
  

 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА  МЛАДЕЖТА ЗА 2015 ГОДИНА 

НА ОБЩИНА  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 

Общинският план обхваща осъществяването на предвидени дейности от 

Неправителствени организации, институции и Община Велико Търново, които ще 

доведат до постигане на  целилите, в съответствие с  Националната  стратегия за 

младежта. 

 

 

 

 ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: 

 

Програмата има за цел да подпомага младите хора като активна част от Европейската 

общност за тяхното развитие и съхранение, като личности и граждини. 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

1. Развитие на местната политика за младежта 

2. Подпомагане на самоорганизирането на младежи, създаване на предпоставки за 

сформиране на нови организации и укрепване на съществуващите 

3. Информационна политика за младите хора 

4. Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и 

инициативи към социалното им включване по обществени проблеми 

5. Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното 

време на младите хора за придобиване на полезни знания и умения. 

6. Развитие на младежки туризъм, и популяризиране на  природосъобразния начин на 

живот 

7. Обмяна на опит, добри практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни 

социални влияния 

8. Социална и културна интеграция на младите хора в обществото, чрез диалог и обмен 

на културни традиции на различни етноси 

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

гражданска позиция и обществено полезна дейност 

10. Подпомагане сътрудничеството между младежки организации на местно, 

регионално и национално ниво за защита на младежките интереси и потребности 

 

 

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 

Плануваните дейности за 2015 година към Общинската програма са  в следните 

области: икономическа активност и кариерно развитие, достъп до информация и 

услуги,  здравословен начин на живот, развитие на младежкото доброволчество, 

гражданска активност, развитие на младите хора в малките населени места, развитие на 

междукултурния и международния диалог, превенция на престъпността . 

 



ФИНАНСИРАНЕ НА ПЛАНА: 

 

Предвидените дейности в плана се финансират от отговорните институции и 

неправителствени организации. 

Финансовите средства от Община  Велико Търново за подпомагане реализацията на  

инициативи включени в Общински  план за младежта 2015  са в размер на  6 000 лева. 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

Плануваните дейности за 2015 година са насочени към младите хора неорганизирани 

или организирани в различни структури на възраст от 15 до 29 години , без оглед на 

тяхната расова , етническа , национална , социална или културна принадлежност. 

 

 

ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ: 

 

1. Община Велико Търново 

2. РИО – Велико Търново 

3. РЗИ – Велико Търново 

4. РУ на МВР- Велико Търново 

5. Бюро по труда – Велико Търново 

6. Младежки дом- Велико Търново 

7. Министерство на образованието и науката 

8. Министерство на младежта и спорта 

9. Министерство на културата 

10. Общински детски комплекс – Велико Търново 

11. Областен информационен център – Велико Търново 

12. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 

13. Местна комисия за борба с трафика на хора 

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

непълнолетни  

15. Младежки неправителствени организации и клубове: 

 - Градски ученически парламент  

 - Клуб на здравето „Живей” 

 - Клуб „К7” 

 - ЦМЕДТ „Амалипе” 

 - БМЧК 

 - AIESEC – Велико Търново 

 - Студентски съвет към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

 - СНЦ „Младежки форум 21 век” 

 - Start It Smart  

 - Младежки информационен консултантски център 

 

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА : 

 

Публикуване в официалният сайт на Община Велико Търново , след приемане от 

Великотърновски общински съвет. 

 



 

 

ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

ЗА МЛАДЕЖТА  

 

Планираните дейности в Общински план за младежта за 2015 година, са обобщени от 

предварително подадена информация отнасяща се до различните потребности на 

младежите за осмисляне на свободното им време. Инициативите в Общинският план 

подлежат на актуализация през годината на база новопостъпили предложения от 

младежки организации и институции работещи с млади хора. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 ГОДИНА  НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

№ Дейност   Срок за реализация      Вид на 

дейността 

Отговорна 

институция  

Финансиране на 

дейността 

Индикатори 

 

І.      Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

 

1. Съвместни дейности за 

изпълнение на Националния 

план по Европейска гаранция 

за младежта с Бюро по труда, 

Българска стопанска камара, 

Търговско – промишлена 

палата,Регионална 

занаятчийска камара и 

синдикатите  

               2015 информационна 

кампания, 

разяснителна 

дейност за 

популяризиране 

на 

възможностите 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. 

