждания „Св. 

Иван Рилски“ - с.Брестовица. 

5. Развитие на младежко доброволчество 

Ценността на доброволчеството все още не са познава широко от младите хора. 

Механизмите за публично подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на 

солидарност и гражданска активност все още са недоразвити , което води до ограничени 

възможности за доброволчески дейности в общината.  До този момент в Община Борово 

успешно се развива Българския младежки червен кръст. Младежите с готовност се включват 

доброволно при всяка необходимост от помощ. 

6. Повишаване на гражданска активност на младите хора 

Все още младите хора предпочитат неформалните среди за общуване – събирания с 

приятели, спортни мероприятия, клубове и школи по интереси, интернет форуми и чатове. 

 Гражданска активност на младите в Община Борово има, но тя е хаотична, единична и 

най-силно изразена в интернет пространството. 

 Причина за това може да се търси в липсата на младежка организация, която легитимно 

да изразява позицията на младежите, за да се включат реално в живота и управлението на града 

си. 

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Община Борово попада в тази категория населени места и настоящия План е съобразен 

със спецификата на приоритетите и целите за провеждане общинската политика за младежта. 

Съществуват недостатъчно привлекателни възможности за икономическа активност и 

професионална реализация  на младите хора в малки населени места и селски райони. 

 

8. Развитие на междукултурния и международния диалог 

Необходимо е по-голяма популяризираност на международните образователни 

програми, повишаване на активността и участието на младите хора от общината в тях. 
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Насърчаване и толерантност между отделните етнически общности. Запознаване с традициите и 

фолклора на отделните етнически общности. 

9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Съвременните деца растат във време, когато се подменят и рушат ценности, когато 

светът се променя с невиждана досега динамика. Грижа и отговорност на всяко общество е 

възпитанието на достойни, честни, образовани и уважаващи законите млади хора. В изпълнение 

на регламентираните си в Закона за борба с противообществените прояви на пълнолетни и 

непълнолетни (ЗБППМН) правомощия и компетентна ангажираност, Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община 

Борово насочва воля и енергия, потенциал и ресурс в подкрепа на подрастващите. Основна цел 

е постигане на позитивна промяна и възпитателен ефект на тези от тях, които търсят път към 

правилното поведение. Работейки в дух на толерантност, разбиране и равноправие, целият екип 

е обединен в идеята да се изградят устойчиви механизми за справяне на децата с проблемните 

ситуации, съпътстващи изграждането им като личности. 

МКБППМН-гр. Борово работи усилено с помощта на училищните ръководствата и 

класните ръководители във всички учебни заведения на територията на общината, с Център за 

обществена подкрепа- гр. Борово, който не е пряко свързан с МКБППМН, но оказва съдействие 

при необходимост, с Училищните комисии за превенция на  противообществените прояви на 

учениците, с инспектор „Детска педагогическа стая” при РУП-Бяла, с отдел „Закрила на детето” 

при ДСП-Бяла. 

 

III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. 

 

Приоритет № 1 

 Насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в местното 

самоуправление 

1.  Подкрепа на организираните дейности на младите хора – младежки сдружения, организации, 

групи, центрове и др. 

2.  Популяриззиране на организираната дейност.  

3. Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието на младежката 

политика. 

4.  Развитие и популязиране на младежкото доброволчество. 

 

 

Приоритет № 2 

 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможности за изява 

на младите хора. 

1. Подкрепа на местни състави и отбори, развиващи различни форми на изкуство и спорт. 

2. Финансово подпомагане на местните състави и отбори. 

3. Подкрепа участието на младежи в конкурси, състезания, олимпиади. 

4. Организиране и провеждане на училищни и общински етапи на олимпиади и състезания. 

5. Организиране и провеждане на общински празници. 

6. Награждане и финансово подпомагане на индивидулни и колективни първенци. 

7. Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното време на младежите. 
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8. Участие в проекти и програми. 

 

Приоритет № 3 

 Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на 

живот. 

1. Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора. 

 - Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура. 

2. Организиране на информационни кампании за зравословен начин на живот. 

 -Провеждане на тренинги за превенция на здравето по различни теми. 

3. Семинари и инициативи за борба със зависимостите. 

 

           IV. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА ДОПРИНАСЯТ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА. 
 

 

Дейности Програми, 

инициативи 

и кампании 

Отговорни 

институции 

Срок за 

изпълнение 

Финансиране 

1 2 3 4 5 

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКТАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА 

МЛАДИТЕ ХОРА 

1.1.Стажуване в общинска 

администрация 

Създаване 

на 

възможност 

за стажуване 

по 

стажантски 

програми 

Община 

Борово 

През 

годината 

По програми 

1.2.Създаване на ефективни 

връзки и насърчаване на 

сътрудничество между 

работодатели и училище 

Организиран

е на 

информацио

нна среща с 

работодател

и 

Директори  на 

училища 

Април Не е 

необходимо 

 

1.3.Подпомагане на младежки 

инициативи свързани с 

отбелязването на Международни 

дни 

 

09 май – 

Ден 

наЕвропа 

12 август – 

Международ

ен ден на 

младежта 

08 ноември 
– 

Европейски 

ден на 

младежта и 

др. 

