
  

 ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА  МЛАДЕЖТА ЗА 2013 ГОДИНА  

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА       

   ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2012-2015 ГОДИНА 

 

 

 

Общинският план обхваща 2013 година, в рамките на която ще бъдат реализирани 

конкретни дейности по Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 

2012-2015 година. Осъществяването на предвидените дейности от Неправителствени 

организации, институции и Община Велико Търново ще доведе до постигане на 

главната цел и на подцелите, залегнати в програмата. 

 

 

СТАТЕГИЧЕСКА  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 2013 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: 

 

Финансовите ресурси необходими за реализирането на предвидените дейности за 2013 

година, ще бъдат разпределяни, разходвани и отчитани в рамките на целеви разход към 

Програма за младежки дейности 2012- 2015 по бюджета на Община Велико Търново за 

2013 година. 

 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 

Плануваните дейности за 2013 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. 

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 

 

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. Европейски информационен център – Велико Търново 

8. Общински детски комплекс – Велико Търново 

9. Областен информационен център – Велико Търново 

10. Младежки информационен консултантски център – Велико Търново 

11. Младежки неправителствени организации и клубове: 

 - Градски ученически парламент  

 - Клуб на здравето 

 - Клуб „К7” 

 - ЦМЕДТ „Амалипе” 

 - БМЧК 

 - Сдружение „Евротенденции” 

 - AIESEC – Велико Търново 

 - Курсантски съвет към НВУ „Васил Левски” 

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

 

 

ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА : 

 

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

Общински съвет и включване в Културният календар на Общината за 2013 година. 

 

 

  

 



ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013  СА   6 000 ЛЕВА. 

 

Планираните дейности в Общински план за младежта за 2013 година към Програма за 

младежки дейности на Община Велико Търново 2012- 2015 г., 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 институции работещи с млади хора. 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 



 ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2013 ГОДИНА  НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

 

№ 

       

                Дейност 

  

 Срок за реализация      

Вид на 

дейността 

Отговорна 

институция  

Финансиране 

на дейността 

Индикатори 

 

І.      Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора 

 

1. Ежегоден форум кариери за 

засилване връзката между 

младите хора завършили 

висше образование и бизнеса 

             2013 кампания Университетски 

кариерен център 

при ВТУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий”  

Университетск

и кариерен 

център при 

ВТУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий 

бр. заети и 

регистрирани 

млади хора 

2. Създаване на възможност за 

стаж в общинска 

администрация на млади хора 

с висше образование 

            2013 стажантска 

програма 

Бюро по труда 

Велико Търново 

ОПРЧР „ 

Развитие на 

човешките 

ресурси” 

бр. стажанти 

3. Разширяване на достъпа до 

услуги за професионално 

ориентиране свързани с 

избора на професия или 

професионално развитие за 

млади хора - ученици 

              2013 консултации Консултантски 

център за 

кариерно 

ориентиране при 

РИО – Велико 

Търново 

Консултантски 

център за 

кариерно 

ориентиране 

при РИО – 

Велико 

Търново 

бр. младежи 

ориентирани 

професионално 

4. Осигуряване на достъп до 

професионално образование и 

обучение на младежи в 

неравностойно положение 

               2013 консултации Консултантски 

център за 

кариерно 

ориентиране при 

РИО – Велико 

Търново, 

Бюро по труда 

Консултантски 

център за 

кариерно 

ориентиране 

при РИО – 

Велико 

Търново, 

бр. младежи 

ориентирани 

професионално 

и получили 

реализация 



Велико Търново Бюро по труда 

Велико 

Търново 

5. „Единство в различията”- 

презентации и дискусии по 

актуални теми / кариерно 

ориентиране, избор на висше 

учебно заведение специалност 

и професия/ 

    01.02. – 20.03 2013 дискусия AIESEC – 

Велико Търново 

AIESEC – 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

присъствали на 

дискусията 

6. Насърчаване на учене през 

целия живот, в съответствие с 

пазара на труда, чрез 

сътрудничество между 

работодатели, професионални 

училища, обучителни 

центрове 

     01.01.-31.05.2013 г.   Проект "Повече 

възможности за 

младите хора на 

пазара на труд" 

информационна 

кампания, 

обучения и 

дискусии 

Сдружение 

„Младежи, 

образование, 

общество” 

Национална 

програма за 

младежта  и 

Сдружение 

„Младежи, 

образование, 

общество” 

бр. обхванати 

млади хора 

ІІ.    Достъп до информация и качествени услуги за потребностите ,  и интересите на младите хора 

 

1. Подкрепа и развитие на 

талантливи млади хора в 

областта на изкуствата чрез 

допълнителни форми на 

обучения по интереси. 