информирани 

млади хора 

2. 2015 – Европейска година на 

развитието – „Нашият свят, 

нашето достойнство, нашето 

бъдеще” 

2015 Инициативи под 

девиза на ЕП и 

СЕ 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обхванати 

млади хора 

3. „Младите хора на Велико 

Търново – кариери и планове 

за успешна реализация” – 

проучване професионалната 

реализация и избора на 

кариера за съпоставка с 

моментното състояние на 

пазара 

2015 анкетно 

проучване и 

анализ 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обхванати 

млади хора 

4. „Професионално ориентиране 

на младите хора- гаранция за 

последваща заетост” 

2015 обучение Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обучени 

5. „Младежката заетост успешна 

реализация на пазара на 

труда” 

2015 обучение Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обучени 



6. „Младежкото 

предприемачество - мисията 

възможна”  

2015 обучение Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

 

бр. обучени 

7. Информиране, професионално 

ориентиране и консултиране 

на младежи 

2015 консултации СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. 

консултирани 

младежи 

8. „Европейска гаранция за 

младежта” 

2015 Младежка 

информационна 

кампания 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

9. „Моето първо работно място” 25.06.2015 Младежка 

информационна 

кампания 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

10. „Пазар на труда и младите 

хора – политика и актуални 

програми” 

26-27.06.2015 Кръгла маса СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

11. „Моите трудови и социални 

права”- 25 години КНСБ 

07.10.2015 Младежка 

информационна 

кампания 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

12. SIStory 2015 Презентации , 

свързани с 

иновативно 

предприемачест

во 

Start It Smart 

Велико Търново 

Start It Smart 

Велико Търново 

Бр. участници: 

ученици и 

студенти 

13. SISiety 2015 Уъркшоп за 

създаване на 

бизнес идея 

Start It Smart 

Велико Търново 

Start It Smart 

Велико Търново 

Бр. участници: 

ученици и 

студенти 

14. SISiety 2015 Уъркшоп за 

разработване на 

бизнес 

Start It Smart 

Велико Търново 

Start It Smart 

Велико Търново 

Бр. участници 

ученици и 

студенти 

 

ІІ.    Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

 

1. Подкрепа и развитие на 

талантливи млади хора в 

областта на изкуствата чрез 

допълнителни форми на 

2015 обучения по 

кръжоци 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом –

Велико Търново 

бр. включили 

се млади хора 

 



обучения по интереси. 

2. Дейности на Младежки 

информационен 

консултантски център 

2015 информационни 

и консултантски 

услуги, 

обучения и 

"свободна зона" 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Министерство на 

младежта и 

спорта, 

Национална 

програма за 

младежта 2011-

2015 

бр. обхванати 

млади хора 

3. Проучване потребностите и 

интересите, както и желанията 

на младите хора за позитивни 

занимания в свободното време  

           м. януари 2015 анкетно 

проучване и 

анализ 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. включили 

се млади хора 

 

4. Двудневно обучение на  

младежи от ДДЛРГ СУЦНСТ 

– SOS младежки домове 

Велико Търново 

2015     обучение Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. вкл. се в 

обучението 

 

5. Двудневно обучение на 

членове от Градски 

ученически парламент на тема 

по избор 

2015    обучение Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

бр. вкл. се в 

обучението 

 

6. Представяне на европейските 

младежки програми Еразъм и 

Евродеск пред младежки 

организации и неформални 

групи 

 

2015 обучения, 

консултации, 

информационни 

дни 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. включили 

се млади хора 

 

7. Включване в европейската 

младежка информационна 

мрежа Евродеск 

2015 кандидатстване 

с проект 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

 

8. Подготовка за сертифициране 

на участниците в дейности по 

неформално образование 

2015 обучения на 

обучители и 

тренери 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Издаден брой 

сертификати 

 

9. Популяризиране и 

насърчаване на EUROPASS и 

YOUTHPASS, като 

инструмент за самооценка на 

2015 информационни 

кампании, 

обучения 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

 



знания и умения 

10. Подпомагане развитието на 

даровити и талантливи деца 

чрез участие в европейски 

културен обмен 

2015 Концертни 

пътувания и 

участия 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

11. „Лицето на труда 2015 фотоизложба СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

12. „Емоциите на децата- 

назоваване, осъзнаване” 

