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I. Общи положения 

Общинският план за младежта на Община Правец е изработен в съотвествие с: 

 Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. 

 Закона за младежта 

Настоящият план определя основните цели и приоритети за развитие в областта на 

младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с 

приоритетите на европейската политика за младежта. 

Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с 

младите хора, за тяхната реализация и успешно осъществяване.  

Плана се реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: 

Общински съвет на Община Правец, Общинска администрация, териториални структури на 

заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни 

институции, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, 

спорта, екологията, туризма, МКБППМН, бизнес организации и др. 
 

II. Визия 

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Правец и на 

условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми от една страна и от друга - за 

инвестиране в младежта и  мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на 

общината. 

 

 III. Основни принципи за реализиране на плана 

 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, европейските и 

международни стратегически документи 

 Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи 

 Законосъобразност 

 Децентрализация 

 Равен достъп за всички младежи 

 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с 

участието на всички заинтересовани страни 

 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи 

 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги 
 

IV. Целеви групи 

Общинският план за младежта на Община Правец е насочен към младите хора от 15 до 29 

години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически 

убеждения. 
( 

Структура на младежите в Община Правец към 31.12.2016 г.: 

 

 

 

Данните са от база данни „Население” на Община Правец. Справката включва младежите по 

постоянен адрес в общината. 
 

 

Възраст Общо 

15-19 439 

20-24 412 

25-29 547 

Общо: 1398 
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V. Анализ на предизвикателствата пред младите хора в Община Правец 

Изследванията показват, че с нарастването на психологическата независимост на младия 

човек, все още остава силна неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и 

родителите. Зад тези изводи стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно 

въздействие имат диспропорциите в трудовата заетост и дисбаланса на младежкия пазар на труда. 

По тези причини често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго 

след навършване на пълнолетието им и завършване на академични степени с висок образователен 

ценз. В резултат на това се компрометира доверието във възможностите на местната и държавна 

администрация да реши въпросите за професионална реализация на младите хора в общността.  

1.Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора 

Влошаването на социалните и икономическите показатели в България подтикнаха много 

млади хора да напуснат малките населени места, търсейки възможности за обучение и кариерна 

реализация в областните центрове и извън пределите на страната. 

Община Правец също е засегната пряко от тази миграция, което води до увеличаване на 

средната възраст в общината, до влошаване на икономическите показатели, поради липса на 

млади, образовани и квалифицирани кадри. Това в крайна сметка се отразява на социално-

икономическата обстановка и върху жизнения стандарт. 

По данни на Бюро по труда – Правец в края на 2016 г. броят на регистрираните безработни 

младежи на възраст от 18 до 29 годишна възраст е 119. Младите хора, възползвали се от 

програмите и схемите за заетост към Министерството на труда и социалната политика реализирани 

чрез съдействието на Бюрото по труда през 2016 г., както и такива на които бенефициент е Община 

Правец са: 

 

Програма /мярка /схема за заетост Брой на наетите 

 
„Обучение и заетост за младите хора” 24 
„Приеми ме 2015” 2 

Проект “Нови възможности за грижа” 1 

ЗОХТО 1 

„Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец” 1 

 
С цел задържане на младите хора и преодоляване на безработицата Общинска администрация 

съвместно с Бюро по труда– гр. Правец работи по различни програми и проекти предоставящи 

възможности за курсове и обучения за квалификация и преквалификация, които да помогнат за 

реализацията на младите жители на общината.  

На официалния сайт на Община Правец е обособен раздел „свободни работни позиции” в 

които се публикуват всички свободни работни места, както в бюджетната сфера така и по проекти. 
 

2.Подобряване достъпа до информация и качествени услуги 

Един от приоритетите в политиката на Община Правец днес е повишаване качеството и 

достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. В община Правец 

информационни услуги за младежите се предоставят от Общинска администрация, училищата, 

неправителствените организации, библиотеките и младежките клубове към читалищата в 

общината. 