           2013 обучения по 

кръжоци 

Младежки дом – 

Велико Търново 

Младежки дом 

–Велико 

Търново 

бр. включили 

се млади хора 

2. Консултации и 

информационни кампании 

организирани от МИКЦ за 

предлагани услуги и 

отбелязване на различни 

международни дни насочени 

към младите хора 

           2013 консултации и 

информационни 

кампании 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. кампании и  

включили се 

млади хора 

3.  2013 Европейска година на                 2013 кампания Младежки Младежки бр. кампании и  



гражданите – запознаване на 

младите хора с публичните 

институции 

информационен 

консултантски 

център 

информационе

н 

консултантски 

център 

включили се 

млади хора 

4. Уоркшоп – еднодневно 

обучение с участието на 

студенти по тема избрана от 

тях 

       м. март 2013 обучение Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. включили 

се млади хора 

студенти 

5. Двудневно обучение на 

членовете на Клуб за здравно 

образование на деца 

м. март – април 2013 обучение РЗИ и Клуб 

здраве 

РЗИ , Община 

Велико 

Търново 

бр. вкл. се в 

обучението 

6.  Итерактивни обучения от с 

членовете на Клуб за здравето 

по здравни теми 

целогодишно по график обучения РЗИ и Клуб 

здраве 

РЗИ , Община 

Велико 

Търново 

бр. проведени 

обучения 

7. Ден на жертвите на Холокоста 

и 70 години от спасяването на 

българските евреи 

       27.01.2013                                             

-     10.03.2013 

информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. вкл. се 

млади хора 

8. Двудневно обучение на  

младежи от ДДЛРГ СУЦНСТ 

– SOS младежки домове 

Велико Търново 

          м. май 2013     обучение МИКЦ и 

ръководството 

на СУЦНСТ 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. вкл. се в 

обучението 

9. Двудневно обучение на 

членове от Градски 

ученически парламент на тема 

по избор 

         м. април 2013    обучение Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. вкл. се в 

обучението 

10. „Мениджър за един ден” в 

Община Велико Търново 

               2013 инициатива 

насочена към 

активни и 

амбициозни 

Джуниър 

Ачийвмънт 

България и 

Училища от 

Джуниър 

Ачийвмънт 

България 

бр. участвали 

млади хора  



младежи 

ученици  

Велико Търново 

11. Стипендии за талантливи 

млади хора  

             2013 програма МОМН МОМН бр. млади хора 

с отпуснати 

стипендии 

12. Награди за изявени 

талантливи млади хора  

            2013 местни 

инициативи 

Община Велико 

Търново 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

с присъдени  

награди 

ІІІ. Здравословен начин на живот  

 

1. Ден на родилната помощ           21.01.2013 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. млади хора 

2. Отбелязване „Деня на 

влюбените”  

           14.02.2013 информационна 

кампания 

Български 

младежки 

червен кръст 

Български 

младежки 

червен кръст 

бр. млади хора 

включили се в 

кампанията 

3. Кампания по повод „Деня на 

влюбените” – акция на 

открито на тема сексуално и 

репродуктивно здраве, 

раздаване  на валентинки, и 

сърца с послания 

           14.02.2013 информационна 

кампания 

РЗИ, ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент, 

Община Велико 

Търново 

РЗИ, ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Младежки дом, 

Градски 

ученически 

парламент, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. участвали 

млади хора 

4. „Който пуши – изпушва 

здравето си” 

   м. февруари 2013 обучение - 

викторина 

Клуб здраве към 

РЗИ и ЕГ „Проф. 

д- р А. Златаров” 

РЗИ и Община 

Велико 

Търново 

бр. обучени 

млади хора 

5. Анти- СПИН кампания по 

повод празника на града 

           22.03.2013 кампания ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 

младежи 

6. Световен ден за борба с 

туберкулозата 

           24.03.2013 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 



младежи 

7. Световен ден на здравето и 

Ден на здравния работник в 

България 

          07.04.2013 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 

млади хора 

8. Спортно – туристически 

празник – кампания за 

повишаване двигателната 

активност „Движи се и 

победи” 

 м. май- юни 2013 спортно- 

туристически 

празник 

РЗИ, Младежки 

дом, Община 

Велико Търново 

РЗИ, 

Младежки дом 

бр. млади хора 

присъствали 

9. Международен ден за 

съпричастност към 

засегнатите от ХИВ / СПИН 

          19.05.2013 анти- спин 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” и 

Община 

Велико 

Търново 

бр. 