2015 семинар СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

13. „Мениджър за един ден”  2015  инициатива 

насочена към 

активни и 

амбициозни 

младежи до 18 

години 

Джуниър 

Ачийвмънт 

България  

Джуниър 

Ачийвмънт 

България 

бр. участвали 

младежи 

14. Стипендии за талантливи 

млади хора до 18 години 

2015 национална 

програма 

МОН, МК, ММС МОН, МК, ММС бр. отпуснати 

стипендии 

15. Награди за изявени млади 

хора  

2015 местни 

инициативи 

Община Велико 

Търново 

Община Велико 

Търново 

бр. млади хора 

носители на 

награди 

16. Интерактивни обучения с 

членовете на Ученически клуб 

на здравето „Живей” 

2015 обучения РЗИ, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

РЗИ бр. включили 

се в 

обучението 

17. Интерактивни обучения на 

младежи от ДДЛРГ, 

СУЦНСТ- SOS младежки 

домове Велико Търново 

2015 обучения РЗИ, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

РЗИ бр. включили 

се в 

обучението 

18. Младежка среща с членове на 

други клубове от страната 

м. юни 2015 обмен на добри 

практики 

РЗИ, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

РЗИ, Община 

Велико Търново 

бр. млади хора 

участвали в 

обучението 

 

ІІІ. Насърчаване на здравословения начин на живот  

 



1. Кампания по повод „Деня на 

влюбените” – акция на 

открито на тема сексуално и 

репродуктивно здраве, 

раздаване  на валентинки,  

сърца с послания, 

образователни материали 

 

„Вечер на желанията” 

2015 информационна 

кампания 

 

 

 

 

 

забавна  

инициатива  

РЗИ, ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

Младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент, 

БМЧК, Община 

Велико Търново 

РЗИ, ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент, 

БМЧК, Община 

Велико Търново 

бр. участвали 

млади хора, 

бр. 

информирани 

младежи 

 

2. Традиционен турнир по 

женски футбол 

Февруари-март 2015 състезание Младежки дом и 

Градски 

ученически 

парламент 

Младежки дом и 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. участвали 

млади хора 

3. Световен ден за борба с 

туберкулозата  

март 2015 информационна 

кампания 

РЗИ РЗИ бр. 

информирани 

5. Турнир по канадска борба за 

ученици 8-12 клас 

Април 2015 състезание Младежки дом и 

Градски 

ученически 

парламент 

Младежки дом и 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. участвали 

млади хора 

 

 

6. Световен ден на здравето и 

здравния работник  

април 2015 информационна 

кампания 

РЗИ РЗИ бр. 

информирани 

7. Маратон юни 2015 състезание Младежки дом и 

Градски 

ученически 

парламент 

Младежки дом и 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. участвали 

млади хора 

 

8. Спортно – туристически 

празник – кампания за 

повишаване двигателната 

активност „Движи се и 

победи” 

м. май- юни 2015 спортно- 

туристически 

празник 

РЗИ, Младежки 

дом,БМЧК,  

Община Велико 

Търново 

РЗИ,  

Младежки дом 

бр. млади хора 

присъствали 

 

9. Международен ден за 

съпричастност към 

засегнатите от ХИВ/ СПИН 

май 2015 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе”,РЗИ 

ЦМЕДТ 

„Амалипе”, РЗИ 

бр. 

информирани 

и участвали 

млади хора 

10. Световен ден без тютюн май 2015 кампания – 

флашмоб и 

РЗИ, Младежки 

дом, Ученически 

РЗИ, Младежки 

дом, Ученически 

бр. обхванати 

и участвали 



пиеса клуб на здравето 

„Живей”, 

Община Велико 

Търново 

клуб на здравето 

„Живей”, 

Община Велико 

Търново 

млади хора в 

кампанията 

11. Арт – работилница за здраве  май- юни 2015 теоретични и 

практически 

занятия 

РЗИ, Община 

Велико Търново 

РЗИ, Община 

Велико Търново 

бр. включили 

се 

11. Кампания за превенция на 

наркоманиите, посветена на 

26 юни – Световен ден за 

борба с наркоманиите 

м. юни 2015  кампания РЗИ, ПИЦН, 

Младежки дом, 

Община Велико 

Търново 

РЗИ,  ПИЦН, 

Младежки дом, 

Община Велико 

Търново 

бр. обхванати 

и участвали  

млади хора в 

кампанията 

12. Образователни игри на 

здравна тематика със 

състезателен характер, с 

участието на отбори от 

училища на Велико Търново 

         м. юни 2015    обучителни игри РЗИ, ПИЦН, 

Младежки дом, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей”, 

Община Велико 

Търново 

РЗИ, ПИЦН, 

Младежки дом, 

Община Велико 

Търново 

бр. участници 

 