 Община Правец има изградена много добра културна инфраструктура в това отношение. На 

територията на общината функционират 9 броя читалища, които имат обособени библиотеки - 

Народно читалище „Заря 1895”, гр.Правец, Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с.Разлив,  

Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с.Калугерово, Народно читалище „Възраждане 1927”, 

с.Джурово,  Народно читалище „Димитър  Грънчаров 1928”, с.Равнище, Народно читалище 

„Развитие 1898”, с.Видраре, Народно читалище „Напредък 1895”, с.Осиковица, Народно читалище  
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„Васил Левски 1925”, с.Своде и  Народно читалище „Светлина 2012”, с.Правешка Лакавица. 

Дейност развира и Исторически музей, гр. Правец, с филиали: Експозиционна сграда гр. Правец 

със зали за временни изложби и експозиция – подаръци от цял свят, връчвани на Тодор Живков в 

качеството му на държавен глава и архитектурна и етнографска въстановка на късновъзрожденска 

балкански тип къща от ХІХ век, находяща се в гр.Правец, ул.”Васил Левски” №32; Старо класно 

училище, с. Видраре с експозиция;  Ханът на Вутьо Попиванов (Туняка), с. Видраре; Музейна 

сбирка за историята и развитието на образователното дело в Правец, находяща се в гр.Правец, бул 

„3-ти март” №30. През 2004 година в Община Правец е учредено сдружение „Моцартови 

празници-Правец’04”, културна организация, която ежегодно организира провеждането на 

музикални фестивали на класическото изкуство, в програмата на които са включени изяви с 

образователна цел и са насочени към младите хора. Всички културни институции изпълняват 

ролята на памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани 

с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна 

информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането на 

решения по ключови проблеми.  

 Културните институции на територията на града успешно си сътрудничат и с други 

организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат. 

 През 2014 г. в общината бяха разкрити 4 младежки клуба към читалищата - Народно 

читалище „Васил Ценков 1936”, с.Разлив, Народно читалище „Възраждане 1927”, с.Джурово,  

Народно читалище „Развитие 1898”, с.Видраре и Народно читалище „Напредък 1895”, 

с.Осиковица. През 2015 г. е разкрит още 1 младежки клуб. Оборудвани са  с компютри и е 

осигурен безплатен достъп до интернет.  

Предвижда се организираните дейности в тях, насочени основно към подрастващите и 

младите хора, отговарящи на техните интереси и потребности да продължат и през 2017 г. 

 С цел улесняване получаването на информация свързана с превенцията на отпадане от 

училище, СПИН, трафика на хора, употребата на наркотици и др. в сградата на общината работи  

МКБППМН. 

 Полезна информация относно проекти за кандидатстване, програми за заетост, кампании и 

др. се публикуват на официалния сайт на общината. 

 

3.Насърчаване на здравословния начин на живот 

Според личните предпочитания на младежите в община Правец желаещи да спортуват в 

административният център гр.Правец има сформирани 6 спортни клуба за различните видове 

спорт, като два от тях са към ПГ по КТС и ГПЧЕ”Алеко Константинов”-гр.Правец. Спортният 

комплекс в града разполага с модерна зала за баскетбол и волейбол, футболни терени, тенис 

кортове, съоръжения и спортни площадки. По проект реализиран от Общинска Администрация-

Правец в общината има единствената по рода си лекоатлетическа писта.  

Общинска администрация е създала организация за ползване на физкултурния салон в 

сградата на ОУ”Васил Левски” и ГПЧЕ”Алеко Константинов”-гр.Правец от младежи, желаещи да 

се занимават с баскетбол и волейбол. 

Нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот 

става чрез МКБППМН и медицинските специалисти в училищата в общината. През 2017 година 

съвместно с РЗИ –София област е необходимо провеждане на Информационна кампания за борба 

със зависимостите, Информационна кампания за „Превенция на болести предавани по полов път”. 