Община 

Борово; 

ОУ; НЧ 

 

Май 

 

Август 

 

 

Ноември 

Не е 

необходимо. 

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 

2.1.Актуална и достъпна 

информация, насочена към широк 

кръг от интереси и потребности  

 

Обновяване 

на интернет 

страниците 

на общината 

за младежки 

проекти, 

Община  

Борово 

През 

годината  

Не е 

необходимо 
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програми, 

стипендии и 

др. 

възможност

и 

2.2. Конкурси в различни сфери на 

науката и спорта, целящи 

подпомагането на развитието на 

младежите в повече и 

разнообразни насоки, както и 

вписването на деца от рискови 

групи в обществения живот 

Написване 

на 

стихотворен

ие и поема, 

спортни 

мероприятия

, 

литературни 

конкурси, 

музикални 

конкурси, 

художествен

и конкурси, 

конкурси за 

компютърни 

умения и др. 

Община 

 Борово 

Читалища 

 

 

През 

годината 

Общински 

бюджет 

Читалища 

 

2.3.Участие във фестивали 1. Х 

фолклорен 

фестивал « 

От Дунав до 

Балкана» 

 

 

 

 

 

Община 

Борово 

Читалища 

 

 

 

 

Септември 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Читалища 

 

 

 

 

 

2.4.Участие в Празничните дни на 

Община Борово  

Концерт на 

Формация 

«Ритмика» и 

ТС 

«Искрица» и 

ТК 

«Боровски 

ритми» 

Община 

 Борово 

Читалища 

 

 

Септември Не е 

необходимо. 

2.5.Отбелязване Световен ден на 

музиката 

 

Концерт на 

читалищнит

е групи 

 

Читалища 

 

 

1 октомври 

 

Читалища 

 

 

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

3.1.Информация по въпросите на 

сексуалното и репродуктивното 

здраве, превенция на болести, 

предавани по полов път, 

информационна кампания за 

родители и ученици за рак на 

шийката на матката 

Беседи от 

мед. 

специалисти 

БЧК 

Общински 

координацио

нен екип 

Обучаване 

на деца за 

обучение на 

връстници 

Мед. 

специалисти в 

училища 

БЧК 

 

 

училища 

През 

годината 

 

 

 

 

През 

учебната 

година 

Не е 

необходимо 

 

 

 

 

По проект 
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3.2.Превантивни кампании за 

пътна безопасност 
20 ноември 

– 

Международ

ен ден на 

жертвите от 

пътно-

транспортни 

произшестви

я. 

Училища 

РУ”Полиция”; 

училища и 

детска градина  

 

 

 

Ноември Не е 

необходимо 

 

 

 

3.3.Популяризиране на 

здравословния начин на живот 

сред младите хора.  

Иницииране 

на 

информацио

нни 

кампании, 

относно 

начина на 

хранене и 

двигателния 

режим на 

младите 

хора 

Община  

Борово 

Училища 

Читалища 

НПО  

През 

годината 

Не е 

необходимо 

 

 

3.4.Разработване и 

разпространение на здравна 

информация 

Отбелязване 

на 1 

декември – 

Ден за 

съпричастно

ст 

към 

засегнатите 

от 

ХИВ/СПИН  

 

 

 

 

 

Училища, 

МКБППМН 

МБЧК 

 

1 Декември Не е 

необходимо 

3.5.Превантивна работа с младежи 

правонарушители. 

Срещи и 

беседи 

 

Община 

Борово 

МКБППМН 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

3.6.Кампании за преодоляване на 

негативните тенденции сред 

младите хора 

Запознаване 

с 

негативните 

поведения 

на 

младежите 

 

 

Община 

Борово 

МКБППМН 

Училища 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

3.7.Стимулиране на детския и 

младежкия спорт 

 

Организиран

е и 

провеждане 

на общински 

етапи 

«Ученически 

игри» 

Община 

Борово 

Май Общински 

бюджет  

Градски 

футболен 

Община 

Борово 

През 

годината 

Общински 

бюджет 
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турнир 

„Ден на 

предизвикат

елството”(уч

астие на 

ученици, 

учители, 

родители) 

Шах, 

футбол, 

волейбол, 

тенис на 

маса, 

подвижни 

игри  

Община 

Борово, 

училища и ДГ 

„Славейче“ – 

гр.Борово 

 

Май Общински 

бюджет 

Вело - поход 

с деца и 

младежи 

Туристическо 

дружество 

 

Септември  Туристическо 

дружество 

 

 Трансграни 

чен вело-

поход с 

младежи  

Туристическо 

дружество 

 

През 

годината  

Туристическо 

дружество 

 

4.ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

4.1.Насърчаване 

активното участие 

на младите хора в 

превантивни 

програми и 

кампании 

 

 

Информацио

нно- 

образователн

и кампании 

на 

МКБППМН 

Отбелязване 

Международ

ен ден на 

толерантност

та 

Секретар на МКБППМН 

 

 

Училища 

Читалища 

През 

годината; 

Ноември  

Не е 

необходимо 

4.2.Участие на 

младежи в 

неравностойно 

положение в 

културни 

програми, изяви, 

конкурси, 

фестивали. 