информирани 

младежи 

10. Значението на спорта за по- 

добър здравословен живот 

        м. май- юни 2013 информационна 

кампания / 

дискусия 

Община Велико 

Търново 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

присъствали 

11. Обмен на добри практики с 

членове на други клубове от 

страната 

        м. юни 2013 обучение РЗИ и Клуб 

здраве 

РЗИ и Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

участвали в 

обучението 

12. Кампания за превенция на 

наркоманиите, посветена на 

26 юни – Световен ден за 

борба с наркоманиите 

       м. юни 2013     кампания РЗИ, Клуб 

здраве, 

Младежки дом 

РЗИ, 

Младежки дом, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. обхванати 

млади хора в 

кампанията 

13. Образователни игри на 

здравна тематика със 

състезателен характер, с 

участието на отбори от 

училища на Велико Търново 

         м. юни 2013    обучителни игри РЗИ, Клуб 

здраве, 

Младежки дом 

РЗИ, Община 

Велико 

Търново 

бр. участници 

14. Световен ден на 

кръводарителя – 

            14.06.2013 дарителска -

акция 

Български 

младежки 

Български 

младежки 

бр. млади хора 

участвали 



награждаване на доброволни 

и безвъзмездни 

кръводарители 

червен кръст червен кръст 

15. Международен ден за борба с 

дрогата  

            26.06.2013 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 

млади хора 

16. Спортно – туристически 

празник – кампания за 

повишаване двигателната 

активност „Движи се и 

победи” 

 месец септември-  

октомври 2013 

спортно- 

туристически 

празник 

РЗИ, Младежки 

дом 

РЗИ, 

Младежки дом 

бр. млади хора 

присъствали 

17. Национална Антиспин 

кампания по повод- Световен 

ден за борба с ХИВ /СПИН  

           01.12.2013 информационна 

кампания  

РЗИ, Младежки 

дом, ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Български 

младежки 

червен кръст, 

Община Велико 

Търново 

РЗИ, 

Младежки дом, 

ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Български 

младежки 

червен кръст, 

Община 

Велико 

Търново 

 бр. обхванати 

млади хора в 

кампанията 

ІV.   Развитие на младежкото доброволчество 

 

1. Национална кампания „Да 

изчистим България” за един 

ден” 

         м. април 2013 доброволческа 

кампания 

Български 

младежки 

червен кръст, 

ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Градски 

ученически 

парламент , 

Клуб здраве  

Български 

младежки 

червен кръст, 

ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Градски 

ученически 

парламент , 

Клуб здраве 

бр. доброволци 

от 

организациите  

включили се в 

кампанията 



2. Осигуряване на подходящо  

обучения на млади 

доброволци, свързани с 

извършвани доброволчески 

дейности 

               2013       обучения Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. обучени 

доброволци 

3. Базар на изработени 

керамични сърца посветен на 

Деня на влюбените 

             14.02.2013        акция Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски 

комплекс 

бр. вкл. се 

млади хора  

4. Новогодишни послания              м. януари         акция Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. вкл. се 

млади хора 

5. Изработване на мартеници              м. февруари          акция Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. вкл. се 

млади хора 

6. Общинска работилница за 

направа на мартеници 

         м. февруари          акция Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски 

комплекс 

бр. вкл. се 

млади хора 

7. Отбелязване празника „Баба 

Марта” – благотворителен 

базар 

           01.03.2013         акция Български 

младежки 

червен кръст 

Български 

младежки 

червен кръст 

бр. вкл. се 

млади хора 

8. Общинска изложба за детска 

рисунка „Аз в един вълшебен 

град” 

          м. март 2013        изложба Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски 

комплекс 

бр. вкл. се 

млади хора 

9. Благотворителен концерт по 

повод Великден 

         м. април 2013        акция Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент, 

Младежки дом, 

Община 

Велико 

бр. вкл. се 

млади хора 



Търново 

10. Общинска работилница 

„Писано яйце” – изписване по 

стара технология, чрез 

разтопен восък 

          м. април 2013         акция Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски 