Чрез съвместни дейности и инициативи между Общинска администрация, държавните институции 

училищата, МКБППМН и  неправителствените организации се цели непрекъснато насърчаване на 

физическа активност и спорт сред младите хора; участие на младите хора в кампании по превенция 

от болести, предавани по полов път и предпазните мерки; участие в кампании срещу 

тютюнопушенето на младежи; кампании относно начина на хранене, предотвратяване на 

наднорменото тегло, двигателния режим и времето за почивка и т.н. 
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4.Социално включване на младите хора в неравностойно положение 

Необходимите мерки за включване на младите хора в неравностойно социално 

положение в обществения живот са : 

- Подкрепа за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общността, като се 

акцентира върху прилагането на различни програми за придобиване на умения и квалификация на 

хората с увреждания и хората в неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на 

общността; 

- Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от алтернативни социални услуги за 

деца и семейства в риск;  

-  Финансиране на програми, подобряващи качеството на грижа в специализираните 

институции за деца и младежи, разкриване на услуги в общността, като се акцентира на 

социалната, обучителната и трудовотерапевтичната работа с настанените в тях за подготвяне 

извеждането и интегрирането им в общността;  

-   Създаване на устойчиви модели за сътрудничество и взаимодействие между всички 

заинтересувани страни в процеса на социално включване на местно и регионално ниво; 
 

5.Развитие на младежкото доброволничество 

С цел повишаване мотивацията на младите хора да участват в доброволнически дейности и 

инициативи е необходимо да се провеждат повече информационни кампании с които да се : 

- Популяризират ценностите на  доброволния труд в България. 

- Да се въведат ефективни практики за обучение на млади доброволци и признаване на 

постиженията им. 

 

6.Гражданска активност на младите хора 

С цел повишаване на гражданската    активност на младите хора, са предвидени следните 

дейности: 

 Повишаване имиджа на младежките организации в обществото и създаването на 

устойчиви форми на сътрудничество между училищата и младежките организации на територията 

на общината; 

 Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на вземане на решения; 

 Подкрепа на младежките инициативи. 

 

7.Ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 Усилията на МКБПМН за 2017 г. ще бъдат насочени в посока по-голяма ефективност на 

превенцията на противообществените прояви, с акцент върху корекционно-възпитателния аспект 

на дейността на комисията, както и пълноценно взаимодействие с институциите и организациите, 

имащи пряко или косвено отношение към дейността на МКБПМН. 

Предвижда се активно включване на младежите в кампаниите и мероприятията, свързани с 

превенция на агресията и превенция на зависимостите. 

 

8.Развитие на междукултурния и международния диалог 

 Една от целите на Община Правец е развитие на таланта, творческите умения и културното 

изразяване на младите хора, разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на 

услуги за тяхното развитие. В училищата в град Правец под формата на извънкласни занимания 

функционират Духов оркестър, Мажоретни състави, Народни танци и др.  

Народно читалище „Заря 1895”, гр.Правец организира и поддържа осем детски школи с 

образователна насоченост и четири състава с професионална насоченост, в които могат да се 

включат деца и ученици. 

 С образователна насоченост: 

 - Детска школа за народно пеене; 

 - Детска школа за народни танци – начинаещи /деца от 5 до 7 години/; 

 - Детска школа за народни танци – напреднали /ученици от 1 до 7 клас/; 
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 - Детска школа по пиано; 

 - Детска школа по акордеон; 

 - Детска школа по народни инструменти – гъдулка; 

 - Детска школа по народни инструменти – кавал; 

 - Детска школа по народни инструменти – тамбура; 

- Детска школа по балет. 

 

 С професионална насоченост: 

- Представителен танцов ансамбъл „Заря”; 

- Детски танцов състав „Заря”; 

- Детски народен оркестър „Заря”; 

- Детска група за народно пеене „Заря”. 

