
Финансиране в лв.

Източник:  бюджет на МС, 

общински бюджет, ОП, друг 

донор

1 2 3 4

1.1. Осигуряване на чиракуване и стажуване. Летни младежки стажове
не е необходимо

Община Исперих, 

университети
1.3. Засилване на ефективността на връзките между образователните и обучителните 

институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост.

Работна среща с работодатели за 

изясняване нуждите на бизнеса от 

кадри

не е необходимо ДБТ - Исперих

1.5.  Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в 

неравностойно положение – младежи със специални образователни потребности, 

младежи в социален риск или преждевременно напуснали образователната система.

Обучение по рамкова програма А за 

професионлано образование със степен 

на професионална квалификация - 

първа

МОН
ПГ по СС "Хан Аспарух" гр. 

Исперих

2.1. Създаване на възможности за стажове в държавната и общинска администрация 

на студенти от висшите училища.

Участие в ученически и студентски 

практики по ОП "Развитие на човешките 

ресурси"; По Програма „Старт на 

кариерата“ през 2018 г. 6-ма младежи 

са постъпили на работа

ОП; МТСП
Общинска администрация; 

Университети; ДБТ

4.1. Осигуряване на подкрепа и създаване на благоприятна среда за предприятия, 

обвързани с осигуряване на работни места за младежи.

15 младежи са започнали работа по 

различни мерки и програми МТСП
ДБТ - Исперих, 

работодател

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в държавната и общинска администрация чрез:

Задача 4: Стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната интеграция на младите хора и повишават производителността и адаптивността на заетите млади 

хора чрез:

1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.                                               

Отговорна институция
Програми; инициативи и кампании                                        

(моля посочете)
Дейности

Задача 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на 

пазара на труда чрез:  

 Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г.      

Община ИСПЕРИХ

1.  НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

1.1. Стратегическа цел : Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.

1.2. Оперативни цели



Задача 2. Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни 

младежи, завършили основно, средно или висше образование, с цел улесняване на 

прехода между образование и заетост чрез средствата от Оперативната 

програма”Развитие на човешките ресурси” по Европейския социален фонд. 

30 младежи са започнали работа

ОП ДБТ, работодатели

Подкрепа на млади таланти държавен бюджет, Община 

Исперих
Община Исперих

3.2.2. Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора

Провеждане на информационни 

кампании за ограничаване на ранните 

бракове и раждаемостта в ранна 

възраст сред ромското население от 

здравните медиатори

не е необходимо Община Исперих

3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора

Организиране на здравно-

образователни кампании и отбелязване 

на световни и тематични дни - по повод 

Световния ден без тютюнев дим, 

Международния ден за борба с 

хепатита, Световния ден на психичното 

здраве, за Световния ден за борба с 

остеопорозата, презентации по 

въпросите на здравословното хранене

не е необходимо Училища, читалища

Задача 2. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта чрез:

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

3.1. Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора 

3.2. Оперативни цели 

2.2.4. Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора

Задача 2. Организиране на национални, регионални, областни и общински 

информационни кампании, насочени към младите хора.

Организиране на  информационна 

кампания, насочена към млади малки и 

жени по случай Световната седмица за 

кърмене

не е  необходимо Читалища

Задача 3. Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като 

част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския 

съюз.

Организиране на информационна 

кампания не е необходимо Читалища

2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО  ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
2.1. 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.

2.2. Оперативни цели

2.2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора



Организиране на 

здравнообразователни кампании за 

превенцията на ХИВ/СПИН
не е необходимо Училища, читалища, БЧК

Задача 3. Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната 

култура на младите хора. 

Провеждане на беседи и дискусии
не е необходим Училища

Задача 1. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, 

менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск и 

синхронизирането им с политиките в областта на закрила на детето.

Преходно жилище  - подпомагане на 

младежите за извеждане от 

специализирана институция; ЦНСТДМУ - 

създава условия за задоволяване на 

основните жизнени потребности както 

и осигуряване на индивидуална грижа и 

подкрепа на младежи в неравностойно 

положение 

в рамките на бюджета на соц. 

услуга

Преходно жилище към 

КСУДС "Лудогорие"; 

ЦНСТДМУ

Задача 2. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за 

заетост на младежите в неравностойно положение.

ДЦДВУ - предоставяне на 

специализирана подкрепа
в рамките на бюджета на соц. 

услуга
ДЦДВУ

Задача 3. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора в 

специализираните институции и извеждането им в общността, и осигуряване на 

подкрепа за тяхното пълноценно включване във всички области на обществения 

живот. 

Център за обществена подкрепа (ЦОП) - 

провеждане на консултации на 

младежи в риск
в рамките на бюджета на  соц. 

услуга
ЦОП

4.2.3. Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията.