13. Спортно – туристически 

празник – кампания за 

повишаване двигателната 

активност „Движи се и 

победи” 

м. септември-  

октомври 2015 

спортно- 

туристически 

празник 

РЗИ, Младежки 

дом, БМЧК, 

Община Велико 

Търново 

РЗИ, Младежки 

дом, БМЧК, 

Община Велико 

Търново 

бр. млади хора 

участвали 

 

10. Европейска седмица на 

мобилността 

 м. септември 2015 кампания РЗИ, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей”, 

ученически екип 

по пътна 

безопасност 

РЗИ, ученически 

екип по пътна 

безопасност 

бр. участвали 

млади хора 

11. Популяризиране на 

европейската седмица на 

движението през м. октомври 

„Move week” и включване с 

подходящи инициативи 

м. октомври 2015 спортно – 

туристически 

изяви на открито 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. млади хора 

 

12. Международен ден без м. ноември 2015 кампания РЗИ, Младежки РЗИ, Младежки бр. обхванати 



тютюнев дим дом, Ученически 

клуб на здравето 

„Живей”, 

Община Велико 

Търново 

дом и участвали 

млади хора в 

кампанията 

13. Арт терапия с музика, театър 

и изобразително изкуство 

             2015 работа в групи с 

деца и младежи 

от ДДЛРГ, 

Кризисни 

центрове и др. 

домове 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

14. „Живей природо съобразно  - 

бъди здрав!” 

             2015 Регионална 

екологична 

кампания 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

 Национална Антиспин 

кампания по повод- Световен 

ден за борба с ХИВ /СПИН  

           01.12.2015 информационна 

кампания  

РЗИ, Младежки 

дом – 

Велико Търново, 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

РЗИ, Младежки 

дом - Велико 

Търново, 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

 бр. обхванати 

млади хора в 

кампанията 

 

ІV.   Развитие на младежкото доброволчество 

 

1. Информиране за възможности 

за участие в национални и 

европейски доброволчески 

дейности 

2015 информационни 

дни, обучения, 

честване Деня на 

доброволеца  

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

2. Осигуряване на подходящо  

обучения на млади 

доброволци, свързани с 

доброволчески дейности 

2015       обучения Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обучени 

доброволци 

 

3. „Да сме румени и засмени” 2015 Изработване на 

мартеници за 

Дома за 

възрастни хора 

Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. участници 

 

4. Национална кампания „Да 

изчистим България” за един 

         м. април 2015 доброволческа 

кампания 

Градски 

ученически 

Градски 

ученически 

бр. 

доброволци от 



ден” парламент, 

Младежки дом – 

Велико Търново, 

БМЧК 

парламент, 

Младежки дом – 

Велико Търново, 

БМЧК 

организациите  

включили се в 

кампанията 

5. Изяви в Седмицата на гората 

и Седмица на земята 

м. април 2015 залесяване и 

зацветяване     

РЗИ, Младежки 

дом – Велико 

Търново, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

РЗИ, Младежки 

дом – Велико 

Търново 

бр. участници 

 

6. Великденски благотворителен 

концерт 

м. април 2015 акция, 

концертни 

участия  

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. вкл. се 

млади хора 

 

7. Великденски празнични изяви м. април 2015  изяви на 

открито 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

8. Празник на цветето м. май 2015 акция Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. участници 

 

9. Световен ден на околната 

среда 

        м. юни 2015 кампания РЗИ, Младежки 

дом, Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

РЗИ, Младежки 

дом, Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

бр. 

информирани 

10. „Внуче под наем” м. ноември 2015 Акция-концерт в 

Дома за стари 

хора 

Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. участници 

11. Коледна благотворителна 

акция за деца в нужда 

м. декември 2015      акция Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. вкл. се 

млади хора 

 

 

V.     Повишаване на гражданската активност  

 

1. Набиране на нови членове на 

Градския ученически 

парламент 

2015 Разяснителна 

кампания и 

избори за ГУП 

Младежки дом – 

Велико Търново 

и ГУП 

Младежки дом – 

Велико Търново 

и ГУП 

бр. 

информирани 

млади хора 

2. Защита правата на човека, 

правата на детето, 

2015 срещи, обучения Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. срещи, 

обучения и  



дискриминация и трудовите 

права на младите хора в ЕС 

вкл. се млади 

хора  

3. Популяризиране на добри 

практики на младежка 

гражданска активност 

2015 информационни 

срещи 

Младежки дом – 

Велико Търново 

И ГУП 

Младежки дом – 

Велико Търново 

и ГУП 

бр. вкл. се 

млади хора 

 

4. Насърчаване развитието на 

младежките организации от 

държавата и общините - изяви 

в Дните на младежка 

активност и Международния 

ден на младежта 

2015 текуща работа Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. 