Народно читалище „Напредък 1895”, с.Осиковица, съвместно с фондация „Назарянско 

милосърдно служение” от две години работи по проекта „Животът заедно”. В рамките на проекта 

се разнообразява обучението с поредица занимания в читалищната библиотека.  

Сред извънкласните дейности особено привлекателна за децата и юношите е създадената 

преди три години детско-юношеска театрална формация „Шарен свят”, с ръководител Стефка 

Матеева. Формацията подготвя по две постановки годишно, които  представя в Осиковица и 

региона, а вече и в други градове.  

През 2016 година, във връзка с 35-годишнината от обявяването на Правец за град, 

формацията представи на сцената на Народно читалище „Заря 1895” в град Правец постановката 

„Па тука е така…” – събрани спомени от действителни случки от общината.  

От формацията се рои Корпусът за смешно реагиране – забавната музикална група, която 

стана неизменна част от всички празници, чествания и събития в селото. Двете формации участват 

в различни чествания, прегледи  и фестивали.  

Към Народно читалище „Напредък 1895” функционира и Женска певческа „Осиковица 

свидна”, в която могат да се включат и развият своя талант желаещите девойки от селото. 

 В читалищата – Народно читалище „Заря 1895”, гр.Правец, Народно читалище „Васил 

Ценков 1936”, с.Разлив, Народно читалище „Възраждане”, с.Джурово и Народно читалище 

„Развитие 1898”, с.Видраре успешно се реализира проект „Глобални библиотеки – България”. В 

библиотеките към читалищата са предоставени за безплатно ползване компютърни конфигурации, 

които имат интернет осигурен достъп. Всеки, който желае, може да ползва компютрите както за 

своето обучение, така и за своето личностно развитие. 

Възможностите за реализация на младежите в общината и техните творчески умения 

съобразно интересите им, са стимулирани чрез  включване в общински, национални и 

международни изяви и  конкурси. Чрез различни проекти към Европейския съюз младежи от 

гимназиите в общината  участват в множество международни инициативи, обмени, срещи и други 

прояви.  
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VI. Дейности, организация и координация за постигане на целите.  

Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

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

 1.1 Предоставяне на 

възможности за ефективна 

професионална ориентация към 

конкурентният пазар на труда  

 

1.Участие в кампанията „Мениджър за един 

ден” 

 

Община Правец 

Училища 

м.март 

 

 

не е необходимо 

Информационна лектория за 

запознаване на младежките 

структури и училищата  в 

общината за начините и 

условията за кандидатстване по 

Европейски програми. 

1.Съвместна дейност по проект на Еразъм  + , 

дейност КД2, Проект “Education +” с 

партньори от Словения, Италия, Естония 

2.Съвместна дейност по проект на Еразъм  + , 

дейност КД2, Проект “Fit for Work in Europe” 

с партньори от Германия, Испания, Франция, 

Турция отнасящ се до младежката заетост на 

Европейско ниво. 

3.Дейност по ERAZMUS+KA2 – проект 

COMPASS (Creating Online Materials & 

Products At STEM Subject) – 

lu.z’ldразработване на материали и тестове с 

използването на динамичен софтуер 

JSXGraph-Moodleq обучение на учители, 

участие в уебинари и семинари 

4.Включване на професионалните паралеки 

от ГПЧЕ „Алеко Константинов” в 

международни проекти по КД2 на Еразъм + с 

цел поощряване желанието на младежите за 

международна реализация на Европейския 

пазар на труда 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 

 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 

 

 

 

ПГ по КТС 

 

  

 

 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 Три-

годишен 

проект до 

март 2017  

Дву-

годишен 

проект до 

декември 

2018 

 

 Две 

години 
 

 

 

Две години 
 

Еразъм + 

 

 

 

Еразъм + 

 

 

 

Еразъм + 

 

Еразъм + 

 

 

 
 

Еразъм + 
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Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

Насърчаване на подрастващите 

за кандидатстване в 

професионалните паралелки в 

училищата на територията на 

общината.  