Активно 

включване на 

младежите в 

наравностойн

о положение 

в социалния 

и културния 

живот на 

общината 

Община 

Училища 

Читалища 

ЦОП 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

5.2.Осигуряване на 

подходящо 

обучение и 

квалификация на 

млади доброволци 

Организиран

е и 

провеждане 

на обучения 

с екипа от 

професионал

исти по 

психосoциал

на подкрепа 

при 

БЧК През 

годината 

Не е 

необходимо 
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бедствия, 

аварии и 

катастрофи, 

с 

представите

ли от 

пожарната и 

полиция по 

първа 

долекарска 

помощ и 

психосоциал

на подкрепа 

с цел 

компетентно

то им 

участие в 

спасителни 

екипи при 

бедствия 

5.3.Популяризиран

е и поддържане на 

добри практики 

 

Издаванет

о на табла и 

раздаването 

на 

материали с 

цел 

превенция 

за: 

18.10 – 

Европейски 

ден за борба 

с трафика на 

хора 

01.12 – 

международ

ен ден за 

борба с 

болестта 

СПИН- 

раздаване на 

безплатни 

материали 

Училища 

МБЧК 

 

18 

Октомври 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Декември 

Не е 

необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е 

необходимо 

 

Оказване на 

хуманитарна 

помощ на 

лица и 

семейства, 

пострадали в 

следствие на 

природни 

бедствия и 

катастрофи. 

Община Борово 

БЧК 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

 

 

5.4.Международен Хигиенизира Община Борово 22 Април Училищата 
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ден на Земята не, 

залесяване, 

доброволчес

ка кампания 

Училища 

 

 

 

 

6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

6.1.Кампания за популяризиране 

на местното самоуправление и 

местната администрация по повод  

Организиран

е и 

провеждане 

на седмица 

на 

отворените 

врати –12 

октомври – 

Ден на 

българската 

община. 

Община  

Борово 

Училища 

12 Октомври   

Не е 

необходимо 

 

6.2.Кампания за запознаване на 

младите хора с публичните 

институции и с правата им като 

граждани на Република България и 

на Европейския съюз 

Провеждане 

на срещи и 

беседи 

Община  

Борово 

Училища 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

7.1.Проучване на потребностите, 

интересите и желанията на 

младите хора 

Провеждане 

на срещи -

разговори с 

млади хора 

от селата 

 

Община  

Борово 

 

Април Община  

Борово 

 

 

 

7.2.Насърчаване на инициативи на 

младежите в малките населени 

места. 

Празници на 

местния бит 

и култура 

 

 

Община  

Борово 

 

Кметства 

Читалища 

През 

годината 

Община  

Борово 

 

Кметства 

Читалища  

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

8.1.Насърчаване и толерантност 

между отделните етнически 

общности 

 

Запознаване 

с традициите 

и фолклора 

на отделните 

етнически 

общности 

Община 

Читалища 

Училища 

 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

9.1.Насърчаване активното 

участие на младите хора в 

превантивни програми и кампании 

 

 

Информацио

нно- 

образовател

ни кампании 

на 

МКБППМН 

Секретар на 

МКБППМН 

През 

годината 

Не е 

необходимо 

Информацио

нна 

кампания 

МКБППМН 

 

Май Не е 

необходимо 
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Отбелязване 

Международ

ен ден на 

толерантнос

тта 

Училища 

Читалища  

Ноември Не е 

необходимо 

 

 

      V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ  

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и 

оперативното взаимодействие между: 

- Министерство на образованието и науката 

- Регионално управление на образованието – гр.Русе 

- Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Бяла 

- Общинска администрация - гр.Борово 

- Дирекция ”Бюро по труда” – гр.Бяла 

- Училища и детски градини в Община Борово 

- Социални услуги, предоставяни на територията на Община Борово  

- Читалища в Община Борово 

- Спортни клубове 

- Неправителствени организации, работещи по проблеми на младите хора 

 

 

VI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

Общинският план за младежта – 2017 година е разработен въз основа на планираните 

инициативи от Общинска администрация и читалищата на територията на Община Борово.  

В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между 

ангажираните институции, ще бъде осъществявана от експерти на общинска администрация и в 

резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се представя 

в Областна администрация – Русе.  

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на 

предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

 

VII. РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

НА ПЛАНА. 
 1. Чрез електронния сайт на общината. 

 2. Чрез общински и областни медий. 

 3. Чрез социалните мрежи. 

 

. 

 

 