информирани 

млади хора 

 

5. Набиране на нови членове на 

Ученически клуб на здравето 

„Живей” 

м. януари- март 2015 кампания за 

набиране на 

доброволци в 

организацията 

до 18 години 

РЗИ, 

Ученически 

клуб на здравето 

„Живей” 

РЗИ бр. 

кандидатствал

и, бр. 

обучителни 

сесии 

6. „Аз съм българче и Зная!” – 

по повод 3 март 

м. март 2015 викторина Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент, 

Община Велико 

Търново 

бр. вкл. се 

млади хора 

 

7. Отбелязване на 

Международен ден на ромите 

април 2015 кампания ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участвали 

млади хора 

8. Общински конкурс – изложба 

за детски рисунки „Аз в един 

вълшебен град” 

                2015 конкурс Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски комплекс 

Бр. участници 

9. Общинска работилница 

„Писано яйце” 

            2015  Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски комплекс 

Бр. участвали 

10. Великденска изложба от 

изделия на кръжока „Сръчни 

ръце” 

           2015 конкурс Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски комплекс 

Бр.участвали 

11. Общински конкурс за 

мартеници 

 

Благотворителен базар „Баба 

Марта” 

                2015 

 

 

 

                 2015 

конкурс 

 

 

 

акция 

Общински 

детски комплекс 

 

 

БМЧК 

Общински 

детски комплекс 

 

 

БМЧК 

Бр. включили 

се 

 

 

Бр. включили 



се 

12. Симулативна игра –Модел 

ООН- Глобализацията на 

околната среда 

            2015 Обучение Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски комплекс 

Бр. участвали 

13. Великденски празници- 

боядисване на голямото 

Великденско яйце 

          м. април 2015 акция БМЧК и 

ученици от 

ДДЛРГ 

БМЧК и Община 

Велико Търново 

бр. участвали 

14. Световен ден на книгата  23.04.2015 инициативи Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. млади хора 

участвали 

15. Ден на Европа 09.05.2015 инициативи Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. млади хора 

участвали 

16. Ден на славянската писменост 

и култура   

24.05.2015 празнични 

концерти 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. млади хора 

участвали 

17. Пролетна кампания за 

кръводаряване 

м. май 2015 кампания БМЧК БМЧК бр. включили 

се млади хора 

18. Международен ден на детето 

 

            01.06.2015 концерти и 

изложби, 

забавни игри 

Младежки дом – 

Велико Търново, 

БМЧК  

 

Младежки дом – 

Велико Търново, 

БМЧК 

 

бр. млади хора 

включили се 

 

19. Световен ден на 

кръводарителя – 

награждаване на безвъзмездни 

кръводарители 

            м. юни 2015 дарителска 

акция 

БМЧК БМЧК бр. млади хора 

участвали 

20. Фестивал „Отворено сърце”              юни 2015 фестивал ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участвали 

21. Ден на европейските езици             26.09. 2015 среща Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. млади хора 

включили се 

 

22. Международен ден на 

младежта 

            12.08.2015 инициативи, 

срещи, 

презентации, 

дискусии 

Младежки дом – 

Велико Търново, 

Градски 

ученически 

парламент 

Младежки дом – 

Велико Търново, 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. млади хора 

включили се 

 

23. Кампания за отбелязване на 

деня на Ромската гордост 

           октомври 2015 кампания ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участвали 



„ROMA PRIDE” 

24.  Хелоуин–парти /детска 

дискотека/ 

           31.10.2015 забавна 

инициатива 

Градски 

ученически 

парламент 

Община Велико 

Търново 

бр. млади хора 

включили се 

 

25.  Ден на народните будители           01.11. 2015 концерт на 

музикалната 

школа 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. млади хора 

включили се 

 

26. Международен ден на 

толерантността  

            ноември 2015 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 

млади хора 

27. Концерт на вокални групи, 

посветен на Деня на 

влюбените 

                2015 концерт Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски комплекс 

Бр. включили 

се 

28. Общински конкурс за 

мартеници 

 

Благотворителен базар „Баба 

Марта” 

                2015 

 

 

 

                 2015 

конкурс 

 

 

 

акция 

Общински 

детски комплекс 

 

 

БМЧК 

Общински 

детски комплекс 

 