комплекс 

бр. вкл. се 

млади хора 

11. Великденска изложба на 

школа по керамика „Сръчни 

ръце” 

          м. април 2013         акция Общински 

детски комплекс 

Общински 

детски 

комплекс 

бр. вкл. се 

млади хора 

12. Седмица на гората „Открит 

урок в гората” – засаждане на 

дръвчета, розови храсти и 

забавни игри 

        1-7.04.2013         кампания РЗИ, Клуб 

здраве, Община 

Велико Търново 

и ученици от 

Езикова 

гимназия 

РЗИ, Община 

Велико 

Търново 

бр. вкл. се 

млади хора 

13. Ден на земята            22.04.2013        акция Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент 

бр. вкл. се 

млади хора 

14. Великденски празници – 

боядисване на голямото 

Великденско яйце 

         м. април 2013      кампания Български 

младежки 

червен кръст и 

млади хора от 

ДДЛРГ 

Български 

младежки 

червен кръст, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. вкл. се 

млади хора 

15. „Великденска изложба”- 

обучение на млади хора за 

приготвяне на козуначени 

изделия и изложба на 

творбите 

       м. април 2013    обучение Клуб здраве към 

РЗИ 

РЗИ бр. вкл. се 

млади хора 

16. Пролетна кампания за 

безвъзмездно и доброволно 

кръводаряване 

         м. май   2013    кампания Български 

младежки 

червен кръст 

Български 

младежки 

червен кръст 

бр. вкл. се 

млади хора 

17. Коледна благотворителна         м. декември 2013      акция Градски Градски бр. вкл. се 



акция  ученически 

парламент 

ученически 

парламент 

млади хора 

V.     Гражданска активност младите хора 

1. Осигуряване на 

представителство на младите 

хора чрез участие в 

изграждането на Национален 

ученически съвет 

           2013        обучение Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. вкл. се 

млади хора 

2. Кампании и обучения по 

защита правата на човека, 

правата на детето, 

дискриминация и трудовите 

права на младите хора. 

            2013 кампании и 

обучения 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. кампании, 

обучения и  

вкл. се млади 

хора  

3. Популяризиране на добри 

практики на младежка 

гражданска активност 

            2013 информационни 

кампании 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. вкл. се 

млади хора 

4. Насърчаване развитието на 

младежките организации от 

държавата и общините- 

кампании в Дните на 

младежка активност 

             2013 информационни 

кампании 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. вкл. се 

млади хора 

5. Отбелязване на 

международния ден на 

майчиния език 

       21.02.2013      кампания ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 

млади хора 

6. „Аз съм българче и Зная!”         м. март 2013 информационна 

викторина 

Градски 

ученически 

парламент 

Градски 

ученически 

парламент, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. вкл. се 

млади хора 



7. Национален празник          03.03.2013    активност ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. членове 

участвали 

8. Участие по покана в Пролетна 

национална сесия на 

младежките парламенти – 

обмяна на практики 

         20.03.2013   обучение и 

информационна                                              

кампания 

Градски 

ученически 

парламент 

Младежки дом, 

Община 

Велико 

Търново 

бр.  участвали 

9. Световен ден на книгата            23.04.2013 информационна 

кампания и 

други 

инициативи 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. млади хора 

участвали 

10. Ден на Европа          09.05.2013 информационна 

кампания и 

други 

инициативи 

Младежки дом, 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки дом, 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. млади хора 

участвали 

11. Състезание по правопис           м. май 2013 информационна 

викторина 

Градски 

ученически 

парламент 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

участвали 

12. Ден на славянската писменост 

и култура – 150 години от 

честването на празника  

          24.05.2013 празничен 

концерт 

Младежки дом Младежки дом бр. млади хора 

участвали 

13. Международен ден на детето             01.06.2013 забавни игри  Български 

младежки 

червен кръст 

Български 

младежки 

червен кръст, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

включили се 

14. Състезание по танци за 

аматьори 

            м. юни 2013 състезание Градски 

ученически 

парламент 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

включили се 



15. Международен ден на 

младежта 

            12.08.2013  информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

Община 

Велико 

Търново 

„Амалипе”,  

бр. 