Организиране на „Ден на отворените врати” в 

двете средни училища. 

 

 

 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

ПГ по КТС, ТУ - 

София 

м. април 

 

 

 

Не е необходимо 

 

 

 

1.2  Информационни кампании 

за стимулиране на местния 

бизнес за наемане на безработни 

младежи чрез кандидатстване по 

европейки програми..  

1. Насърчаване на бизнеса за наемане на 

младежи в риск и /или със специални 

потребности.  

 

 

 

 

 

 

2.Включване на Община Правец, Siemens, 

Niki Ltd, RIU Pravets и DASF  като партньори 

в проект “Fit for Work in Europe” с партньори 

от Германия, Испания, Франция, Турция 

отнасящ се до младежката заетост на 

Европейско ниво 

 

3.Организиране и провеждане на  срещи с 

водещи фирми в сферата на IT сектора и 

включването им като партньори в 

Европейски проекти. 

ДБТ-Правец 

Общинска 

администрация,  

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 съвместно с местен 

бизнес и Общинска 

администрация 

 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 Съвместно  с  

Община Правец 

 

 

 

ПГ по КТС, 

ТУ - София 

Целогодиш

но  

 

Две години 

     

 

 

 

 

Две години 

 

 

 

 

 

Една 

година                                                  

Европейки 

програми 

 

Еразъм + 

 

 

 

 

 

Еразъм + 

1.3 Организиране на стажантски 

програми за придобиване на 

административни умения и 

управленски опит в публичния 

сектор 

1.Създаване на възможност за стажуване по  

програми с международно участие на 

младежи от Франция, Турция, Германия, 

Испания и България   

Община Правец 

съвместно с 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 

2017 Еразъм + 
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Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги 

2.1 Актуална и достъпна 

информация, насочена към 

широк кръг хора и потребности  

Своевременно обявяване на Интернет 

страницата на общината за младежки 

проекти, програми стипендии и др. 

възможности 

Общинска 

администрация 

 

През 

годината  

не е необходимо 

2.2 Информационна кампания за 

популяризиране на местното  

самоуправление и местната 

администрация  

Организиране и провеждане на Ден на 

отворените врати по повод 12  октомври – 

Ден на българската община. 

Общинска 

администрация 

м.октомври не е необходимо 

3.Насърчаване на здравословния начин на живот 

3.1 Инициативи  за стимулиране 

здравословния и устойчив начин 

на живот сред младите хора.  

Почистване и облагородяване на зелени 

площи, засаждане на дървесни и храстовидни 

видове. 

 

Училища, Младежко 

сдружение за община 

Правец, Спортно 

туристическо 

дружество  

м.април не е необходимо 

3.2 Информация  по въпросите  

на сексуалното и репродуктивно 

здраве, превенция на болести 

предавани по полов път 

1.Беседи от медицински специалисти в 

училищата в часа на класа.  

 

 

2.Осигуряване на външни лектори за 

запознаване  на учениците с определени   

теми по тези въпроси.   

Медицински 

специалисти в 

училищата 

РЗИ 

 

Външни лектори 

Според 

плановете 

на класните 

ръководите

ли 

не е необходимо 

3.3 Стимулиране на детския и 

младежки спорт и  туризъм. 

1.Участие в ученически игри, състезания, 

кросове и шампионати и др.  

2.Организиране на походи по екопътеките на 

територията на общината и исторически 

места. 

Директори, треньори, 

учители по физическо 

възпитание, спортни 

клубове, Общинска 

администрация 

през 

годината 

 

 

 

бюджет на 

общината 

бюджети на 

училищата 
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Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

 3.Организиране на мероприятия като походи, 

кулинарство, изработване на традиционни 

български изделия с цел насърчаване на 

предприемачески умения включващи три 

поколения. 

 

4.Осигуряване участие на ученици в 

конкурси, състезания и др. на тема: 

„Технологии, творчество и  

предприемачество“.  

Исторически музей 

Община Правец 

съвместно с 

ГПЧЕ„Алеко 

Константнов”  

 

ПГ по КТС, 

ТУ – София, 

Външни организации 

/РИО, МОН/ 

следващите 

две години 

Бюджет на 

училище и ИМ 

3.4 Информационна кампания за 

необходимостта от разнообразно 

и пълноценно хранене 

Кампания ”Да сме здрави” Медицински 

специалисти в 

училищата 

м.април, 

м.октомври 

не е необходимо 

3.5 Отбелязване на 1 Декември-

Световен ден за борба срещу 

СПИН 

Информационна кампания Училища 

МКБППМН 

м.декември бюджет на 

общината 

бюджети на 

училищата 

4.Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 
4.1 Подкрепа на младите хора в 

специализираните институции 

Прилагане на иновативни форми за 

пълноценното им интегриране в обществото 

след напускане на институцията 

Директори, социални 

работници, 

специалисти, 

Общинска 

администрация 

през 

годината 

не е необходимо 

По-тясно сътрудничество между 

основните и средните училища с 

цел по-пълноценното 

обхващането на децата от 

малцинствата в образователните 

институции. 

1.Съвмести мероприятия на клубовете от 

средните училища и децата от селата и 

домовете. 

2.Съвместни дейности на Учебна компания 

“Unlimited” и клуб „Солидарност” към ГПЧЕ 

„Алеко Константинов” с ЦНСТ гр. Правец , 

ДДЛРГ „Иван Рилски”  

Училища 

Общинска 

администрация 

Община Правец 

съвместно с 

ГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

През 

годината 

 

следващите 

две години 

не е необходимо 

 

 

Еразъм + 
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Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

4.2 Улесняване участието в 

обществения живот на младежи 

в неравностойно положение  

Участие в дейности на младежи в 

неравностойно положение 

 

 

 

 

през 

годината 

 

не е необходимо 

 

 

4.3 Стимулиране и подпомагане 

участието на млади хора в т.ч. и 

млади хора в неравностойно 

положение в художествената 

самодейност.  

Участия в общински, регионални, 

национални,  конкурси, фестивали и други 

мероприятия. 

ЦНСТ - Правец,  

ЗЖ- с.Видраре 

Общинска 

администрация, 

Училища 

през 

годината 

не е необходимо 

5.Младежко доброволничество 

5.1 Доброволнически 

възможности за младите хора 

Организиране на обучение за млади 

доброволци, свързани с извършвани от 

младежи доброволнически дейности 

МСОП „Деца помагат 

на деца” 

м.юни-юли спонсорства 

5.2 Популяризиране на 

европейски добри практики 

 

Информационна кампания Мисия  

„Доброволец” 

Общинска 

администрация 

м.септемвр

и 

общински бюджет 

5.3.Популяризиране на 

благотворителността 

1.Организиране на благотворителни изяви с 

цел набиране на средства за нуждаещи се 

 

 

 

2.Организиране на благотворителни 

кампании за подпомагане на деца с тежки 

заболявания. 

Училища 

Младежки клубове 

Сдружения с 

нестопанска цел 

 

ПГ по КТС, 

Училищен 

ученически съвет 

През 

годината 

 

 

 

През 

учебната 

година 

 

 

 

не е необходимо 

6. Повишаване на гражданската активност 
 

6.1 Привличане на младите хора 

при реализиране на младежката 

политика в общината 

Организиране на кръгла маса „Мястото и 

ролята на младежите организации за 

реализирането на младежката политика в 

общината” 

МСОП , „Деца 

помагат на деца”, 

Общинска 

администрация , 

м.октомври общински бюджет 
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Училища 

Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

6.2 Подкрепа на младежки 

инициативи 

Според направените предложения 

 

 

Подпогане и поощряване на изявени ученици 

и младежи за участие в национални и 

международни състезания и конкурси по 

дебати и речеви умения  „БЕСТ”, шахмат, 

ИКТ  и спортни изяви. 

 

 

 

Участие в състезание по речеви и 

комуникативни умения на Английски език 

Общинска 

администрация , 

Кметове на кметства,  

Директори на 

училища,  

Секретари на 

читалища 

Средните училища 

съвместно с община 

Правец 

 

ПГ по КТС 

ГПЧЕ„Алеко 

Константинов” 

през 

годината 

 

 

 

 

 

през 

годината 

 

 

през 

годината 

общински бюджет 

 

 

 

 

 

 

общински бюджет 

 

 

 

не е необходимо 

7.Младите хора в селата на община Правец 

7.1 Привличане на младежи в 

дейността на читалищата в 

общината 

 

Включване на младежи в читалищната 

дейност 

Секретари на 

читалища 

Общинска 

администрация 

през 

годината 

не е необходимо 

7.2 Привличане на младежи в 

дейността на младежките 

клубове в общината 

Включване на младежи в планирането и 

реализирането на дейността на клубовете. 

Номинация за най-активен младежки клуб  

ОбА 

Организатори на 

младежки клубове 

през 

годината 

общински бюджет 

8.Междукултурно младежко общуване 
8.1 Интеркултурно образование 

и възпитание 

Запознаване с традициите и фолклора на 

различните етнически общности 

Училища 

Читалища 

през 

годината 

не е необходимо 

8.2 Честване на 8 Април-

Международния ден на ромите 

По предложение на младежите Училища, Читалища, 

Организатори на 

младежки клубове 

м.април бюджети на 

читалища, 

общински бюджет, 
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Местни организации  спонсори 

Приоритети /Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

9.Ролята на младите хора за намаляване на противообществени прояви и агресията 
9.1 Отбелязване на 26 юни – Ден 

за борба с наркоманиите  

Спортни турнири под наслов „Чрез спорт – 

срещу тютюнопушене и дрога” 

МКБППМН, 

Училища 

м.юни бюджет на община,  

9.2 Организиране и провеждане 

на кампания за борба против 

зависимостите под надслов 

”Свободата да бъдеш 

независим” 

1.Информационно-образователна кампания 

2.Организиране на общински конкурси и 

изложби  посветени на кампаниите. 

3.Изработване на информационни материали, 

посветени на кампаниите /презентации, видео 

филми, табла, постери и др./ 

МКБППМН, 

Училища 

 

ПГ по КТС 

ГПЧЕ„Алеко 

Константинов” 

м.април  

 

 

През 

учебната 

година 

 

 

 

бюджет 

МКБППМН 

9.3 Превенция на 

правонарушенията извършени 

от млади хора 

Спортни турнири под наслов „Силни без 

насилие” 

МКБППМН 

Училища 

м.април бюджет 

МКБППМН 

9.4 Превенция на пътно 

транспортни произшествия 

„Младежи пътни полицаи”- съвместна акция 

с РУП-Правец 

 

 

Организиране на мероприятия за отбелязване 

на Световния ден за възпоменание на 

загиналите от ПТП /беседи, информационни 

табла, презентации и др./ 

МКБППМН 

училища 

РУП-Правец 

 

училища 

м.октомври 

 

 

 

м. ноември 

2017 г. 

 

 

бюджет 

МКБППМН 

 

VІІ. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за младежта 

Общинският план за младежта за 2017 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация, 

образователните и културните институции на територията на община Правец. 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 София област. 

  Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и 

дейности. 
 

VІІІ. Осигуряване на информация и публичност на плана 
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За осигуряване на публичност настоящият документ ще бъде публикуван на сайта на Община Правец . 