 

БМЧК 

Бр. включили 

се 

 

 

Бр. включили 

се 

29. Симулативна игра – Модел 

ООН 

                 2015 обучение Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски комплекс 

Бр. участници 

30. Ден на доброволеца       5 декември  2015 дискусия Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участвали 

- 

31. Коледни и новогодишни 

празници и обичаи 

      м. декември 2015 концерти, 

изложби и др. 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

32. Проект „Приемна грижа”              2015 информационни 

кампании 

БМЧК БМЧК бр. кампании 

33. Благотворителна акция в Деня 

на християнското семейство 

      м. ноември 2015 фондонабиране БМЧК БМЧК бр. 

доброволци 

участвали 

34. Коледна благотворителна 

кампания 

м. декември 2015 кампания за 

събиране на 

дарения 

БМЧК БМЧК  бр. 

доброволци 

участвали 

 

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



 

1. Развиване и подпомагане на 

кръжочните форми на работа 

в Младежки дом Килифарево 

                 2015 изяви на 

съответните 

форми 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

2. Организиране на спортно – 

туристически дейности в 

Килифарево 

2015 походи, турнири Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

3. Популяризиране на музейна 

експозиция на техниката с 

представяне 

2015 Събирателска, 

експозиционна и 

презентационна 

дейност 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

4. Представяне на европейски 

програми за младите хора и 

децата в детските и младежки 

центрове от общината 

                2015 срещи, 

презентации, 

съвместни изяви 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

 

VІІ.   Развитие на междукултурния  и международния диалог 

 

1. Представяне на национални и 

европейски програми за 

младите хора и децата 

2015 обучения, 

консултации 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

2. Посредничество за участие в 

международни тренинги по 

европейски програми на 

млади хора от общината 

2015 обучения, 

консултации 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. участници 

 

3. Осигуряване и достъп до 

информация за участие в  

програми на ЕС чрез 

Европейския младежки 

портал и Евродеск 

2015 консултации Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. 

консултирани 

млади хора 

 

4. Включване в национални и 

европейски значими 

инициативи по актуални теми  

2015 инициативи Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. 

инициативи 

 

 

VІІІ.  Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 



1. Прилагане на национални 

инициативи в региона при 

формиране култура за пътна 

безопасност 

2015 кампании, игри 

и състезания 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обхванати 

 

2. Запознаване с концепция за 

младежко правосъдие, 

съвместни дейности с 

правоохранителни и 

правораздавателни органи 

                2015 информационни 

дни 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом – 

Велико Търново 

бр. обхванати 

 

3. „Кажи НЕ на насилието!”                 2015 Младежка 

информационна 

кампания 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

СНЦ „Младежки 

форум 21 век” 

Бр. участници 

4. Обучения по програмата 

„Връстници обучават 

връстници” 

              2015 Обучения и 

тренинги 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

Бр. обучения и 

бр. обучени 

млади хора 

5. Организиране и провеждане 

на превантивно- 

информационна кампания за 

борба с трафика на хора с цел 

трудова експлоатация 

               2015 Информационна 

кампания 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора  

Бр.включили 

се млади хора 

6. Организиране и провеждане 

на превантивно 

информационна – кампания за 

борба с експлоатацията на 

детски труд – 12 юни 

Световен ден за борба с 

детската експлоатация 

               2015 Информационна 

кампания 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

 

Бр. включили 

се млади хора 

7. Организиране и провеждане 

на превантивно – 

информационна кампания- 18 

октомври Европейски ден за 

борба с трафика а хора 

             2015 Информационна 

кампания 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

Местна комисия 

за борба с 

трафика на хора 

Бр.  

информирани 

млади хора 

8. Междуинституционално 

взаимодействие с подкрепящи 

и помагащи цели при работа с 

младежи правонарушители-  

             2015 заседания и 

разглеждане на 

възпитателни 

дела на 

Отдел закрила 

на детето, 

инспектор 

детска 

МКБППМН бр. заседания 

бр. младежи 

до 18 години 

правонарушит



МКБППМН педагогическа 

стая, Регионален 

инспекторат по 

образование, 

РЗИ, 

Великотърновск

и университет  

ели 

9.  Прилагане на национални 

инициативи в региона при 

формиране на култура за 

пътна безопасност 

               2015 кампании, игри 

и състезания 

РЗИ, Младежки 

дом – Велико 

Търново 

РЗИ, Младежки 

дом, Община 

Велико Търново 

бр. обхванати 

 

 