информирани 

16. Международен ден на 

младежта 

          12.08.2013  инициативи Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. млади хора 

включили се 

17. Кампания за отбелязване Деня 

на европейските езици 

            26.09.2013     кампания ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани 

18.  Внуче под наем    м. октомври 2013     инициатива Градски 

ученически 

парламент 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

включили се 

19.  Хелоуин - парти            31.10.2013      инициатива Градски 

ученически 

парламент 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

включили се 

20.  Турнир по белот      м. ноември 2013    инициатива Градски 

ученически 

парламент 

Община 

Велико 

Търново 

бр. млади хора 

включили се 

21. Ден на народните будители         01.11.2013     активност ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участвали 

VІ.   Възможности за осмисляне на свободното време на младите хора в малките населени места и селските райони 

1.  Ден на народните будители         01.11.2013      активност ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участвали  

2.  Кампания за отбелязване на 

Международен ден на 

толерантността 

          16.11.2013 информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе”, 

Община 

Велико 

Търново 

бр. 

информирани 

млади хора 

3.  Ден на християнското            21.11.2013 местни ЦМЕДТ ЦМЕДТ бр. участвали 



семейство инициативи „Амалипе” „Амалипе” 

4. Младежки театрален 

спектакъл по повод Деня на 

народните будители 

           01.11.2013 местни 

инициативи 

Младежки дом 

Килифарево 

Младежки дом 

Килифарево 

бр. включили 

се млади хора 

5. Премиера на младежки 

спектакъл на младежка 

театрална група 

      м. септември 2013 местни 

инициативи 

Младежки дом 

Килифарево 

Младежки дом 

Килифарево 

бр. включили 

се млади хора 

6. Празник на виното и любовта            14.02.2013 местни 

инициативи 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. включили 

се млади хора 

7. Дейността на създадените 

Центрове за работа с деца и 

младежи  предоставя 

възможност за осмисляне на 

свободното време на младите 

хора , както и полезна 

информация по теми 

вълнуващи младите хора 

             2013 информационни 

кампании, 

обучения, 

консултации, 

местни 

инициативи 

 бюджет на 

клубовете по 

населени места 

бр. включили 

се млади хора 

VІІ   Развитие на междукултурния  и международния диалог 

1. Представяне на програма 

„Младежта в действие” и 

Евродеск 

             2013  информационна 

кампания и 

обучение 

Младежки 

информационен 

консултантски 

център 

Младежки 

информационе

н 

консултантски 

център 

бр. включили 

се млади хора 

 Международен ден на ромите           08.04.2013  информационна 

кампания 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. 

информирани  

2. Международно изложение на 

ромските занаяти – на открито 

         7-9.06.2013 инициатива ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участници 

3. Десети детски международен 

ромски фестивал „Отворено 

сърце” 

         8-9.06.2013 инициатива ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

ЦМЕДТ 

„Амалипе” 

бр. участници 

4. Инициативи  по актуални 

теми и обмени насочени към 

           2013 инициативи Европейски 

информационен 

Европейски 

информационе

бр. инициативи 



младите хора на Европейския 

съюз 

център н център 

5. Осигуряване и достъп до 

информация за участие в  

програми на ЕС насочени към 

младите хора 

             2013 консултации Областен 

информационен 

център 

Областен 

информационе

н център 

бр. 

консултирани 

млади хора 

VІІІ.  Рисково поведение на младите хора  

1. Институции работещи с 

младежи с поведенчески 

проблеми 

              2013 консултации Инспектори от 

детска 

педагогическа 

стая и 

педагогически 

съветници  

Инспектори от 

детска 

педагогическа 

стая и 

педагогически 

съветници 

бр. 

консултирани 

млади хора 

2. Междуинституционално 

взаимодействие с подкрепящи 

и помагащи цели при работа с 

младежи правонарушители – 

Местна комисия за борба с 

противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни 

            2013 заседания и 

разглеждане на 

възпитателни 

дела на 

МКБППМН 

  

 

 

Отдел закрила 

на детето, 

Инспектор 

детска 

педагогическа 

стая, Регионален 

инспекторат по 

образование, 

Община Велико 

Търново, 

Великотърновск

и университет 

бюджет на 

МКБППМН 

бр. заседания 

бр. младежи 

правонарушите

ли 

3. Състезание по футбол за 

девойки „ Не на насилието” 

        м. май 2013  състезание Градски 

ученически 

парламент, 

Община Велико 

Търново 

Община 

Велико 

Търново 

бр. участвали 

млади хора 

 

 