Задача 1. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално 

включване.

Отбелязване на Международния ден на 

хората с увреждания в ДЦДВУ и 

ЦНСТДМУ; Участие в социални 

инициативи на младежи в 

неравностойно положение: 

Великденски базар, Благотворителен 

базар по време на Панаира на киселото 

мляко; Благотворителна инициатива в 

комплекс "Лудогорие" - младежи 

изработват мартенички за 

пенсионерски клубове.

не е необходим

ДЦДВУ и ЦНСТДМУ; БЧК - 

гр. Разград; комплекс 

"Лудогорие"

4.2.2. Оперативна цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за 

младите хора в неравностойно положение.

4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. 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. 

4.2. Оперативни цели

4.2.1. Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно положение с политиките за закрила на детето 

3.2.3. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора

Задача 2.  Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и 

туризъм.

Участие в общински ученически игри; 

Участие в спортни клубове по интереси общински бюджет Община Исперих, училища

Провежсане на кампании и обучения 

сред младите хора по въпросите на 

сексуалното и репродуктивно здраве не е необходимо Училища, читалища, БЧК

Провеждане на информационни 

кампании за ограничаване на ранните 

бракове и раждаемостта в ранна 

възраст сред ромското население от 

здравните медиатори

не е необходимо Община Исперих



Задача 4. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка 

гражданска активност.

Отбелязване на национални и 

международни празници, на 

международни дни със социално 

значение.

Община Исперих, 

читалища, училища

Задача 1. Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено по 

въпросите на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между 

половете, трудовите права на младите хора. 

Организиране на информационна 

кампания, насочена към младежи от 

ромски произход, относно 

здравноосигурителните им права и 

задължения.

Читалища

6.2.3. Оперативна цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, 

регионално, областно и общинско ниво. 

 6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.

Задача 5. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и 

младежки инициативи.

Участие на младежи в похода "По 

стъпките на четата на Таньо войвода" Община Исперих, 

читалища, училища

6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение

 6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
 6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и 

стандарти

 6.2.Оперативни цели

5.1. 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.

5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци

Задача 2. Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите 

доброволци, свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности.

През 2018 г. двама младежи, които 

работят с деца от 10 до 16-годишна 

възраст, са взели участие в обучения.
БЧК БЧК

Задача 1. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално 

включване.

Отбелязване на Международния ден на 

хората с увреждания в ДЦДВУ и 

ЦНСТДМУ; Участие в социални 

инициативи на младежи в 

неравностойно положение: 

Великденски базар, Благотворителен 

базар по време на Панаира на киселото 

мляко; Благотворителна инициатива в 

комплекс "Лудогорие" - младежи 

изработват мартенички за 

пенсионерски клубове.

не е необходим

ДЦДВУ и ЦНСТДМУ; БЧК - 

гр. Разград; комплекс 

"Лудогорие"

5. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО



Задача 3. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в 

опазването, подобряването и управлението на природното богатство.

Организиране на еко инициативи; 

Участие в националната кампания "Да 

изчистим България за един ден" 
Училища

Задача 1. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, 

неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките населени 

места и селските райони.

Отбелязване на национални и 

международни празници, на 

международни дни със социално 

значение.

общински бюджет читалища

Задача 2. Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и 

селските райони. Осигурен интернет достъп в читалищата общински бюджет Община Исперих

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора

9.2. Оперативни цели

9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи

Задача 1. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция 

на правонарушенията, извършвани от млади хора.

Лекции и беседи в часовете на класа 

съвместно с представители на РУ 

"Полиция" и МКБППМН

не е необходим
Училища, РУ "Полиция", 

общинска администрация

Задача 2. Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически 

общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и 

взаимодействие между общностите.

Отбелязване на Международния ден на 

майчиния език; Отбелязване на 

Гергьовден и Хъдрелез под мотото 

"Различията ни сплотяват"

не е необходим Училища

8.2. Оперативни цели

8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог

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

7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

 7.2. Оперативни цели

7.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и селските райони

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко 

общуване. 

Задача 1. Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно, 

областно и национално ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските 

и държавните органи, включително и чрез кампании за връщане на доверието на 

младите хора в администрацията.

Участие в инициативата "Мениджър за 

един ден" на Джуниър Ачийвмънт - 

България не е  необходим Община Исперих, училища



Задача 1. Организиране на програми за пътна безопасност в училищата. На територята на област Разград се 

провежда акция "Ваканция! Да запазим 

живота на децата на пътя", целта на 

която е да се ограничат пътните 

инциденти с деца през лятната 

ваканция; Лекции и беседи в часовете 

на класа съвместно с представител на 

РУ

РУ "Полиция" - гр. 

Исперих; училища

9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора


