ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА ЗА 2013 Г.
ПО
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ
ЗА МЛАДЕЖТА
(2010-2020)

Април 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение ……………………………………………………………………………. 3
2. Преглед на изпълнението на политиките в сферата на младежта през 2013 г.:
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора ……………………………………………………………………….......... 4
Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги………. 5
Приоритет III. Насърчаване на здравословния начин на живот……………................ 6
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение …………………………………………………………........ 7
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество ……………………………….. 8
Приоритет VI.Повишаване на гражданската активност ………………………........... 9
Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони ................................................................................................................................11
Приоритет VІІІ. Развитие на междукултурния и международния диалог………...... 11
Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността .………………………………………………………………………..... 12

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Отчетът на плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020)
визира извършените дейности от централните и местните администрации в полза на
младите хора в страната през 2013 г. Документът отчита и участието на младите хора в
инициативите на местно, регионално и национално ниво.
Документът е изготвен от Министерството на младежта и спорта, въз основа на събрана
информация от отговорните централни държавни институции, както и от всички
общини в Република България, обобщена на регионално ниво със съдействието на
областните управи в страната. Информацията е структурирана съобразно приоритетите
и целите на националния стратегически документ.
Отчетените мерки са насочени към постигане на дългосрочната визия на Националната
стратегия за младежта (2010-2020), свързана с подобряване качеството на живот на
младите хора в страната и на условията за успех на всеки млад човек чрез преодоляване
на основните предизвикателства пред младежта в страната.

2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖТА
Приоритет I: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие
на младите хора

За постигане на заложените цели, свързани с насърчаване на икономическата активност и
кариерното развитие на младите хора в страната, през 2013 г. в различни мерки са обхванати
общо 602 918 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на оперативни програми
„Развитие на човешките ресурси“ и „Административен капацитет”, държавния бюджет и
бюджетите на общините. В дейностите по проекти и инициативи, свързани с разкриването на
нови работни места и развитието на пазара на труда, които да стимулират включването и
кариерното развитие на младите хора“ са обхванати 454 318 младежи, като е осигурено
чиракуване и стажуване в различни предприятия и институции за 13 798 млади хора. 6 861
младежи са участвали в проекти за насърчаване на изследователския интерес на учениците и
студентите, предоставено е професионално образование и обучение на 1 423 младежи в
неравностойно положение (младежи със специални образователни потребности, младежи в
социален риск или преждевременно напуснали образователната система), а 36 899 студенти
са получили достъп до студентски стипендии. Предоставени са и услуги за професионално
ориентиране, чрез което се осигурява подкрепа за решаване на проблеми, свързани с избора
на професия или професионално развитие с оглед на индивидуалните качества на личността
на 413 124 младежи, създадени са 50 учебно-тренировъчни фирми, подкрепени са също така
и 110 предприятия на млади хора. По мерките, насочени към насърчаването на
икономическата активност на младите хора, са предоставени консултации на 146 младежи с
цел развитие на собствен бизнес. Създадени са 9 бизнес центрове и бизнес инкубатори, които
предлагат услуги за целенасочена подкрепа на млади предприемачи. Организирани са над 50
различни кампании и инициативи за популяризиране на социалното предприемачество и за
насърчаване на създаването на социални предприятия.
За активно включване на младите хора в изграждането на пазарна икономика и включването
им в пазара на труда са реализирани проекти, мерки и инициативи, в които са обхванати 148
386 младежи, като чрез подкрепа на държавата е осигурена заетост на 57 440 младежи.
Консултирани са 7 858 младежи, на 74 720 са изготвени индивидуални планове за действие, а
на 3 535, завършили основно, средно или висше образование е предоставена подкрепа за
развитие чрез осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж в държавната,
областната или общинската администрации. Подкрепени са 2 специализирани предприятия и
кооперации на младежи в риск – младежи с увреждания и други младежи в социален риск
(лица на социално подпомагане, представители на уязвими етнически малцинства, лица,
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напускащи специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лица, страдащи
от различни зависимости; бивши затворници и други), представители на различни общности,
заети в социалните предприятия, кооперациите и специализираните предприятия. С цел
развитието на гъвкави форми на заетост на младите хора за споделяне на едно работно място,
работа на непълно и на плаващо работно време, създаване на условия за баланс и успешното
съвместяване на професионалния и личния живот и продължаване на политиките за
равнопоставеност между половете на пазара на труда, в различни инициативи, финансирани
по оперативните програми, държавния бюджет и бюджетите на общините са обхванати 1 375
младежи.

Приоритет II: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

През 2013 г. за 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 са реализирани множество проекти, информационни
кампании, предоставени са различни информационни услуги, в които са обхванати общо
1 042 898 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на държавния бюджет и
общинските бюджети, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, програмите на
Европейската комисия „Младежта в действие”, „Учене през целия живот” и международни
донори. В дейности, свързани с формирането на информационна политика, насочена към
младите хора са обхванати 787 663 младежи. От тях 600 839 са получили информационни
услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща
широк спектър от интереси и потребности. Над 186 800 младежи са получили информация
чрез младежките портали на Министерството на младежта и спорта (46 273 уникални
посещения) и на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” (140
551 уникални посещения).
През 2013 г. на 198 978 млади хора е осигурен достъп до услуги за развитие, основани на
младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и
особености на младежката възраст. Предоставени са консултантски услуги в подкрепа на
личностното и общественото развитие на 30 426 млади хора, включително и за развитие на
жизнени умения, активно гражданство и предприемачество. 361 млади семейства са
получили консултации за семейно планиране и за развитие на умения за добро и отговорно
родителство. Над 107 465 младежи са участвали в над 500 различни инициативи за
организиране на свободното време. Създадени са 788 различни партньорства между
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нестопански организации, общини, училища и бизнеса в подкрепа на предоставянето на
услуги за развитие на младите хора в страната. В проекти, мерки, кампании и инициативи за
стимулиране на неформалното учене сред младите хора са обхванати 43 282 младежи.
Предоставени са и услуги на 24 283 млади хора за повишаване на знанията, опита и уменията
им за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата,
изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за
предотвратяване на противообществените прояви. През 2013 г. са проведени 198
информационни кампании на национално, областно и общинско ниво с цел популяризиране
на формите на неформалното образование, в които са взели участие 11 787 младежи. По
програма „Младежта в действие” 2 672 младежи са получили сертификати YOUTHPASS.
Над 1 500 млади хора, живеещи в млаките населени места и селските райони, са участвали в
дейности по програма „Младежта в действие”. По Програмата за закрила на деца с изявени
дарби през 2013 г. са обхванати 850 млади хора с изявен талант в различни области. За
насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското
гражданство и изучаването на европейски езици и култури са реализирани различни 491
инициативи на регионално ниво, в които са обхванати 4 847 млади хора - Маскараден
фестивал "Кукерландия", Международен фотоконкурс „Кукерландия", Национален кукленотеатрален фестивал "Михаил Лъкатник", Музикални празници "Златната Диана”, Театрални
празници "Невена Коканова", Международен живописен пленер "Певецът на Тунджа",
Конкурс за изпълнител на популярна песен „Марица – Евровизия”, Арт фестивал "Отворени
пространства, 20 дебютни изложби, Литературен семинар за млади автори, Фестивал за
млади групи от страната и др.

Приоритет III: Насърчаване на здравословния начин на живот

В мерките по приоритет III „Насърчаване на здравословния начин на живот” през 2013 г. са
обхванати общо 429 941 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на държавния
бюджет, международни донори, оперативни програми и общински бюджети. С цел превенция
на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора, са проведени 19 конференции,
121 семинари, 1 418 обучения, 428 срещи и 40 кръгли маси за насърчаване и подпомагане на
сътрудничеството между младежките работници, здравните специалисти, младежките и
спортните организации за утвърждаване на здравословен начин живот сред младите хора. В
дейностите по превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора са
обхванати 139 621 младежи. В мероприятията, проведени във връзка с Европейската седмица
на двигателната активност са участвали 5 350 младежи, в т.ч. млади хора със специални
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потребности. По програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" са обхванати 1590
деца с увреждания, като са реализирани 46 проекта. В различни кампании, инициативи,
информационни беседи, дискусии и срещи на областно и регионално ниво са участвали
14 833 млади хора. В различни мероприятия, насочени към повишаване на сексуалната
култура на младите хора са обхванати общо 71 661 младежи. Проведени са и 225
информационни тематични здравни кампании, в които са обхванати 46 330 млади хора, в
които разпространена е здравна информация, съобразена с нуждите на младите хора чрез
мобилизиране на младежките информационни мрежи. Създадени са 38 общински клубове за
обучители на връстници и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата,
чрез които се насърчава здравната просвета в читалищата и младежките организации.
На територията на страната през 2013 г. функционират 19 Кабинети за анонимно
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) с цел подобряване на достъпа на
младите хора до подходящи за тях качествени услуги и до съвременна научна информация по
въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, превенция на нежелана бременност и на
болести, предавани по полов път. В кабинетите услуги са получили общо 25 385 младежи.
Проведени са 214 обучения, 1 199 мотивационни и информационни кампании и са
реализирани 200 проекта за насърчаването на физическата активност и спорта сред младите
хора, в които са обхванати общо 218 659 младежа. С цел създаване на възможности за
обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност в
ученически игри за общообразователните и специалните училища са обхванати 155 710
младежи. По програма „Спорт за децата в свободното време” са финансирани 199 проекти, в
които са се включили над 10 000 младежи. По „Програма за развитие на спорта за всички" на
Министерството на младежта и спорта са участвали 6 900 младежи. В различни кампании,
инициативи, информационни беседи, дискусии, лекции, срещи и спортни състезания
(Общинско състезание по стрийтбол за ученици 6-12 клас, Лекоатлетическа щафета
"Освобождение", Турнири по футбол, баскетбол, стрелба, волейбол, стрийт фитнес и шахмат
и др., ) на областно и регионално ниво са участвали 45 749 млади хора.

Приоритет IV: Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение

В мерките и дейностите по приоритет IV „Превенция на социалното изключване” през 2013 г.
са обхванати общо 11 710 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на държавния
бюджет, общинските бюджети, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и др.
С цел интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата са разработени
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170 социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство),
подходящи за млади хора в риск на възраст от 18 до 25 години. Осигурени са услуги за
социална адаптация, насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване
на качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение за 7 924
млади хора. Проведени са 78 кампании, форуми и конференции за насърчаване на
сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и младежките
лидери за приобщаване на младите хора в социален риск, в които участие са взели 1 378
младежи. Оказана е и подкрепа на 3 936 млади хора в неравностойно положение за социална
адаптация и повишаване на пригодността за заетост. В изпълнение на мерките за превенция
на социалното изключване 936 младежи, живеещи в социални заведения са получили
обучение през 2013 г. в областта на сексуалното здраве и превенция на ХИВ/СПИН.
Изведени са потребностите на целевите рискови групи, като са изготвени и представени 1 237
формуляри за оценка на потребностите от социални услуги. В дейности на регионално ниво
за насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално включване,
целящи ограничаването на предаването на социалното изключване между поколенията са
обхванати 3 786 младежи в 35 кампании и инициативи, които са подкрепени от Център за
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Приоритет V: Развитие на младежко доброволчество

В рамките на 2013 г., в различни проекти и инициативи, са обхванати общо 3 816 млади
доброволци. Финансирането е осигурено в рамките на държавния и общинските бюджети,
както и по програмата „Младежта в действие” на Европейската комисия.
С цел създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за
трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от програмата на
Европейската комисия „Младежта в действие”, са проведени различни инициативи за
популяризиране

прилагането

на

Европейската

конвенция

за

насърчаване

на

транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи на Съвета на Европа.
Въведени са над 21 добри практики на областно ниво. По програма „Младежта в действие”
на ЕК са обучени 108 български младежи, които са били насърчени да участват в
международното младежко доброволчество. За гарантиране правата на младите доброволци
и осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци, свързани с
извършваните от младежите доброволчески акции са проведени 82 обучения и инициативи, в
които участие са взели над 1 180 младежи. Сред тях са: Обучение на млади доброволци от
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Български младежки червен кръст, Младежки форум "Доброволчеството и утвърждаването
на неговите ценности в обществото", Младежки форум "Съвременните предизвикателства и
доброволчеството

пред

младите

хора

в

България",

Национална

доброволческа

информационна кампания "Всички имаме грижата" и др. обучения за правата и зъдълженията
на доброволеца. С цел популяризиране на доброволчеството по Национална програма за
младежта (2011-2015) и за удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията,
получени от младите хора по време на доброволческата дейност, са издадени 2 198
сертификати. По програма „Младежта в действие” са издадени 257 сертификати. Подкрепено
е въвеждането на 41 добри практики. Реализирани са 233 инициативи, сред които Кампания
за популяризиране на доброволчеството, проект "Стани доброволец-направи добро", проект
"Доброволчеството - ключов фактор при растежа на общностите" и др.

Приоритет VI: Повишаване на гражданската активност

През 2013 г. в рамките на приоритет „Повишаване на гражданската активност” са обхванати
общо 41 523 младежи. Финансирането е осигурено в рамките на държавния и обшинските
бюджети, програмата „Младежта в действие” на Европейската комисия, УНИЦЕФ и др. За
насърчаване на самоорганизирането на младите хора са реализирани 189 инициативи, в които
са обхванати 12 171 младежи. С цел насърчаване и подпомагане на развитието на младежките
организации по Национална програма за младежта (2011-2015) са подпомогнати 94
организации. Във връзка с популяризирането и мултиплицирането на добри практики на
младежка гражданска активност, през 2013 г. са въведени 403 добри практики. През годината
са проведени също така и 42 информационни кампании. Създадени са и 8 консултативни
съвета за младежта.
През 2013 г. Министерството на младежта и спорта разработи проект на Закон за изменение и
допълнение на Закон за младежта. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона
за младежта се цели създаването на по-ефективна законова рамка за провеждане на
държавната политика за младежта в изпълнение на Националната стратегия за младежта
(2010-2020). Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта допълва
функциите на Министъра на младежта и спорта като основен централен държавен орган за
ръководство, координация и контрол при осъществяването на държавната политика за
младежта. Предложеният законопроект регламентира правния статут на националното
младежко представителство, определя се рамката на отношенията му с държавните и
общински органи, възлагат се публични функции по младежко представителство
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(информационни, представителни, застъпнически, правозащитни) като гаранция за защита на
интересите

на

младите

хора

в

страната.

По

този

начин

ще

бъде

осигурено

институционализирано участие на младите хора във вземането на решения, важни за тяхното
развитие, а също така и ще се насърчи процеса на сформиране на нови организации и
укрепване на капацитета на съществуващите такива. В предложенитe промени на Закона за
младежта се предлага и сваляне на възрастовата граница за млад човек от 15 на 14 години с
оглед на по-ранното включване на младите хора в обществения и социалния живот на
страната, активното им участие в младежки организации, инициативи и проекти.
През 2013 г. е разработена и Актуализирана Национална стратегия за младежта ( 2014-2020),
приета с Решение на Министерски съвет № 807 от 19.12.2013 г. Документът представя
актуализирани отговорности на институциите и организациите съобразно приоритетите в
националната полиика за младежта. За първи път националният стратегически документ
съдържа обстоен Swot-анализ и анализ на силните и слаби страни в политиките по отношение
на младите хора в страната. В отговор на потребностите на младите хора в страната е
разработена и Актуализирана Националната програма за младежта, в която е формулирана
нова цел – активиране на младите хора, които нито учат, нито работят и мотивирането им за
включване в образование, обучение и заетост.
През 2013 г., за насърчаване на гражданското образование и обучение сред младите хора са
проведени 68 обучения по защита на правата на човека, особено по въпросите на правата на
детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на младите
хора, в които участие са взели 5 354 млади хора. През годината са проведени 16 обучения за
младежки лидери, като са обхванати 290 младежки лидери и младежки работници. С оглед на
осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането,
изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и
общинско ниво и с цел 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, са сформирани 42 комисии с участието на млади хора на
местно, областно и национално ниво и 18 младежки обединения, като участие в
осъществените 42 инициативи през годината са взели 2 658 млади хора. За стимулиране на
участието на младите хора и техните организации в опазването, подобряването и
управлението на природното богатство са осъществени 668 кампании, в които са се
включили 150 организации и са участвали 20 770 млади хора. Кампаниите са посветени на
Световния ден на влажните зони (2 февруари), Световния ден на водата (22 март),
Международния ден на Земята (22 април); Световния ден на околната среда и Зелена
седмица, Деня на р. Дунав (29 юни), Седмицата на мобилността (16-22 септември) и др.
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Организирани са 3 кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките
на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите хора.

Приоритет VII: Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони

През 2013 година по приоритет „Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони” са обхванати общо 41 267 младежи, живеещи в малките градове и селата.
Финансирането е осигурено в рамките на държавния бюджет, програмата „Младежта в
действие” на Европейската комисия и бюджетите на общините. За осигуряване на ефективен
достъп до образование, обучение и информация на младите хора в малките населени места и
селските райони по Национална програма за младежта (2011-2015) и Програма "Младежта в
действие" (2007-2013), както и в отделни общински инициативи и кампании са обхванати 37
459 младежи. Целта е да се повиши достъпа до информация, неформално обучение, културно
изразяване и гражданско участие на младите хора в малките населени места и селските
райони. Чрез дейностите за мобилизиране на участието на младите хора в управлението на
местното развитие, в рамките на 95 инициативи, е насърчено включването на 5 085 млади
хора, живеещи в селски райони, в младежките организации и местните инициативни групи.
Наети са 146 младежи в предприятия на млади хора с цел повишаване на икономическата
активност и създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в
малките населени места и селските райони. По Програма за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г., мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" са подадени
2 678 заявления за подпомагане от млади хора на възраст от 19 до 29 години.

Приоритет VIII: Развитие на междукултурния и международния диалог

В рамките на приоритета през 2013 г. са обхванати общо 11 589 млади хора. Финансирането е
осигурено в рамките на държавния бюджет, програмите „Учене през целия живот” и
„Младежта в действие” на ЕК, оперативните програми и бюджетите на общините. По
програма „Младежта в действие” на Европейската комисия е насърчена мобилността на 7 448
млади хора с оглед на насърчаването на междуетническото и междукултурното опознаване,
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толерантност и диалог. Целта на проектите е опознаването на отделните етнически общности
и техните култури, както и стимулиране на толерантността, разбирателството и
взаимодействието между общностите. За стимулирането, подпомагането и популяризирането
на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения
чрез проекти за популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера,
изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда и приобщаването
на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури
са реализирани 53 обучения, финансирани по програма „Младежта в действие” на
Европейската комисия, в които са обхванати 831 млади хора, като на регионално ниво са
осъществени 38 обучения, 19 инициативи и 5 кампании с участието на 3 221 младежи от
страната.

Приоритет IX: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността

По приоритет IX „Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността”
през 2013 г. са обхванати общо 194 532 млади хора в различни програми, кампании,
инициативи, обучения, дискусии, кръгли маси и срещи. Финансирането е осигурено в
рамките на държавния бюджет и бюджетите на общините. Реализирани са 940
информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършвани
от млади хора на територията на страната, в които са обхванати 193 411 младежи с активното
ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите.
Предприети са действия за разширяване и подобряване на услугите за социална реинтеграция
на млади правонарушители. В рамките на бюджета на Министерството на вътрешните работи
за организиране на информационни и образователни кампании за превенция на
правонарушенията, извършвани от млади хора са изнесени 7 479 броя лекции в 1 631
училища в страната. С цел подбор и подготовка на специалисти във всички видове
институции и организации за развитие на нагласите, знанията и умения за оказване на помощ
и подкрепа на младежи с поведенчески проблеми и млади правонарушители в областите
Кюстендил, Враца, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Габрово, Разград, Смолян, Перник, Бургас, Кърджали, Пазарджик и Пловдив са проведени
82 обучения, като са обучени 760 кадри. Създадени са 95 междуведомствени работни групи в
областите Кюстендил, Враца, Ловеч, Плевен, Русе, Хасково, Благоевград, Сливен, Силистра,
Габрово, Разград, Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас, Пазарджик и Пловдив с цел
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въвеждане на екипен подход и междуинституционално взаимодействие на основата на ясни
помагащи цели, общ професионален език и взаимно опознаване на компетенциите, формите и
средствата при работа с младежи правонарушители. Сформираните работни групи са провели
общо 259 срещи и са разработени 76 съвместни планове за действие.
С цел превенция на т. нар. прояви на „спортно хулиганство” с активното участие на
младежките организации, фен клубовете и спортните организации в общински инициативи в
областните градове Кюстендил, Видин, Русе, Търговище, Хасково, Благоевград, Перник,
Бургас и Пазарджик са се включили 34 младежки и спортни организации и фен клубове, като
са обхванати 1 455 млади хора. В дейности, свързани с мобилизиране на местните общности,
особено на младежките и спортните организации, в превенцията на детската и младежката
престъпност и в социалната реинтеграция на правонарушителите, в областите Враца, Велико
Търново, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра, Смолян, Перник,
Монтана, Ямбол, Пазарджик и Пловдив са взели участие 472 младежки и спортни
организации, като са обхванати 5 859 млади хора.
В областите Ловеч, Плевен, Търговище, Благоевград, Силистра, Перник, Бургас, Пловдив и
Стара Загора е предоставена правна помощ на 1 121 млади правонарушители. С цел
насърчаване на активното участие на младите хора, младежките лидери, младежките
работници и младежките организации в превантивни програми и кампании по Национална
програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата от младежки
информационно-консултантски центрове (МИКЦ)", са обучени 31 младежки работници.
В областите Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище,
Хасково, Благоевград, Силистра, Габрово, Разград, Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас,
Кърджали, Пазарджик и Пловдив са проведени 424 кампании с цел организиране на програми
за пътна безопасност в училищата и развитие на култура на пътна безопасност сред младите
хора. Други 4 145 разяснителни кампании за пътната безопасност в училищата и младежките
клубове са организирани в областите Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково, Благоевград,
Силистра, Габрово, Разград, Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас, Пазарджик, Пловдив,
Стара Загора.
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Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2013 г.

Институции и области, попълнили таблицата:

МВР, МОН, МИЕ, МТСП, МВнР, МЗХ, МО, МТИТС, МОСВ, МК, ММС, МЗ, ДАЗД, НЦН, НЦЕМПИ, ЦКБППМН и 26 области
Индикатори за изпълнение

Дейности

1

Програми; инициативи и кампании
(моля посочете)
2

наименование
3

Финансиране в лв.

източник:
Очакван
Постигнат
национален
резултат за резултат за
бюджет, ОП, др.
2013 г.
2013 г.
донор
4
5
6

Очаквана сума за
2013 г.

Усвоена сума за 2013
г.

7

8

Отговорна
институция

Коментари и забeлежки/допълнителна
информация

9

10

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
1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост.
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:
1.1. Осигуряване на чиракуване 1. Проект "Ученически практики"
и стажуване.

*бр. чиракували/стажували
млади хора на възраст от 15
до 29 г.

2. Насърчаване на работодателите да наемат
за стажуване безработни лица до 29-г. възраст
- чл. 41 от ЗНЗ
3. Насърчаване на работодателите да наемат
безработни лица до 29- г. възраст, завършили
средно или висше образование и без трудов
стаж - чл. 36 б от ЗНЗ
4. Насърчаване на работодателите да
разкриват работни места за чиракуване за
безработни лица до 29-годишна възраст- чл.
41а от ЗНЗ
5. Насърчаване на работодателите да
разкриват работни места за чиракуване - чл.
55 г. на ЗНЗ
6. Стажантска програма на МИЕ
7. Инициатива "Дистанционни стажове на
български студенти, обучаващи се в чужбина"
на МИЕ
1.2. Насърчаване на
1. Схема "Квалификационни услуги и
работодателите да осигуряват обучение на заети лица"-фаза 3, по ОПРЧР
възможности за повишаване на
квалификацията на млади
2. Програма "Старт на кариерата"
3.
работници и служители.
Програма "Старт на кариерата" в МИЕ

10000

11 247

ОП РЧР

800 000.00 лв.

6 939 400.00 лв

МОН

Целевата група обхваща безработни
младежи на възраст до 29 г. :
2. 742 младежи - 1 216 633 лв.
3. 138 младежи 6 255 лв.
4. - 200 младежи - 53 006 лв.
5. - 24 младежи

*бр. млади хора стажували
в публичната
администрация на възраст
от 15 до 29 г.

756

1 104

държавен
бюджет

128

53

бюджет на МИЕ

906

ОП РЧР

2 220

държавен
бюджет

*бр. млади хора повишили
квалификацията си на
възраст от 15 до 29 г.
*бр. млади хора повишили
квалификацията си на
възраст до 29 г.

4.Специализирано обучение на служители на *бр. млади хора повишили
МВнР в различни учебни центрове и висши
квалификацията си на
учебни заведения, в структурите на
възраст до 29 г.
Европейския съюз и западноевропейските
държави .

2712

1 754 867.00 лв.

1 275 894.00 лв

МТСП и АЗ

МИЕ

По схемата "Квалификационни услуги и
обучение на заети лица"-фаза 3 в обучение
са включени и 4873 заети лица между 25 и
34 години
по т. 2 - 1192 младежи (МТСП, АЗ)
3 098 004.00 лв. МТСП, АЗ и МИЕ по т. 3 - 28 младежи
- лв.

6 185 848.00 лв.

По т. 6 - 48 бр.
По т. 7 - 5

АЗ

Финансирането е за сметка на изпращащите
дирекции на МВнР!
44

бюджет на МВнР

МВнР

5. Общински и областни инициативи

1.3. Засилване на ефективността Общински и областни инициативи
на връзките между
образователните и
обучителните институции и
бизнеса за улесняване на
прехода от образование към
1.4 . Насърчаване на
1. Програма за учене през целия живот на ЕС,
изследователския интерес на
Секторна програма "Коменски" (ученици)
учениците и студентите чрез
участие в различни проекти.

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.
1.6. Улесняване на достъпа до
висше образование чрез
доразвиване, както на
механизмите на студентско
подпомагане и кредитиране,
така и на съществуващата
система за предоставяне на
студентски стипендии.

1.7. Насърчаване на
сътрудничеството и
възможностите за срещи между
работодателите,
професионалните училища,
обучителните центрове и
академичната общност.

2. Инициативи в области и общини
2.1. Проект "Младите - инициативност и
предприемачество" по програма "Младежта в
действие" (2007-2013)
2.2. Проекти по програми на ЕС и други
донорски програми
2.3. Проект "Пътуваща сцена среща
традициите от Европа и Марица" - ОПРР
2.4. Проект "Ромското традиционно изкуство
в училище"
2.5.
Проект "Народните будители и АЗ"
1. МОН
2. Проект "Подобряване пригодността за
заетост на безработни лица чрез повишени
професионални и ключови компетентности" обучение в клоновете на ДП "Българогермански център за професионално
обучение"

* бр. млади хора повишили
квалификацията си на
възраст до 29 г.
*бр. заети млади хора след
завършване на образование
на възраст до 29 г.

*бр. ученици участвали в
проекти
*бр. студенти участвали в
проекти на възраст до 29 г.
*бр.проекти
*бр.проекти

455

ОПАК, ОП РЧР

51

държавен
бюджет

1450

1 848

1952

1 952

370

331

*бр. млади хора в риск с
осигурен достъп до
професионално
образование и обучение на
възраст от 15 до 29 г.

2 701

816

бюджет на МОН

607

*коефициент на заетост на
мл. хора

4 532 052.00 лв.

7 200.00 лв.

общини

МОН (ЦРЧР)

28000

382 548.00 лв.

-

ОП РЧР

47

общински
бюджет

0

лв.

Училища и ВУЗ

МОН

ДП БГЦПО

бюджет на МОН

36 852

Сдружение
"Знание" - Ловеч
Силистра, т. 2.3., 2.4. и 2.5. - Пловдив

-

бюджет на МОН

*бр. студенти до 29 г.
получили стипендии

*бр. заети млади хора на
възраст от 15 до 29 г.

14 340 047,00 лв.

лв.

т. 2.1. и 2.2. - Ловеч
ОПРР, ЦОИДУЕМ
и общински
бюджет,
програми на ЕС и
други донорски
организации

340

*бр. ученици участвали в
проекти

*бр. студенти до 29 г.
получили стипендии

-

общини

20

*бр. студенти участвали в
проекти на възраст до 29 г.

*бр. студенти до 29 г. с
достъп до кредитиране
1. Проект "Студентски стипендии",
финансиран от ЕСФ по ОПРЧР 2007-2013:
1.1 Стипендии
1.2Специални
стипендии
2. Общински инициативи:
Стипендии по решение на Общинските
съвети; Финансово стимулиране на студенти
от ромски произход; Общинска програма
финансово подпомагане.

хоризонтална
програма на ЕС

111 657.74 лв.

Схема BG051PO001-2.1.14 - “Аз мога повече".до 24г. - Ловеч, Плевен и Кърджали,
Пловдив - Проект "Повишаване
квалификацията на служителите в ОбА",
Проект "Подкрепа за заетост" - ОПАК
Хасково - Организиране на работни срещи на
завършващи студенти с представители на
местния бизнес.
Стара Загора - назначени на работа 12
младзежи след участие в проект
"Ученически практики"

19 000 000.00 лв.

лв.

МОН

28 229 840.00 лв.

МОН

Данни от МТСП
16 от посочените младежи са от ромски
произход

1. По т.1. за 30407 студенти-25 925 640 лв.
2. По т.2 за 6445 студенти - 2 304 200 лв.

1. Отпускнати 4 стипендии по решение на
Община Грамада
ОбС Грамада
2.
(област Видин),
25 800.00 лв.
Отпускнати 63 стипендии по решение на ОбС
община
Кърджали
3.
Кърджали
Стара Загора
- лв.
- лв.

1.7. Насърчаване на
сътрудничеството и
възможностите за срещи между
работодателите,
професионалните училища,
1. Областни и общински инициативи:
*бр. проведени срещи
обучителните центрове и
1.1 Проведени срещи с потенциални
академичната общност.
работодатели
1.2 Регионална конференция
1.3 Проведена среща на община Габрово с
бизнеса
1.4 Проведени срещи за насърчаване на
сътрудничеството
1.5 Проведени срещи за насърчаване на
сътрудничеството;
1.6 Информационни срещи за представяне на
специалности във СОУ и ВУЗ.
1.7.
"Панорама на българското образование" представяне на професионалните фимназии
пред обществеността. Посещение на
старазагорски ученици в Деня на отворените
врати на Техническия университет в гр. София.
Дни на Софийския университет - изложение.

1.1 Ловеч - проведена среща с потенциални
работодатели при определяне на брой и вид
необходими паралелки за нови учебни
години. Младежка трудова борса
1.2 Сливен - проведена регионална
конференция "Професионалното
образование и бизнеса
1.3 Габрово - Община Габрово (2 срещи)
1.4 Смолян - Проведени срещи за
училища, общини
насърчаване на сътрудничеството между
500.00 лв
и области
заинтересоваяните страни (3 срещи)
1.5 РИО на МОН, МГУ Филиал К-ли (4 срещи)
1.6 Пловдив
1.7
Стара Загора

26

Задача 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти в държавната и общинска администрация чрез:
2.1. Създаване на възможности 1. Стажантска програма за провеждане на
за стажове в държавната и
краткосрочни неплатени стажове на студенти
общинска администрация на
студенти от висшите училища.
2. Проект „Създаване на капацитет за
бъдещето – провеждане на студентски
стажове в държавната администрация” по
ОПАК
3. Стажантска програма за провеждане на
краткосрочни неплатени стажове на студенти.

*бр. млади хора до 29
стажували в публичната
администрация

388

*бр. млади хора до 29 г.
стажували в публичната
администрация

14

ОПАК,
съфинансирана
от ЕС чрез ЕСФ

- лв.

МО
Бенефициент на проекта -администрацията
МТИТС, ИА
на Министерския съвет
"Морска
администрация"
МВнР
Финасирането е изцяло по линия на МС

66

5. Краткосрочни неплатени стажове
6. Краткосрочни неплатени стажов

Общински и областни инициативи

ОП
"Административ
ен капацитет"

295

4. Проект на Министерския съвет „Създаване
на административен капацитет за бъдещето –
провеждане на студентски стажове в
държавната администрация” - ОПАК чрез ЕСФ

7. Проект „Създаване на капацитет за
бъдещето – провеждане на студентски
стажове в държавната администрация”
8. Инициатива "Брандико"
9.
Инициатива "stARTs"

429

30

НЦЕМПИ

16

МОСВ

*бр. ученици участвали в
проекти на възраст от 15 до
29 г.

480

*бр. учебно-тренировъчни
фирми

50

553

Стажанти от УНСС, комуникация и медии

ОП РЧР

бюджет на МИЕ

513

МВнР

7

14

*бр. млади хора на възраст
до 29 г. стажували в
публичната администрация

Бюджет на МС

общински и
държавен
бюджети

По т. 2 - 40 УТФ, в които са взели участие 410
млади хора
По т. 3 10 УТФ, в които са взели участие 70 млади
50 000.00 лв.
МИЕ
хора
Усвоената сума от
50 000 лв. за 2013 г. е по инициативата
"stARTs"
Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
129 363.18 лв. общини и области Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Варна, Смолян, Перник, Монтана, Ямбол,
Бургас, Кърджали, Пазарджик,

2.2.Организиране на
централизирани конкурси за
младши експерти в държавната
администрация като модерна
Общински и областни инициативи
практика за прозрачно и
ефективно привличане на
млади хора за работа в
държавните институции
2.3. Създаване на „бърза писта”
за израстване на млади
държавни служители, показали
изключителни качества при
изпълнение на служебните си Общински и областни инициативи
задължения.

*бр. млади хора до 29 г.
постъпили на работа в
публичната администрация
бр. млади хора на възраст
до 29 г.

*бр. млади хора до 29 г.
преминали на по-горно
ниво в публичната
администрация
бр. млади хора на възраст
до 29 г.

- лв.

63

143

общински и
държавен
бюджет

34 262.40 лв.

Пловдив, Враца, Велико Търново, Видин,
18 153.00 лв. общини и области Ловеч, Плевен, Русе, Хасково, Благоевград,
Силистра, Разград, Смолян, Перник,
Монтана, Ямбол, Пазарджик, Стара Загора
- лв.

554

37

общински и
държавен
бюджет

226 200.00 лв.

Пловдив, Враца, Видин, Плевен, Русе,
37 500.00 лв. общини и области Хасково, Благоевград, Силистра, Варна,
Пазарджик

Задача 3: Разширяване на
1. Проект "Система за кариерно
*бр. млади хора получили
достъпа до услуги за
ориентиране" по ОПРЧР
услуги за професионално
професионално ориентиране,
ориентиране и развитие на
390 000
250000
ОП РЧР
3 000 000.00 лв.
чрез което да се осигури
възраст от 15 до 29 г.
подкрепа за младите хора за
решаване на проблеми,
*бр. млади хора получили
свързани с избора на професия 2. Услуги за професионално ориентиране,
услуги за професионално
или професионално развитие с осъществени от центровете "Работа" към
Държавен
бюрата по труда и от частни центрове за
ориентиране и развитие на
оглед на индивидуалните
23 124
бюджет
информация и професионално ориентиране възраст до 29 г.
качества на личността и
връзката между тези качества и
възможностите за заетост.
Задача 4: Стимулиране участието на работодатели, които подкрепят професионалната интеграция на младите хора и повишават производителността и адаптивността на заетите млади хора чрез:
4.1. Осигуряване на подкрепа и 1. Схема "Ново работно място"
създаване на благоприятна
среда за предприятия,
обвързани с осигуряване на
2. Програма "Старт на кариерата"
работни места за младежи.

бр* подкрепени
предприятия за създаване
на работни места за
младежи
*бр. нови работни места за
млади хора

4.2. Предлагане на обучение на 1. Проект "Повишаване на административния *бр. обучени млади хора на
работното място и интегрирано капацитет на служителите на община Видин" работното място на възраст
обучение.
2. Проект К12–22–1/29.09.2012 на НСОРБ
от 15 до 29 г.
,,Подобряване на общинския капацитет за
предоставяне на публични услуги'' на
експерти от общинска администрация.
3.
Обучение на служители в община Стара
Загора за повишаване на административния
капацитет.
4.3. Разработване на стратегии
за управление на човешките
ресурси със специални мерки за
младите работници и
4.4. Въвеждане на нови и
иновативни модели за
организация на труда в
предприятията.
4.5. Насърчаване и подпомагане
на териториалната мобилност
на младите хора – наемане на
хора от различни региони,
стимули за работодателите,
свързани с осигуряване на
транспорт до работното място и
др.

Общински инициативи

Общински инициативи

*бр. разработени и
въведени стратегии за
управление на ЧР
*бр. въведени иновативни
модели за организация на
труда

1. Насърчаване на териториалната мобилност *бр. млади хора с
на безработни лица - чл. 42 от ЗНЗ
оъществена работна
мобилност на възраст от 15
до 29 г.

МОН

Ученици от 1 до 12 клас - МОН отчита по
резултат, а не по клас, затова не е възможно
да се диференцират резултатите

АЗ

110

ОП РЧР

-

лв.

АЗ

18

държавен
бюджет

-

лв.

МО чрез МТСП

132

Сключени са 110 договора с работодатели
(подадени и оценени 527 проектни
предложения)
Осигурени работни места от МО
1. Видин (71 служители в общините Видин и
Ново село)
2.
Ловеч ( 45 служители в община Троян) 3.
Стара Загора

ОПАК

- лв.

общини

Враца, Пазарджик
2

-

5

30 000.00 лв.

общини, БТ

2 928.00 лв.

МТСП и АЗ

14

държавен
бюджет

лв.
Кюстендил, Враца, Ловеч, Благоевград,
Пазарджик

4.5. Насърчаване и подпомагане
на териториалната мобилност
на младите хора – наемане на
хора от различни региони,
стимули за работодателите,
свързани с осигуряване на
2. Схема "По-близо до работа" по ОП РЧР
транспорт до работното място и
др.
3. Областни и общински инициативи:
Програма "Аз мога повече" 2013;

*бр. млади хора до 29 г. с
оъществена работна
мобилност на възраст
*бр. млади хора до 29 г.с
оъществена работна
мобилност
*бр. въведени стимули за
осигуряване на
териториална работна
мобилност
4.6. Насърчаване и подпомагане Общински инициативи:
*бр. млади хора до 29 г. с
на професионалната мобилност НП "От социални помощи към осигуряване на индивидуални планове за
на младите хора заетост"
кариера
индивидуални планове за
Общински инициативи
*бр. млади хора до 29 г. с
кариера, ротация на работното
ротация на работното място
място, възможности за
преквалификация и др.
Общински инициативи
бр. млади хора до 29 г. с

717

ОП РЧР

41

общински
бюджет, ОП РЧР

МТСП и АЗ

24 243.60 лв.

-

117

държавен
бюджет

ДБТ

София град, Хасково, Плевен, Видин, Враца,
Кюстендил

лв.
Пазарджик, Смолян, Хасково, Видин, Велико
Търново, Кюстендил

71 203.00 лв.

Хасково, Видин, Велико Търново
6

-

лв.

22

-

лв.

Пазарджик, Хасково, Велико Търново, Враца

реализирани възможности
за преквалификация

Задача 5: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст чрез:
актуализиране на действащата
нормативна уредба с цел
въвеждане на стимули,
усъвършенствани санкции и
5.2. Разработване и изпълнение
на Стратегия за намаляване на
преждевременно напусналите
образователната система лица.

Стратегия за намаляване дела на
преждевременно напусналите училище
(ПНУ) – 2013-2020 г.

*бр. нормативни уредби в
сектора на образованието

Стратегия за намаляване дела на
преждевременно напусналите училище
(ПНУ) – 2013-2020 г.

*приета Стратегия за
намаляване на
преждевременно
напусналите
образователната система
лица
*приета Стратегия за учене
през целия живот

5.3. Разработване и изпълнение Изготвен проект и приета Национална
на Стратегия за учене през
стратегия за учене през целия живот за
целия живот.
периода 2014-2020 г.
Общо по оперативна цел 1.2.1.

1

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. проекти
*бр. учебно-тренировъчни
фирми
*коефициент на заетост на
мл. хора
*проведени срещи
*бр. подкрепени
предприятия
*бр. създадени нови
работни места
*бр. разработени и
въведени стратегии
*бр. въведени иновативни
модели
*бр. въведени стимули за
осигуряване на мобилност

1

бюджет на МОН

МОН

Приета от МС на 30.10.2013 г.
1

1

бюджет на МОН

-

лв.

МОН

1

1

бюджет на МОН

-

лв.

МОН

296 546

454 346

370

351

0

РМС № 12 от 08.01.2014 г.

28 001 177.40 лв.

47 935 786.52 лв.

50

- лв.

- лв.

0

0

- лв

- лв

0

26

- лв

500.00 лв

0

110

- лв

- лв

0

18

- лв

- лв

2

4

- лв

- лв

0

5

- лв

30 000.00 лв

0

0

- лв

- лв

*бр. нови и актуализирани
нормативни уредби
Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора
Задача 1. Разширяване на
1. Проведене консултации: по НП
*бр. консултирани млади
достъпа на младите хора до
"Активиране на неактивни лица"хора до 29 г.
посреднически услуги за
индивидуално и групово консултиране на
намиране на работа чрез
новорегистрирани младежи; Проведени
информиране и консултиране индивидуални и групови психологически
относно възможностите за
консултации;
мотивационно и
Ателиета за търсене на работа;
квалификационно обучение,
Консултиране от мениджъри на случай (кейсизготвяне на индивидуални
мениджърите).
2. През 2013 г. на всички регистрирани
*бр. млади хора до 29 г. с
планове за действие, както и
безработни младежи в бюрата по труда са
индивидуални планове за
насочване към подходящи
изготвени индивидуални планове за действие действие
свободни работни места,
включително и по програми и
3. Проведени трудови борси
*бр. млади хора, насочени
мерки за заетост и обучение.
към свободни работни
места на възраст от 15 до 29
г.
4. Програми и насърчителни мерки - Бюра по *бр. млади хора с
труда
осигурена заетостна възраст
от 15 до 29 г.
Задача 2. Осигуряване на
1. Схема "Създаване на заетост на младежите *бр. млади хора с придобит
възможности за придобиване чрез осигуряване на възможност за стаж" трудов стаж с основно
на трудов стаж на безработни Проект "Ново начало - от образование към
образование на възраст от
младежи, завършили основно, заетост"
15 до 29 г.
средно или висше образование, 2. Схема "Подкрепа за институционалното
*бр. млади хора с придобит
с цел улесняване на прехода
изграждане на институциите на пазара на
трудов стаж със средно
между образование и заетост
труда, социалното включване и
образование на възраст от
чрез средствата от
здравеопазването" - Проект "Старт в
15 до 29 г.
Оперативната
администрацията"
*бр. млади хора на възраст
програма”Развитие на
3. Схема "Първа работа"
до 29 г. с придобит трудов
човешките ресурси” по
стаж с висше образование
Европейския социален фонд.
Задача 3. Консултиране на
1.Схема "Насърчаване стартирането на
*бр. млади хора на възраст
предприемчиви млади хора с
проекти за развиване на самостоятелна
до 29 г.
2. Чл. 47, чл. 48, чл. 49б, чл. 49 от ЗНЗ
*бр. подкрепени млади
цел развитие на собствен
хора на възраст до 29 г.
бизнес.
Задача 4. Насърчаване на
млади хора с изключителни
постижения в областта на
иновациите и промотиране на
техните успехи.
Задача 5. Подпомагане на
млади хора със съответно
образование и иновативни
бизнес идеи да започнат
собствен високотехнологичен
бизнес, за създаване на
технологични фирми.

Общински инициативи

Общински инициативи

Задача 6. Развитие на мрежа от Общински инициативи
бизнес центрове и бизнес
инкубатори за предлагане на
Общински инициативи
услуги за целенасочена

1

1

- лв

7 858

- лв

-

лв.

-

лв.

4 361

-

лв.

3730

57 440

-

лв.

1690

3 535

74 720

държавен
бюджет

МТСП и АЗ

ОП РЧР

36 662 975.00 лв.

МТСП и АЗ

132

ОП РЧР

- лв.

МТСП и АЗ

14

държавен
бюджет

208

12

общински и
държавен
бюджет

59 500.00 лв.

5 500.00 лв.

общини

213

165

общински и
държавен
бюджет, ОП РЧР

478 000.00 лв.

1 000.00 лв.

общини

7

-

лв.

общини

Враца, Велико Търново, Ловеч, Силистра,
Пазарджик

2

-

лв.

общини

Благоевград, Смолян

*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.

МТСП и АЗ

*бр. млади хора на възраст
до 29 г.

*бр. бизнес центрове
*бр. бизнес инкубатори

1. Плевен - община Белене - 1 младеж (2000
лв. външно финансиране)
2. Община Русе - 2 младежи (1000 лв.)
3.
Благоевград - 2 младежи
4.
Стара Загора
1. Ловеч - цикъл от 4 обучения по младежко
предприемачество на 20 младежи - ОИЦ
2. Плевен - ЦРО, гр. Кнежа - 10 младежи
3. Община Русе - 2 младежи (2000 лв.) 4.
Благоевград - 100 младежи
5.
Смолян - 3 младежи
6. Перник - 30 младежи

Задача 7. Подкрепа на
специализирани предприятия и
кооперации на младежи в риск
– младежи с увреждания и
други младежи в социален риск
(лица на социално
подпомагане, представители на
уязвими етнически малцинства,
лица, напускащи
специализирани институции за
Задача 8. Подкрепа за
създаване на социални
предприятия, обвързани с
осигуряване на работни места
за младежи в риск.
Задача 9. Популяризиране на
социалното предприемачество
сред младите хора.

Задача 10. Създаване на нови
работни места в сектора на
социалната икономика и
насърчаване на доброволчески
и общностни инициативи,
генериращи заетост за младежи
от уязвимите групи.
Задача 11. Оборудване и
адаптиране на работни места за
младежи с увреждания.

Общински инициативи

Общински инициативи

Общински инициативи

Общински инициативи

Общински инициативи

Общински инициативи

Общински инициативи
Общински инициативи
Общински инициативи

Благоевград, Плевен

*бр. подкрепени
специализирани
предприятия и кооперации

2

*бр. заети млади хора с
увреждания на възраст от
15 до 29 г.
*бр. заети млади хора в
социален риск на възраст
от 15 до 29 г.
*бр. мерки и инициативи за
подкрепа

лв.

общини

31

732.22 лв.

общини

14

- лв.

общини

Враца, Плевен, Благоевград, Пазарджик

Враца, Благоевград, Пазарджик

*бр. създадени нови
работни места
*бр. инициативи за
генериране на заетост
*бр. заети млади хора на
възраст от 15 до 29 г.
*бр. адаптирани работни
места
*бр. осъществени публичночастни партньорства за
подкрепа развитието на
млади хора
*бр. социални предприятия,
предоставящи услуги на
млади хора

Общо по оперативна цел 1.2.2

*бр. заети млади хора на
възраст от 15 до 29 г.
*бр. бизнес центрове и
бизнес инкуботори
*бр. подкрепени
специализирани
предприятия и кооперации
*бр.мерки и инициативи за
подкрепа
*бр. инициативи и
кампании
*бр. създадени нови
работни места

Враца, Смолян, Пловдив

45

общинска
програма за
заетост на
община Доспат

12

общинска
програма за
заетост на
община Доспат;
Гимназия"Д.Мар
инов" - община
Вълчедръм чрез
Джуниър
Ачийвмънт

-

111

общинска
програма за
заетост на

19 320.00 лв.

общини

19

500.00 лв.

общини

104

18 360.00 лв.

общини

12

4 840.00 лв.

общини

500.00 лв.

общини

*бр. инициативи и
кампании

Задача 12. Насърчаване и
Общински инициативи
подпомагане на публичночастните партньорства и
социалното предприемачество
в предоставянето на услуги за Общински инициативи
развитие на младите хора.

-

17

-

лв.

общини

Враца, Плевен, Смолян, Монтана, Ямбол,
Пазарджик, Пловдив

лв.

общини, МИЦ

Враца, Видин, Русе, Смолян

"Интернет Груп"

Враца, Видин, Русе, Хасково, Монтана,
Ямбол
Враца, Видин, Русе, Хасково, Смолян, Ямбол
Враца, Русе, Търговище, Хасково, Габрово,
Монтана, Кърджали, Пловдив
Плевен, Русе, Смолян, Пазарджик, Пловдив ,
Стара Загора

Плевен, Силистра, Смолян, Пловдив
13

5 841

148 386

0

-

лв.

537 500.00 лв

36 688 567.22 лв

9

- лв

- лв

0

2

- лв

- лв

0

45

- лв

- лв

0

31

- лв

500.00 лв

0

111

- лв

19 320.00 лв

общини

*бр. адаптирани работни
места
*бр. публично-частни
партньорства
*бр.соц. предприятия,
предоставящи услуги на
младите хора

0

12

- лв

4 840.00 лв

0

17

- лв

500.00 лв

0

13

- лв

- лв

Оперативна цел 1.2.3: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора.
Задача 1. Развитие на гъвкави
форми на заетост на младите
хора - споделяне на едно
работно място, работа на
непълно работно време,
ротация на работното място,
работа на плаващо работно
време, насърчаване на
дистанционната работа и др.

Областни и общински инициативи

Областни и общински инициативи

Областни и общински инициативи

Областни и общински инициативи

Задача 2. Създаване на условия Схема "Отново на работа"
за баланс между
професионалния и личния
живот.

Областни и общински инициативи

Задача 3. Продължаване на
Областни и общински инициативи
системните политики за
равнопоставеност между
половете в пазара на труда, в
икономическия, обществения и
семейния живот.
Общо по оперативна цел 1.2.3

*бр. млади хора споделили
едно работно място на
възраст от 15 до 29 г.

Кюстендил, Хасково, Пловдив

*бр. млади хора заети на
непълно работно време на
възраст от 15 до 29 г.
*бр. млади хора на
плаващо работно време на
възраст на възраст от 15 до
29 г.
*бр. млади хора работещи
дистанционно на възраст
на възраст от 15 до 29 г.

*бр. мерки за създаване на
баланс
*бр. мерки за
равнопоставеност между
половете

- лв.

общини

50

- лв.

общини,
Сдружение
"Амалипе"

75

- лв.

общини

45

- лв.

общини

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Плевен,
Пазарджик, Пловдив
Благоевград, Пазарджик

Кюстендил, Плевен, Благоевград, Пазарджик

*бр. мерки за създаване на
баланс между
професионалния и личен
живот (например: нови
детски градини, плаващо
работно време,
дистанционно работно
място и др.)
*бр. мерки за създаване на
баланс между
професионалния и личен
живот (например: нови
детски градини, плаващо
работно време,
дистанционно работно
място и др.)

*бр. мерки за
равнопоставеност между
половете в пазара на труда,
в икономическия,
обществения и семейния
живот
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

44

Семейства с деца до 3-годишна възраст,
включени в проекта
1 053

108

ОП РЧР

-

държавен
бюджет, бюджет
на общините
Хасково,
Несебър, Стара
Загора и Сопот,
донорски
програми

лв.

3 691 000.00 лв.

2

500.00 лв.

0

214

- лв

- лв

0

1 161

- лв

3 691 000.00 лв

0

2

- лв

500.00 лв

АЗ

общини, МТСП

общини

Хасково - общински информационни
кампании, насочени към младите хора;
провеждане на летни дневни лагери
Благоевград, Силистра
Бургас - Осигурена 100% възможност за
ползване на детска градина от всички
желаещи, открита нова детска градина община Несебър
Пловдив
Стара Загора - Построяване и откриване на
две нови детски градини и общностен
център за социално включване
Русе

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 1

*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.
*бр. проекти
*бр. учебно-тренировъчни
фирми
*коефициент на заетост на
хора на възраст:
*мл.
проведени
срещи
*бр. подкрепени
предприятия
*бр. създадени нови
работни места
*бр. разработени и
въведени стратегии
*бр. въведени иновативни
модели
*бр. въведени стимули за
осигуряване на мобилност
*бр. нови и актуализирани
нормативни уредби
*бр. бизнес центрове и
бизнес инкуботори
*бр. подкрепени спец.
предприятия и кооперации
*бр.мерки и инициативи за
подкрепа
*бр. инициативи и
кампании
*бр. адаптирани работни
места
*бр. публично-частни
партньорства
*бр.соц. предприятия,
предоставящи услуги на
младите хора
*бр. мерки за създаване на
баланс
*бр. мерки за
равнопоставеност между
половете

28 538 677.40 лв

84 624 353.74 лв

302 387

602 946

370

351

0

50

-

лв

0
0

0
26

-

лв
лв

0

110

-

лв

-

0

129

-

лв

19 320.00 лв

2

4

-

лв

-

0

5

-

лв

30 000.00 лв

0

0

-

лв

-

лв

1

1

-

лв

-

лв

0

9

-

лв

-

лв

0

2

-

лв

-

лв

0

45

-

лв

-

лв

0

31

-

лв

500.00 лв

0

12

-

лв

4 840.00 лв

0

17

-

лв

500.00 лв

0

13

-

лв

0

1 161

-

лв

3 691 000.00 лв

0

2

-

лв

500.00 лв

-

лв

- лв
500.00 лв

-

лв

лв

лв

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
Задача 1. Публично
1. Национална програма за младежта (2011- *бр. млади хора получили
подпомагане и предлагане на 2015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата информационни услуги на
качествени информационни
от младежки информационно-консултантски възраст от 15 до 29
услуги, предоставящи актуална, центрове (МИКЦ)"
2. Безплатна телефонна линия за консултации *бр. млади хора получили
систематизирана и достъпна
информационни услуги на
информация, удовлетворяваща и насочване по въпросите на зависимостта
към наркотични вещества и алкохол - 0800
възраст от 15 до 29
широк спектър от интереси и
потребности на младите хора. 133 22 - безплатно и анонимно
3. Информационна дейност на ЦРЧР за
*бр. млади хора от 15 до 29
популяризиране на Програма "Учене през
получили информационни
целия живот", Европас, Еврогайдънс и
услуги
eTwinning

152555

142 941

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

300

187

бюджет на НЦН

3 492

8 000

хоризонтални
програми на ЕС

100 000.00 лв.

Очакваният резултат в индикатора за
- лв. ММС (НЦЕМПИ) изпълнение и очакваната сума за 2013 г. се
отнасят за Програма "Младежта в действие"
и Евродеск
НЦН
Левова равностойност на 17 935 418.91 euro

217 250.00 лв.

35 078 630.37 лв.

МОН (ЦРЧР)

информация, удовлетворяваща
широк спектър от интереси и
потребности на младите хора.

4. Областни и общински инициативи:
Информационни кампании, консултации,
обучения за изготвяне на проекти по
европейски програми, обучения за развитие
на жизнени умения; информационни услуги.

*бр. млади хора от 15 до 29
получили информационни
услуги

5. Национална програма за превенция и
*бр. млади хора от 15 до 29
контрол на ХИВ и сексуално предавани
получили информационни
инфекции ;
услуги
6. Програма "Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН" финансирана от Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и маларияКомпонент 7: "Намаляване на уязвимостта
към ХИВ на младите хора в най-голям риск (1524) чрез увеличаване на обхвaта на услугите и
програмите, насочени към младите хора.
Задача 2. Организиране на
национални, регионални,
областни и общински
информационни кампании,
насочени към младите хора.

1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр.национални кампании

16 244

общински
бюджет,
държавен
бюджет и
Европейски
програми

42 000

250 915

национална и
международни
програма

1

1

206

155

26 724

43 395

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин подкрепа за съдаване и
общини, НПО, институционализиране на МИКЦ-Видин,
10 100.00 лв. медии, училища, Ловеч - Сдружение "Знание", гр. Ловеч,
Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
МИЦ
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив
Млади хора, получили информационни
услуги от работа на терен по подхода
"Връстници обучават връстници", млади
хора достигнати чрез кампании и обучения.
148 838.00 лв.

52 214.00 лв.

МЗ, 28 РЗИ

-

ММС (НЦЕМПИ)

*бр.регионални кампании
*бр. областни кампании

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

лв.

*бр. общински кампании

2. Кандидатстудентска и кандидаткурсантска
информационна кампания

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр.национални кампании

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
3. Областни и общински инициативи:
*бр.национални,
Информационна кампания за кандидатстване регионални, областни и
по Националните младежки програми;
общински кампании
*бр. обхванати млади хора
Общински информационни кампании ,
насочени към младите хора; Провеждане на на възраст от 15 до 29 г.
летни детски лагери и др., консултации и
семинари; Кампании; Общински
информационни кампании: "Усмивкова
терапия", "Азбука на дрогата", "Свободата да
избираш", "Ромската красота - спасение от
зависимости".
Задача 3. Запознаване на
Областни и общински инициативи:
*бр. запознати млади хора с
младите хора с публичните
консултации, кампании за запознаване на
правата им на възраст на
институции и с правата им като младите хора и представяне на публичните
възраст от 15 до 29 г.
част от местната общност и като институции; създадени 11 ученически
граждани на Република
парламента; Избор на кмет на Млада Загора и
България и на Европейския
Младежки общински съвет; инициативи съюз.
"Ден на отворените врати", "Ден на
българската община", Форми по Проект
УСПЕХ в общински училища - "Знай правата и
предай нататък", "Връстници обучават
връстници", "Да научим"-обучителен модул
"Правата на човека", "Децата и младите хора
на Стара Загора - достойни граждани на града,
България и Европа".

1

1

10000

10 000

държавен
бюджет

556

41 368

общински и
държавен
бюджет

12 000.00 лв.

11 000.00 лв

МО

Кюстендил - 4 общини, Враца, Велико
Търново, Видин, Ловеч - Сдружение
"Знание" - Ловеч, Плевен, Русе, Търговище,
общини,
Хасково, Благоевград, Силистра, Габрово,
училища, НПО, Разград, Перник, Смолян, Ямбол,
23 550.00 лв МИЦ, МКБППМН, Бургас,Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
ПИЦ по
Стара Загора
зависимости

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Варна, Смолян, Ямбол, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
10 624

общински и
държавен
бюджет, ОП РЧР

4 540.00 лв.

общини,
МКБППНМ, ОИЦ

Областни и общински инициативи:
Въвеждане в училищата на добри
педагогически практики по гражданско
образование; Участие в ученическото
самоуправление; Ден на ученическото
самоуправление; консултации и обучения на
тема "Гражданско образование"; Отбелязване
на Деня на Европа.
Програма "Младежта в действие" (2007-2013)

Задача 4. Насърчаване и
подкрепа за развитието на
ЕВРОДЕСК като активна
европейска информационна
мрежа, която съдейства за
обмена и разпространението на
безплатна информация и
консултирането на широк кръг
млади хора, младежки
работници и младежки
Задача 5. Развитие на
1. Програма "Младежта в действие" (2007Национална информационна
2013)
система за младежта.
2. Национална програма за младежта (20112015)

Общо по оперативна цел 2.2.1.

*бр. млади хора запознати с
публичните институции в
страната и ЕС на възраст от
15 до 29 г.

17286

8 417

общински и
държавен
бюджет,
донорски
програми

17 600.00 лв.

общини,
училища, ОИЦ

*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г. използвали
Евродеск за информиране

*бр. уникални посещения в
младежките портали:
youthinfo.bg,
mikc.bg
eurodesk.bg
youth.mon.bg
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр.национални,
регионални, областни и
общински кампании
*бр. млади хора
използвали Евродеск за
информиране
*бр. уникални посещения в
младежките портали:
youthinfo.bg,
mikc.bg
eurodesk.bg
youth.mon.bg

Враца, Велико Търново, Видин - участие в
инициативата „Мениджър за един ден,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Монтана, Ямбол, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

1. Стойността е за ползване интернет сайт и
страница в социалната мрежа ФБ
2. Очакваният резултат в индикатора за
изпълнение се отнася за Евродеск
36 000

68 748

172 370

186 824

85 000
7 370
20 000
60 000

95 002
23 445
22 104
46 273

252357

532091

208

713

36 000

68 748

172 370

186 824

85 000
7 370
20 000
60 000

95 002
23 445
22 104
46 273

хоризонтални
програми на ЕС

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ) и
хоризонтални
програми на ЕС

6 000.00 лв. ММС (НЦЕМПИ)

478 088.00 лв

35 197 634.37 лв

- лв

- лв

- лв

6 000.00 лв

Оперативна цел 2.2.2.: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст
Задача 1. Публично
подпомагане и предлагане на
консултантски услуги в
подкрепа на личностното и
общественото развитие на
младите хора, включително и за
развитие на жизнени умения.

1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр. консултирани млади
хора на възраст от 15 до 24
г.
големи градове
малки градове
малки населени места
(села)консултирани млади
2. Областни и общински инициативи:
*бр.
Обучения, конференции; Проект "Подкрепа хора на възраст от 15 до 29
за достоен живот" - ОП РЧР; Информационни г.
големи градове
кампании, представяне на европейски
програми, обучения за развитие на жизнени малки градове
умения; Обучения за активно гражданство и
предприемачество; участие в проекти за
личностно и обществено развитие;
Разкриване на социални услуги и
разширяване обхвата на действащите,
насочени към консултации и обучение на
млади семейства и родители.

МИКЦ - консултации
27 063
20 689
6 374
0

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

3 363

- лв.
- лв.
- лв.

ММС (НЦЕМПИ)

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Плевен,
Русе, Търговище, Хасково, Благоевград,
Силистра, Габрово, Разград, Смолян, Ямбол,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

200.00 лв.

388
1 789

общински и
държавен
бюджет , ОП РЧР

3 000.00 лв.

общини, НПО,
МКБППМН

развитие на жизнени умения.

2. Областни и общински инициативи:
Обучения, конференции; Проект "Подкрепа
за достоен живот" - ОП РЧР; Информационни
кампании, представяне на европейски
програми, обучения за развитие на жизнени
умения; Обучения за активно гражданство и
предприемачество; участие в проекти за
личностно и обществено развитие;
Разкриване на социални услуги и
разширяване обхвата на действащите,
насочени към консултации и обучение на
млади семейства и родители.
Задача 2. Публично
Общински инициативи:
подпомагане и предлагане на Консултантска помощ за семейно планиране;
консултантска помощ за
Седмична работа по групи на специалистите
семейно планиране и развитие от ПИЦ.
на устойчиви семейни модели
сред младите хора,
включително и за развитие на
Задача 3. Публично
1. Национална програма за младежта (2011подпомагане и предлагане на 2015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
услуги за организиране на
от младежки информационно-консултантски
свободното време на младите центрове (МИКЦ)"
2. Областни и общински инициативи:
хора.
Кампании; инициативи; Срещи на
Консултативни младежки съвети с НПО,
спортни клубове и др., за организиране на
свободното време на младите хора; Програми
за ваканционна заетост, предлагане на форми
и прояви, организиране на ОДЦ, НАОП,
Младежки дом и МКБППМН. Кампании,
организирани от ПИЦ по зависимости:
"Есенен поетичен конкурс", Спортен маратон
"Със здрави усмивки за живот без дрога".
Задача 4. Гарантиране
качеството на публично
подпомагани услуги за развитие
за младите хора.

1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"
2. Програма "Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН" финансирана от Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберколоза и маларияКомпонент 7:"Намаляване на уязвимостта към
ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24).
Работа на терен за предоставяне на
специфични услуги за превенция на
ХИВ/сексуално предавани инфекции и
промоция на сексуално и репродуктивно
здраве сред млади хора в риск;
3. Областни и общински инициативи,
дейности по мониторинг на предоставяните
социални услуги за деца от лицензираните
доставчици
Програма "Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН" финансирана от Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и маларияКомпонент 1: "Създаване на пдкрепяща среда
за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН
в България" и Компонент 7:"Намаляване на
уязвимостта към ХИВ на младите хора в найголям риск (15-24)

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Плевен,
Русе, Търговище, Хасково, Благоевград,
Силистра, Габрово, Разград, Смолян, Ямбол,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

общински и
държавен
бюджет , ОП РЧР

малки населени места
(села)

общини, НПО,
МКБППМН

1 094

*бр. консултирани млади
семейства
*бр. консултации

638

762

*бр. мероприятия
*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.

361

427

общински и
държавен
бюджет

74 462

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

1 213
210 714

*бр. мероприятия

760.00 лв.

108 230.00 лв.

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Смолян, Ямбол,
5 700.00 лв. общини, НПО, ПИЦ Перник, Бургас, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

-

МИКЦ - свободна зона

лв.
ММС (НЦЕМПИ)

-

лв.

504

*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.

33 003

*бр. създадени
партньорства за
осъществяване на
младежка политика
(работни групи,
конкултативни съвети и др.)

общински и
държавен
бюджет

общини, ЦОП,
МКБППМН,
287 384.00 лв.
читалища,
училища, НПО,
спортни клубове

Работни срещи на МИКЦ мрежата
3

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

19 162.16 лв.

ММС (НЦЕМПИ)
Всяко едно от 18 НПО има изградени
партньоркси взаимоотношения с КАБКИС и
РЗИ и осем НПО имат партньоркси
взаимоотношения с МОК в съответния град.

3

3

международни
програми

782

общински и
държавен
бюджет

МЗ

1 000.00 лв.

Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
общини, НПО,
Хасково, Благоевград, Смолян, Ямбол,
ДСП, Младежки
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
центрове

*бр. комисии с участие на
младите хора на местно
ниво

Задача 5. Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ) чрез:

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Хасково, Благоевград,
Разград, Смолян, Монтана, Ямбол, Бургас,
София град, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив,Стара Загора

10

10

международни
програми

МЗ

Функционирането на офисите, екипите и
дейностите на 18 под-получателя се
подкрепя от Програма "ПКХС". Екипите на
местно ниво допринасят и за включване на
младите хора в сформираните Местни
обществени Комитети по СПИН, туберкулоза
и СПИН към общините

5.1. Подобряване капацитета на 1. Национална програма за младежта (2011МИКЦ да продължат да
2015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
обслужват своите общности.
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр. обучени младежки
работници

5.3. Разширяване на кръга на
обслужваните от тях млади
хора и на предлаганите услуги.
Задача 6. Подобряване на
достъпа на младите хора до
интернет.

Задача 7. Подобряване на
достъпа на младите хора до
електронното съдържание в
обществените библиотеки в
България.
Задача 8. Разширяване на
мрежата и развитие на
капацитета на доставчиците на
услуги за развитие на младите
хора - професионални
консултанти, търговски
дружества, кооперации,
юридически лица с нестопанска
цел, читалища, културни
институти, спортни
организации, организации за
социален туризъм, общини,
бизнес центрове, бизнес
инкубатори
и др.
Общо
по оперативна
цел 2.2.2.

120

4

5

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

33 461.16 лв.

ММС (НЦЕМПИ)

1

31

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

-

ММС (НЦЕМПИ)

120

2. Национална програма за младежта (2011- бр. проведени обучения за
2015) - подпрограма "Развитие на мрежата от младежки работници
младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"
5.2. Повишаване на качеството
на услугите.

Обучения за младежки работници
бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"
2. Програма "Младежта в действие" (20072013)

*бр. внедрени добри
практики при предоставяне
на младежки услуги

Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"
Общински инициативи:
Програма "Глобални библиотеки"(20092013г.) - предоставяне на достъп до интернет
(Free WiFi; предоставяне на възможности за
безплатно ползвоне на интернет; Осигуряване
на зони за безплатен интернет в паркове и
обществени места.
Общински инициативи:
Програма "Глобални библиотеки" (20092013г.); Програма"Българските библиотеки съвременни центрове за четене и
информираност" на МК.

*бр. млади хора получили
услуги на възраст на
възраст от 15 до 29 г.

1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр. доставчици

2. Национална програма за младежта (2011 2015), подпрограма 2

*бр. спец. услуги

3. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр. обучени специалисти

хоризонтална
програма на ЕК

18 604

33 327

38 673

общински и
държавен
бюджет,
международна
програма

22 414

държавен
бюджет (в
рамките на
утвърдените
бюджети),
международна

31

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

14

*бр. консултирани млади
семейства
*бр. консултации
*бр. мероприятия
*бр. създадени
партньорства за
осъществяване на
младежка политика

лв.

ММС (НЦЕМПИ)

ММС (НЦЕМПИ)

48 000.00 лв.

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

*бр. млади хора с достъп до
интернет на възраст от 15
до 29 г.

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

лв.

Обучения за младежки работници

2

*бр. млади хора с достъп до
електронни библиотеки и
интернет на възраст на
възраст от 15 до 29 г.

-

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

3 870.00 лв.

1 264.00 лв.

общини, НЧ,
училища

общини, НЧ

МИКЦ - стойностите са нанесени в други
графи. Не се вписва стойност за да се
избегне двойно натрупване.
Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Смолян, Монтана,
Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Стара Загора

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Смолян,
Ямбол, Бургас, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

ММС (НЦЕМПИ)

180 000.00 лв.

ММС (НЦЕМПИ)
31 МИКЦ по 10 членове на екипите

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

258

310

262 645

198 978

638

361

762

427

1 213

504

-

лв.

287 384.00 лв.

3

788

-

лв.

20 162.16 лв.

ММС (НЦЕМПИ)

-

лв.

9 094.00 лв.

108 230.00 лв.

5 700.00 лв.

*бр. комисии с участие на
младите хора на местно
ниво
*бр. обучени младежки
работници
бр. проведени обучения за
младежки работници
*бр. внедрени добри
практики при предоставяне
на младежки услуги
*бр. доставчици
*бр. спец. услуги
*бр. обучени специалисти

10

10

-

лв.

-

лв.

120

120

-

лв.

-

лв.

4

5

-

лв.

33 461.16 лв.

3

31

48 000.00 лв.

-

лв.

0
14

31
0

- лв.
180 000.00 лв.

-

лв.
лв.

258

310

-

лв.

3500

10 500

3000

4 244

-

лв.

2.2.3. Оперативна цел: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора.
Задача 1. Разширяване на
възможностите за неформално
обучение на младите хора чрез
публично подпомагане и
предлагане на услуги за
разширяване на знанията, опита
и уменията на млади хора за
приобщаването им към
ценностите на гражданското
общество, науката, културата,
изкуството, здравословния
начин на живот, безопасността
на движението по пътищата и
за предотвратяване на
противообществените прояви.

Задача 2. Популяризиране
формите на неформалното
обучение.

1. Изпълнение на проект „Нов шанс за успех”,
процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO0014.3.01
2. „Ограмотяване на възрастни” по ОП РЧР
3. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 2 "Национални
младежки инициативи и кампании"

4. Областни и иобщински инициативи:
Проведени кампании, консултации,
инициативи, обучения, обмени и дейности за
превенция; проведени кампании с цел
приобщаване на младите хора към активна
гражданска позиция, здравословен начин на
живот, спорт и социален туризъм и
безопасното движение по пътищата, както и
за превенция на противообществените
прояви при малолетните и непълнолетните;
Прояви и дейности, предназначени за млади
хора от 15 до 29 г., в утвърдениете: Календар
за извънучилищни дейности, Спортен
каландар и Културен календар на община
Стара Загора.
1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 2 "Национални
младежки инициативи и кампании" и
подпрограма 3 "Младежко доброволчество и
участие в доброволчески инициативи".

*бр. мл. хора на възраст от
15 до 29 г.

*бр. мл. хора на възраст от
15 до 29 г.
*бр. внедрени добри
практики в сферата на
неформалното учене

ОП РЧР

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

10 000 000.00 лв.

130 000.00 лв.

10 000 000.00 лв.

-

лв.

МОН

1. Данните са извлечени от отчетените през
2013 г. проекти по подпрограма 2 на НПМ
2. Очакваният резултат в индикатора за
изпълнение и очакваната сума се отнасят за
ММС (НЦЕМПИ)
Програма "Младежта в действие" на ЕК,
(обучения и 43) и Евродеск

*бр. млади хора с достъп до
младежка работа и
неформално образование
от 15 до 29 г.

9 539

*бр. информационни
кампании (моля избройте
ги)
*бр. участвали млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

2. Областни и общински инициативи:
*бр. информационни
Информационна кампания за популяризиране кампании (моля избройте
на неформалното учене.; Популяризиране на ги)
SALTO, YOUTH, програма "Младежта в
действие", програма "Учене през целия
живот", Младежките информационноконсултантски центрове и възможтнностите
за неформално обучение; младежки
инициативи; Информационни младежки
кампании, организирани от звената за
извънучилищни дейности.

20

общински и
държавен
бюджет,
програми

общини, МВР,
МКБППМН,
училища, НПО,
ЦРД

1. Национална среща, финансирана по
подпрограми 2 и 3

64
бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

420

384 896.00 лв.

Кюстендил - проведени 2 кампании, Враца,
Велико Търново, Видин, Ловеч, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Габрово, Разград, Варна, Смолян, Монтана,
София град, Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Стара Загора

115 000.00 лв.

9 672.24 лв.

ММС (НЦЕМПИ)

1 920

134
общински и
държавен
бюджет,
оперативни
програми

67 759.00 лв.

общини, МВР,
МКБППМН,
училища, НПО

Кюстендил, Враца, Велико Търново,
ВидинЛовеч, Плевен, Русе, Търговище,
Хасково,Благоевград, Силистра, Габрово,
Разград, Смолян, Монтана, Ямбол,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

обучение.

2. Областни и общински инициативи:
Информационна кампания за популяризиране
на неформалното учене.; Популяризиране на
SALTO, YOUTH, програма "Младежта в
*бр. участвали млади хора
действие", програма "Учене през целия
на възраст от 15 до 29 г.
живот", Младежките информационноконсултантски центрове и възможтнностите
за неформално обучение; младежки
инициативи; Информационни младежки
кампании, организирани от звената за
извънучилищни дейности.
Задача 3. Разширяване на
Програма "Младежта в действие" (2007-2013) *бр. обхванати млади хора
достъпа до програмата
в дейности по програмата
„Младежта в действие” на
на възраст от 15 до 29 г.
в т. ч. живеещи в малки
младите хора, особено на
градове и малки населени
живеещите в малките градове и
места (села) на възраст от
селските райони.
15 до 29 г.
Задача 4. Популяризиране и
*бр. издадени EUROPASS
насърчаване на използването на
EUROPASS и YOUTHPASS от
младите хора като инструменти
за самооценка на знания и
Програма "Младежта в действие" (2007-2013) *бр. издадени YOUTHPASS
умения, включително умения,
придобити в неформална
Общо по оперативна цел 2.2.3
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. внедрени добри
практики в сферата на
неформалното учене
*бр. информационни
кампании
*бр. издадени EUROPASS
*бр. издадени YOUTHPASS

9 867

1200

общински и
държавен
бюджет,
оперативни
програми

67 759.00 лв.

5 689

ММС (НЦЕМПИ)

1 523

2 672

8 120

43 282

0

0

20

198

Стойността е в общата стойност на
финансиране по Програма "Младежта в
действие"

- лв.
хоризонтална
програма на ЕК

2671

общини, МВР,
МКБППМН,
училища, НПО

Кюстендил, Враца, Велико Търново,
ВидинЛовеч, Плевен, Русе, Търговище,
Хасково,Благоевград, Силистра, Габрово,
Разград, Смолян, Монтана, Ямбол,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

- лв.

-

лв.

-

лв.

Не изисква финансиране

хоризонтална
програма на ЕК
10 130 000.00 лв

10 384 896.00 лв

115 000.00 лв

77 431.24 лв

0

0

-

2 671

2 672

-

лв

-

лв

лв

-

лв

ММС (НЦЕМПИ)

2.2.4. Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора
Задача 1. Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество и изява чрез:
1.1. Подкрепа на младите
дебютанти в изкуствата и в
различните културни
индустрии.

1. Национален и международен конкурс за
рисунка "С очите си видях бедата"

*бр. подкрепени млади
творци на възраст от 15 до
29 г.

2. Подкрепа на младите дебютанти в сферата *бр. подкрепени проекти
на изкуството чрез проекти и програми за
финансиране на творческа дейност

1 800

30

3.Подкрепа на фестивали, конкурси,
спектакли и събития за младите хора на
конкурсен принцип в областта на театъра,
музиката и танца
4. Подкрепа на млади таланти по Програма на *бр. подкрепени млади
мерките за закрила на за закрила на деца с
творци на възраст от 15-20
изявени дарби за 2013 г. - стипендии и
г.
еднократно финансово подпомагане на деца с
изявени дарби

850

МВР (ГДПБЗН)

20

Бюджет на НФ
"Култура"

48

държавен
бюджет

850

даржавен
бюджет

100 000.00 лв.

52 000.00 лв.

187 200.00 лв.

1 300 000.00 лв.

1 300 000.00 лв.

МК, НФ
"Култура"

МК

МК, МОН, МЗХ,
ММС, общини

Театри, опери, оркестри, балетни трупи,
НПО, общини, които реализират фестивали,
конкурси, спектакли и събития за млади
хора в областта на театъра, музиката и танца.

5. Общински инициативи от общинския и
националния културен календар като:
Маскараден фестивал "Кукерландия";
Международен фотоконкурс "Кукерландия";
Национален куклено-театрален фестивал
"Михаил Лъкатник" - Държавен куклен театър
"Георги Митев"; Музикални празници
"Златната Диана" - община Ямбол, Камерен
ансамбъл "Дианополис" на читалище
"Съгласие-1862"; Театрални празници "Невена
Коканова", Международен живописен
пленер "Певецът на Тунджа" - ХГ "Жорж
Папазов", Ежегоден конкурс за изпълнител на
популярна песен "Марица - Евровизия", Арт
фестивал "Отворени пространства,20 дебютни
изложби, Литературен семинар за млади
автори, Фестивал за млади групи от страната,
подкрепа на МТС "Сцена 99" към НЧ
"Родина", подкрепа на студенти от
1.2. Насърчаване на приноса на Общински инициативи (организиране на
младежката работа за
творчески срещи, спектакли и др.):
реализацията на творческите
Инициативи за насърчаване участието на
способности на младите хора. младите хора в художествената самодейност
и в клубове по интереси; провеждане на
конкурси на различни теми.; предоставяне на
възможности за реализиране на творческите
способности на младите хора; Проект "Успех";
Цикъл от концерти и изложби на студенти от
Художествена и Музикална академия,
подпомагане издаване на вестник "Teen's
paper" и други.

*бр. подкрепени млади
творци на възраст от 15 до
29 г.

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище,Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Перник, Бургас, Ямбол, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и др.

6810

4 847

Бюджет на НЧ,
общински
бюджет

526 210.00 лв.

78 440.27 лв.

общини, НЧ

*бр. инициативи и
програми

491

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Ямбол, Пазарджик, Стара Загора и
др.

общински
бюджет,
донорски
програми,
оперативни
програми

13 899.00 лв.

общини, НПО,
училища, НЧ

Задача 2. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта чрез:
2.1. Улесняване на достъпа до
нови технологии

Областни и общински инициативи: Кампания *бр. мерки и услуги за
за улесняване достъпа до нови технологии в улесняване на достъпа до
т.ч. чрез интернет; осъществени инициативи нови технологии
от НЧ.

2.2. Подкрепа на младите
1. Провеждане на ученически олимпиади,
таланти с интерес към
национални състезания и национални и
хуманитарните, инженерните и регионални състезания по професии
точните науки
2. Общински инициативи (срещи и дискусии с
млади творци, участия в конкурси): Участия
на ученици в регионални и национални
олимпиади, състезания и конкурси по
хуманитарни, инженерни и точни науки;
Подкрепа на млади таланти; НП "С грижа за
всеки ученик", модул „Осигуряване на
обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади”; Проведена "Алея
на талантите"; Национален младежки конкурс
за поезия "Веселин Ханчев";Степендии

*бр. подкрепени млади
хора на възраст от 15 до 29
г.

1000

37

общински
бюджет,

1 489

бюджет на МОН

2 000.00 лв.

234 896.00 лв.

общини, НЧ

Кюстендил, Видин, Ловеч, Русе, Търговище,
Благоевград, Смолян, Монтана, Ямбол,
Пазарджик, Стара Загора

МОН

бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.

Враца, Видин, Плевен, Русе, Търговище,
Хасково, Благоевград, Силистра, Габрово,
Смолян, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

374

922

общински и
държавен
бюджет,
донорски
програми

35 000.00 лв.

16 400.00 лв. общини, училища

Задача 3. Развитие на
българското младежко
музикално движение в
съответствие с европейските
стандарти.

Общински инициативи (музикални школи за *бр. мерки и инициативи
деца и младежи, музикални академии,
хорова дейност, концертни програми,
фестивали и конкурси), като: Подкрепа за
участията на Представителен общински
младежки духов оркестър и мажоретен състав
– Троян, младежки танцови формации и
вокалнии студии, проведено "Астро парти",
разширяване дейността на Детска музикална
школа, Фестивална програма с участие на
експериментални рок- и дарк уейв групи,
общински награди за най-добре
представилите се младежи, Национален
конкурс за млади тромпетисти с
международно участие, Сцена на младия
изпълнител - подкрепа на ученици от НУМСИ
"Христина Морфова - Стара Загора,
Национален фолклорен конкурс "Орфеево
изворче", Клавирен конкурс за младежи,
организиране на танцови младежки групи и
Задача 4. Подпомагане
1. Подкрепа на проекти за мобилност на
*бр. подкрепени проекти
развитието на млади български младите хора
творци и участието им в
2. Общински инициативи за участие на
*бр. млади хора на възраст
европейския и световния
младите хора в национални и международни от 15 до 29 г.
културен обмен
конкурси и фестивали, семинари, творчески
работилници и др., като: Участия на млади
творци в европейския културен обмен Културен обмен България - Турция, Проект
"Три различни култури, три хóра" - България,
Словакия, Полша, Международен пленер
"Арт хоризонти", Обмен в рамките на
програма World Art Games; Гостуващи млади
Общо по оперативна цел 2.2.4
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
* бр. проекти

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 2

*бр. мерки и услуги за
улесняване на достъпа до
нови технологии
*бр. мерки, програми и
инициативи
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр.национални,
регионални, областни и
общински кампании
*бр. млади хора
използвали Евродеск за
информиране
*бр. уникални посещения в
младежките портали:
youthinfo.bg,
mikc.bg
eurodesk.bg
youth.mon.bg

Враца, Видин, Ловеч, Търговище, Хасково,
Благоевград, Смолян, Плевен, Кърджали,
Пазарджик, Стара Загора и др.

9

31

държавен
бюджет

11 330.00 лв.

20

държавен
бюджет

15 421.00 лв. МК, НФ "Култура"

МК, общини

Враца, Ловеч, Плевен, Търговище, Хасково,
Благоевград, Габрово, Смолян, Разград,
Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Стара Загора и други.
общински
бюджет

529

2 254

39 500.00 лв.

132 861.00 лв.

9 563

12 162

1 900 710.00 лв

1 762 597.27 лв

30

88

100 000.00 лв

254 621.00 лв

0

37

-

лв

2 000.00 лв

9

522

-

лв

25 229.00 лв

532685

786513

12 508 798.00 лв

47 354 221.64 лв

208

713

-

лв

-

лв

36000

68748

-

лв

-

лв

172370

186824

85000
7370
20000
60000

95002
23445
22104
46273

-

лв

6 000.00 лв

общини

*бр. консултирани млади
семейства
*бр. консултации

638

361

762

427

*бр. мероприятия
*бр. създадени
партньорства за
осъществяване на
младежка политика
*бр. комисии с участие на
младите хора на местно
ниво
*бр. обучени младежки
работници
бр. проведени обучения за
младежки работници
*бр. внедрени добри
практики
*бр. доставчици
*бр. спец. услуги

1213

504

-

лв

287 384.00 лв

3

788

-

лв

20 162.16 лв

10

10

-

лв

-

лв

120

120

-

лв

-

лв

4

5

-

лв

33 461.16 лв

3

31

48 000.00 лв

-

лв

0

31

-

лв

-

лв

14

0

180 000.00 лв

-

лв

*бр. обучени специалисти

258

310

-

лв

20

198

0

0

-

лв

-

лв

2671

2672

-

лв

-

лв

30

88

0

37

-

лв

2 000.00 лв

9

522

-

лв

25 229.00 лв

*бр. информационни
кампании
*бр. издадени EUROPASS
*бр. издадени YOUTHPASS
* бр. проекти
*бр. мерки и услуги за
улесняване на достъпа до
*бр. мерки, програми и
инициативи

108 230.00 лв

-

лв

115 000.00 лв

100 000.00 лв

5 700.00 лв

77 431.24 лв

254 621.00 лв

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ
3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора
3.2. Оперативни цели
3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора
Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на
сътрудничеството между
младежките работници,
здравните специалисти,
младежките и спортните
организации за утвърждаване
на здравословен начин на
живот сред младите хора.

1. Проект на Национална програма за
превенция на хроничните незаразни болести
2014-2020 г.; (приета от МС с Решение № 538
на 12.09.2013 г.)
2. Проведени различни
форми на обучения – лекции, беседи,
презентации, интерактивни обучения. 3.
Онлайн конференция на тема „Здравословен
начин на живот и здравословно хранене.
Заболявания, свързани с храненето”. Проявата
е по Програма „Глобални библиотекиБългария”.
4.
Проведени срещи във връзка с превенция на
основните рискови за здравето
предотвратими фактори (тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, нездравословно
хранене и ниска физическа активност).
5. Проведени семинари с основни теми:
здравословно хранене, тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол и физическа активност.

*бр. кръгли маси

1

5

- лв.

*бр. обучения

5

1 121

- лв.

*бр. конференции

1

1

- лв.

*бр. срещи

1

215

- лв.

*бр. семинари

80

92

- лв.

държавен
бюджет

МЗ, 28 РЗИ

1. Дейности по превенция на
предотвратимите, рискови за здравето
фактори (тютюнопушене, злоупотреба с
алкохол, хранене, физическа активност)
2. Обученията – лекции, беседи,
презентации, интерактивни обучения, са
проведени от 28 РЗИ в страната. В тях са
взели участие ученици на възраст от 15 до 19
г. и млади хора работещи в сферата на
здравеопазването, образованието и др.
области.
3.
Конференцията е проведена от РЗИ -Варна.
В нея са участвали 158 семейства от 11
населени места на област Варна.
4. Проведени срещи от 24 РЗИ в страната.
5. Проведени общо 92 семинара от 12 РЗИ с
участието на 5 000 ученици и млади хора,
медицински специалисти от здравните
кабинети на детски градини и училища.
6. Общият брой на всички участвали млади
хора на възраст от 15 до 29 г. в проведените
обучения, срещи, кръгли маси, конференции
и семинари е 114 492.

Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на
сътрудничеството между
младежките работници,
здравните специалисти,
младежките и спортните
организации за утвърждаване
на здравословен начин на
живот сред младите хора.

1. Проект на Национална програма за
превенция на хроничните незаразни болести
2014-2020 г.; (приета от МС с Решение № 538
на 12.09.2013 г.)
2. Проведени различни
форми на обучения – лекции, беседи,
презентации, интерактивни обучения. 3.
Онлайн конференция на тема „Здравословен
*бр. участници
начин на живот и здравословно хранене.
Заболявания, свързани с храненето”. Проявата
е по Програма „Глобални библиотекиБългария”.
4.
Проведени срещи във връзка с превенция на
основните рискови за здравето
предотвратими фактори (тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол, нездравословно
хранене и ниска физическа активност).
5. Проведени семинари с основни теми:
здравословно хранене, тютюнопушене,
злоупотреба с алкохол и физическа активност.

6. Общински инициативи (инициативана
спортни клубове; фестивал "Здравей, здраве"
и др.); Общински кампании; Изнесени лекции
по превенция по засегнатите теми; Проведени
информационни кампании и срещи в
училищата на теми, свързани с
популяризиране на здравословния начин на
живот; Проект "УСПЕХ"-проведени срещи за
културата на хранене; Проведени срещи,
дискусии кръгли маси по проблемите на
младежта; Инициативи по Младежки
календар: Скаутски занимания, Презентация в
училищата за популяризиране на
здравословното хранене, Подновяване и
освежаване на маркировка на екопътека,
Включване в нац. инициатива ,,Аз обичам
спорта“, Футболен турнир за младежи; БМЧК.

Задача 2. Осигуряване на
1. Програма "Спорт за хора с увреждания и
ефективно прилагане сред
деца в риск"
младите хора на насоките на ЕС
за физическата дейност,
особено сред младежите с
увреждания.

държавен
бюджет

300

114 492

*бр. кръгли маси

89

35

*бр. обучения

232

83

*бр. конференции

31

20

*бр. срещи

123

229

*бр. семинари

34

29

*бр. участници

7 816

14 833

*програми

1

*проекти

46

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
в т. ч. *бр. обхванати млади
хора със специални
потребности
2. Европейска седмица на двигателната
*бр. обхванати млади хора
активност
на възраст от 15 до 29 г.
в т. ч. *бр. обхванати млади
хора със специални
потребности
*бр. инициативи и
кампании
3. Общински инициативи (информационни
*бр. инициативи и
кампании за прилагане на Младежката харта): кампании
Проведени срещи, информационни кампании *бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г. , в
и беседи с цел превенция на рисковото
т. ч.:
поведение сред младите хора, вредите от
тютюнопушенетои и употрбата на наркотични
вещества; спортни прояви, залегнали в
годишния спортен календар; Приета
Програма за спорта 2013-2016; Национални
игри за глухи по 4 вида спорт; общински
спортни турнири за слепи; зонален турнир за
деца в неравностойно положение съвместно
със СНЦ "Широко сърце".

1600

МЗ, 28 РЗИ

- лв.

59 500.00 лв.

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Варна, Смолян, Перник, Монтана, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

1 000.00 лв.
200.00 лв.

850.00 лв.
общински и
държавен
бюджет,
оперативни
програми,
външно
финансиране

общини,
МКБППМН, НПО

28 600.00 лв.

бюджет на ММС

1 590

1. Дейности по превенция на
предотвратимите, рискови за здравето
фактори (тютюнопушене, злоупотреба с
алкохол, хранене, физическа активност)
2. Обученията – лекции, беседи,
презентации, интерактивни обучения, са
проведени от 28 РЗИ в страната. В тях са
взели участие ученици на възраст от 15 до 19
г. и млади хора работещи в сферата на
здравеопазването, образованието и др.
области.
3.
Конференцията е проведена от РЗИ -Варна.
В нея са участвали 158 семейства от 11
населени места на област Варна.
4. Проведени срещи от 24 РЗИ в страната.
5. Проведени общо 92 семинара от 12 РЗИ с
участието на 5 000 ученици и млади хора,
медицински специалисти от здравните
кабинети на детски градини и училища.
6. Общият брой на всички участвали млади
хора на възраст от 15 до 29 г. в проведените
обучения, срещи, кръгли маси, конференции
и семинари е 114 492.

ММС
200 000.00 лв.

600

200 000.00 лв.
- лв.

5 350
450

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

ММС (НЦЕМПИ)

78

6 500.00 лв.

18

75

44 200.00 лв.

1 923

3 356

18 500.00 лв.

общински
бюджет

37 200.00 лв.

Враца, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Благоевград, Силистра, Габрово,
Варна, Смолян, Перник, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
общини,
училища,
ОбКБППМН

3. Общински инициативи (информационни
кампании за прилагане на Младежката харта):
Проведени срещи, информационни кампании
и беседи с цел превенция на рисковото
поведение сред младите хора, вредите от
тютюнопушенетои и употрбата на наркотични *бр. обхванати млади хора
със специални потребности
вещества; спортни прояви, залегнали в
годишния спортен календар; Приета
Програма за спорта 2013-2016; Национални
игри за глухи по 4 вида спорт; общински
спортни турнири за слепи; зонален турнир за
деца в неравностойно положение съвместно
със СНЦ "Широко сърце".
Общо по оперативна цел 3.2.1.

бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
в т. ч. *бр. обхванати
млади хора със специални
потребности
*бр. кръгли маси
*бр. обучения
*бр. конференции
*бр. срещи
*бр. семинари
*бр. участници
*програми
*проекти
*бр. инициативи и
кампании

Враца, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Благоевград, Силистра, Габрово,
Варна, Смолян, Перник, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
общински
бюджет

общини,
училища,
ОбКБППМН

37 200.00 лв.

713

176

3 823

124 788

1 313

626

-

90
237
32
124
114
7 816
0
0

40
1 204
21
444
121
14 833
1
46

59 500.00 лв
- лв
- лв
- лв
- лв
- лв
- лв
- лв

1 000.00 лв
200.00 лв
- лв
850.00 лв
- лв
28 600.00 лв
- лв
- лв

18

153

37 200.00 лв

50 700.00 лв

200 000.00 лв
лв

218 500.00 лв
-

лв

3.2.2. Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора
Задача 1. Разработване и
разпространение на здравна
информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез
мобилизиране на младежките
информационни мрежи.

1. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр. информационни
кампании
*бр. младежки
информационни мрежи
*бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.
2. Програма "Превенция и контрол на
*бр. информационни
ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд кампании
за борба срещу СПИН, туберколоза и малария, *бр. младежки
Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта
информационни мрежи
към ХИВ на младите хора в най-голям риск (1524 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора.чрез
увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора дейности на 18 НПО за:
2.1. Работа на терен за предоставяне на
специфични услуги за превенция на
ХИВ/сексуално предавани инфекции и
промоция на сексуално и репродуктивно
здраве сред млади хора в риск;
2.2. Изграждане и поддържане на общински
клуб/център за обучители на връстници сред
млади хора в риск;
2.3. Изграждане и
поддържане на мрежа от обучители на
връстници и предоставяне на обучение на
връстници от връстници извън училище.

31
2

1

100000

14 891

3

3

Очакваният резултат в индикатора за
изпълнение се отнася за уебстраницата на
Евродеск и младежкия портал на ЕК

- лв.
бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

- лв.

ММС (НЦЕМПИ)

- лв.
82 144.00 лв.

международни
програми

Информационни кампании, проведени по
повод на:
2.1. 14 февруари - Ден на влюбените
2.2. Световен ден за съпричастност със
засегнатите от ХИВ, проведен през третата
неделя от месец май 2013 г.
2.3. Световен ден за борба срещу СПИН - 1
декември

26 376.38 лв.

МЗ

Задача 2. Създаване и
прилагане на нови форми на
здравно образование в
училищата, както и насърчаване
на здравната просвета в
читалищата, младежките
средища, спортните и
младежките организации,
включително и чрез развитие на
подхода „Връстници обучават
връстници”, с цел развитие на
знания, нагласи и умения за
здравословен начин на живот,
безопасно поведение и
избягване на рискови за
здравето практики.

Програма "Превенция и контрол на
*бр. въведени нови форми
ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за здравно образование в
за борба срещу СПИН, туберколоза и малария, училищата
Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта
към ХИВ на младите хора в най-голям риск (1524 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора".
Общински инициативи:
Кампания
за превенция, злопутреба с алкохол и
наркотици и последващо шофиране;
Ученически игри "Стани богат";
Информационни кампании осъществени от
БМЧК и спортните клубове "Има и друг път";
Организиран на срещи – беседи в училищата с
участието на здравни специалисти .

3

3

международни
програми

- лв.

МЗ

*бр. информационни
кампании и добри практики

*бр. участвали млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.
*бр. функциониращи
общински клубове за
обучители на връстници

*бр. обучени обучители на
връстници- млади хора на
възраст на възраст от 15 до
29 г.
Задача 3. Подобряване на
Национална програма за превенция и контрол *Брой фунциониращи
достъпа на младите хора до
на ХИВ и СПИН (2007-2015) и Програма
КАБКИС
*брой обхванати млади
подходящи за тях качествени
"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН",
хора на възраст на възраст
услуги и до съвременна научна финансирана от Глобалния фонд за борба
от 15 до 29 г.
информация по въпросите на
срещу СПИН, туберколоза и малария
сексуалното и репродуктивното
здраве, превенция на нежелана
бременност и на сексуално
предавани инфекции.
Общо по оперативна цел 3.2.2.

Обучителни сесии по подхода "Обучение на
връстници от връстници" на теми свързани с
превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.

бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. информационни
кампании и добри
практики
*бр. младежки
информационни мрежи
*бр. въведени нови форми
за здравно образование в
училищата
*бр. функциониращи
общински клубове за
обучители на връстници
*Брой фунциониращи
КАБКИС

19

191

общински
бюджет

31 062

общински
бюджет

38

общински
бюджет

323

общински
бюджет

650.00 лв.

30000

25 385

130 000

71 661

3

225

2

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
общини, БМЧК, Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
училища, спортни Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
клубове, НЧ
Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
400.00 лв.
Разград, Перник, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив
Враца, Велико Търново, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
- лв.
Разград, Перник, Ямбол, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив
В Кабинетите за анонимно и безплатно
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН
(КАБКИС), освен изследвания за ХИВ със
съвременни диагностични тестове, се
предлагат и изследвания за хепатит В, С и
192 796.99 лв.
МЗ
сифилис.
170.00 лв.

19
държавен
бюджет и
международни
програми

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив

349 748.00 лв.

- лв

170.00 лв

82 144.00 лв

27 026.38 лв

1

- лв

- лв

3

3

- лв

- лв

0

38

- лв

400.00 лв

19

19

349 748.00 лв

192 796.99 лв

100 000

100 300

195 600.00 лв.

195 600.00 лв.

3.2.3. Оперативна цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора
Задача 1. Създаване на
възможности за обучение на
младите хора по въпросите на
здравето, спорта и физическата
активност.

1. Ученически игри:
"Ученически игри за общообразователните
училища" "Ученически игри за специалните
училища"

*бр. обучения
*бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.

бюджет на МОН

МОН

Задача 1. Създаване на
възможности за обучение на
младите хора по въпросите на
здравето, спорта и физическата
2. Ученически игри:
активност.
"Ученически игри за общообразователните
училища" "Ученически игри за специалните
училища"

3. Общински инициативи (развитие на
съществуващи спортни школи по скидисциплини,футбол,бойни изкуства и др.):
Проведени инициативи по задачата.
Задача 2. Реализиране на
програми за стимулиране на
детския и младежкия спорт и
туризъм.

Задача 3. Мотивационни и
информационни кампании за
повишаване на спортната
култура на младите хора.

Общо по оперативна цел 3.2.3.

*бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.

*бр. обучения
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

*бр. програми
*бр. проекти
*бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.
2. „Програма за развитие на спорта за всички" *бр. програми
на ММС
*бр. проекти
*бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.
3. Национални и международни състезания
*бр. обхванати млади хора
по пожаро-приложен спорт и млад огнеборец на възраст на възраст от 15
до 29 г.
4. Общински инициативи (месец на
*бр. обхванати млади хора
българския спорт; отбелязване на 17 май на възраст от 15 до 29 г.
Световен ден на спорта; Организиране на
спортни състезания за младежи; Реализиране
на общински спортни програми; Общинско
състезание по стрийтбол за ученици 6-12 кл.;
Лекоатлетическа щафета "Освобождение";
Турнир по футбол, баскетбол, стрелба и др.;
Турнир по канадска борба "Силните не се
друсат"; програма за развитие на туризма;
Проекти за подобряване на социалната
инфраструктура в областта на спорта чрез
реконструкция на спортни игрища и паркови
пространства; Провеждане на турнири по
волейбол, стрийт фитнес и шахмат;
реализирани дейности, залегнали в общинска
програма за младежта; Спортни турнири и
събития.
1. Общински инициативи (проведени теми,
*бр. мотивационни и
лекции, беседи, проведени "Дни на
информационни кампании
отворените врати" с цел популяризиране на
различните видове спорт, информационна
кампания "Спорт и Здраве" и др.)
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
2. Европейска седмица на двигателната
*бр. мотивационни и
активност
информационни кампании

100000

55 410

19

214

8 637

509 650.00 лв.

509 650.00 лв.

ММС

24 060.00 лв.
общински и
държавен
бюджет

30 000.00 лв.

32 014.00 лв.

общини, НЧ,
училища

Пловдив, Кюстендил, Враца, Велико
Търново, Видин, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Благоевград, Силистра, Габрово,
Разград, Варна, Смолян, Перник, Монтана,
Кърджали, Пазарджик

1
199

1. Програма "Спорт за децата в свободното
време"

бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

13 354

бюджет на ММС

Обхванати младежи от
общообразователните училища - 55 080, с
финансиране на игрите - 481 000 лв.
Обхванати младежи със специални
потребности от специалните училища - 330,
с финансиране на игрите - 28 650 лв.

бюджет на ММС

1 001 000.00 лв.

ММС

10 300
Проектът ще се реализира по посочената
Програмата на ММС

1
1
бюджет на ММС

290 000.00 лв.

МО

6 900

650

МВР (ГДПБЗН)
Хасково, Габрово, Монтана, Ямбол, Бургас,
Кърджали, Пловдив

18 531

32 395

общински
бюджет

259

1 199

общински
бюджет

1

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

7 421 206.00 лв.

26 630.00 лв.

781 181.00 лв.

общини

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
общини, спортни Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Габрово, Смолян, Перник,
клубове
30 541.00 лв.
Монтана, Бургас, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

27 168

219 309

564.00 лв. ММС (НЦЕМПИ)

8 126 456.00 лв

2 809 445.00 лв

Общо по оперативна цел 3.2.3.

*бр. обучения
*бр. програми
*бр. проекти
*бр. мотивационни и
информационни кампании
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 3

бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
в т. ч. *бр. обхванати
млади хора със специални
потребности
*бр. кръгли маси
*бр. обучения
*бр. конференции
*бр. срещи
*бр. семинари
*бр. участници
*бр. инициативи и
кампании
*бр. мотивационни и
информационни кампании
и добри практики
*бр. младежки
информационни мрежи
*бр. въведени нови форми
за здравно образование в
училищата
*бр. функциониращи
общински клубове за
обучители на връстници
*Брой фунциониращи
КАБКИС
*бр. програми
*бр. проекти

214
2
200

30 000.00 лв

24 060.00 лв

1 199

26 630.00 лв

30 541.00 лв

8 326 456.00 лв

3 028 115.00 лв

133 823

415 758

1 313

626

-

90
237
32
124
114
7 816

40
1 418
21
444
121
14 833

59 500.00 лв
30 000.00 лв
- лв
- лв
- лв
- лв

1 000.00 лв
24 260.00 лв
- лв
850.00 лв
- лв
28 600.00 лв

18

153

37 200.00 лв

50 700.00 лв

3

1 425

108 774.00 лв

58 131.38 лв

2

1

-

лв

-

лв

3

3

-

лв

-

лв

0

38

-

лв

400.00 лв

19

19

349 748.00 лв

192 796.99 лв

0
0

3
246

-

лв

лв
лв

-

-

лв

лв
лв

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
Задача 1. Развитие на социални Предоставени социални услуги, включващи
Всяка от социалните услуги в общността се
услуги (включително от типа
защитени жилища, наблюдавани жилища,
предоставя за няколко целеви групи,
подкрепа, придружаване,
преходни жилища за деца и лица, социалносъобразно спецификата на предоставяните в
менторство), подходящи за
учебно професионални центрове
услугата дейности и не са насочени
млади хора на възраст от 18 до
приоритетно за младежи до 29 г.
25 години в риск и
Социалните услуги се финансират на база
държавен
*бр. услуги
189
170
11 464 900.00 лв.
МТСП и АСП
синхронизирането им с
капацитет на услугата и в тази връзка не
бюджет
политиките в областта на
могат да бъдат с точност предвидени
закрила на детето.
средствата, които са насочени приоритетно
за предоставяне на социални услуги за
младежи.

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.
Задача 1. Насърчаване на
1. Общински инициативи (кръгли маси, срещи *бр. кампании, форуми,
Кюстендил, Враца, Велико Търново, Ловеч,
32
74
825 042.00 лв.
сътрудничеството между
и дискусии):
Кампании;
Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
конференции
социалните работници,
Фестивал на сливата; Национално
Благоевград, Силистра, Бургас, Пазарджик,
младежките работници и
художествено изложение на занаятите;
Пловдив, Стара Загора
младежките лидери за
Обучения за приобщаване на младите хора в
общински и
приобщаване на младите хора в риск от социално изключване; Срещи и
държавен
общини, НЧ, НПО
риск от социално изключване. консултации; Организиране на младежки
бюджет
форуми и провеждане на кампании за
приобщаване на учениците от

Задача 1. Насърчаване на
сътрудничеството между
социалните работници,
младежките работници и
младежките лидери за
приобщаване на младите хора в
риск от социално изключване.

1. Общински инициативи (кръгли маси, срещи
и дискусии):
Кампании;
Фестивал на сливата; Национално
художествено изложение на занаятите;
Обучения за приобщаване на младите хора в
риск от социално изключване; Срещи и
консултации; Организиране на младежки
*бр. участници
форуми и провеждане на кампании за
приобщаване на учениците от
ДДЛРГ;Инициативи от Младежки
календар;Изграждане на ЦНСТ - деца в риск.
2. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"
1. Закон за насърчаване на заетостта (по чл.36,
ал.1, чл.36, ал.2, чл.52, ал.1, чл.52, ал.2)

Задача 2. Подпомагане на
социалната адаптация и
повишаване на пригодността за
2. Национална програма за заетост и
заетост на младежите в
обучение на хора с трайни увреждания
неравностойно положение.
3. Общински инициативи:
Информационна среща с младежи от Център
за трудови занимания на тема "Европейски
програми и проекти за младежи";
Информационна среща на тема "Европейски
съюз и еврофондове" в Ресурсен център Ловеч; Надградена е дейността на ЦСРИ с
разкрития Център за трудови занимания, в
който младежите с интелектуални
затруднения работят в три направления -арт
ателие, копирен център и кафене;
Консултации с деца, настанени в преходно
жилище.
Задача 3. Подобряване
1. Проект "Детство за всички"
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.

Общо по оперативна цел 4.2.2

2. Операция "Живот в общността" Приоритетна ос 5:„Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Ловеч,
Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Бургас, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

2 564

*бр. кампании, форуми,
конференции

4

общини, НЧ, НПО

2 000.00 лв

Младежки борси, организирани от
ММС (НЦЕМПИ) фондация "Каузи", с частично финансиране
по МИКЦ

бюджет на
ММС(НЦЕМПИ)

264

*бр. участници
*бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
до 29 г.
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

1 378

общински и
държавен
бюджет

1137

3 370

държавен
бюджет

6 632 711.00 лв

МТСП, АЗ

167

По чл.36, ал.1 - 3219 лица
По чл.36, ал.2 - 81 лица
По чл.52, ал.1- 23 лица
По чл.52, ал.2 - 47 лица
Ловеч, Плевен, Русе, Видин, Габрово,
Пловдив

*бр. интегрирани млади
хора на възраст на възраст
от 15 до 29 г.
*бр. интегрирани млади
хора на възраст на възраст
от 15 до 29 г.

399

общински
бюджет

180

ОП РЧР 20102014

1 230

3. Осигуряване на сексуално здравно
*бр. интегрирани млади
образование за личностно развитие и
хора на възраст на възраст
превенция на ХИВ чрез обучени социални
от 15 до 29 г.
работници и обучители на връстници за
млади хора от Домовете за деца лишени от
родителска грижа (ДДЛРГ) на възраст 15-18 г.
по програма "Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,
Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта
към ХИВ на младите хора в най-голям риск (1524 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора".

1066

936

бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29
г.

2 203

6 282

2 500.00 лв

общини,
МКБППМН

ДАЗД

ОП РЧР

695 824.44 лв

международни
програми

АСП

МЗ

- лв

7 331 035.44 лв

Изведени са потребностите на целевите
рискови групи, като са изготвени и
представени 1 237 формуляра за оценка на
потребностите от социални услуги.
Концепцията за деинституционализация на
децата от домовете за медико-социални
грижи за деца (ДМСГД) и ДДЛРГ е приета от
Министерски съвет на 1 септември 2010 г.
Очакванията през следващите периоди е
процесът на дейнституционализация да
намалява по обективни причини, свързани с
намаляването на броя на децата в
институции

Общо по оперативна цел 4.2.2

*бр. услуги
189

*бр. кампании, форуми,
конференции
*бр. участници
4.2.3. Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията.
Задача 1. Насърчаване
Общински инициативи:
Проведени *бр. обхванати млади хора
на възраст на възраст от 15
съпричастността на младите
кампании и инциативи от Център за
хора към политиките за
обществена подкрепа и Център за социална до 29 г.
*бр. инициативи и
социално включване.
рехабилитация и интеграция.
кампании
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 4
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

*бр. услуги

*бр. кампании, форуми,
конференции
*бр. участници
*бр. инициативи и
кампании

170

-

лв.

11 464 900.00 лв

32

78

-

лв.

825 042.00 лв

2 564

1 642

-

лв.

2 000.00 лв

3 786
35
2 203

общински
бюджет, ОП РЧР,
международни
програми

11 210.00 лв

-

10 068

лв

Социалните услуги се финансират на база
капацитет на услугата и в тази връзка не
могат да бъдат с точност предвидени
средствата, които са насочени приоритетно
за предоставяне на социални услуги за

общини, ЦОП,
ЦСРИ, НПО

Кюстендил, Велико Търново, Ловеч, Плевен,
Русе, Търговище, Хасково, Благоевград,
Силистра, Разград, Смолян, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

7 342 245.44 лв

189

170

-

лв

11 464 900.00 лв

32

78

-

лв

825 042.00 лв

2 564

1 642

-

лв

2 000.00 лв

0

35

-

лв

-

Социалните услуги се финансират на база
капацитет на услугата и в тази връзка не
могат да бъдат с точност предвидени
средствата, които са насочени приоритетно
за предоставяне на социални услуги за
младежи.

лв

5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО
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. Оперативни цели
5.2.1. Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от програмата на ЕК „ Младежта в действие”.
Задача 1. Присъединяване и
Общински инициативи
*бр. въведени добри
осигуряване на прилагането на
практики
Европейската конвеция за
насърчаване на
транснационалната
Задача 2. Насърчаване и
Програма "Младежта в действие" (2007-2013) - *бр. участвали като
подпомагане на участието на
дейност 2 "Европейска доброволческа
доброволци млади хора на
българските младежи в
служба"
възраст от 15 до 29 г.
международното младежко
доброволчество.
5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци
Задача 1. Правно регулиране на
статута на младите доброволци.
Закрила от възлагане на
дейности, които оказват или
могат да окажат вредно или
опасно влияние върху тяхната
психика и здраве.
Задача 2. Осигуряване на
подходящо обучение и
квалификация за младите
доброволци, свързани с
извършваните от младежите
доброволчески дейности.

20

21

общински
бюджет

120

108

хоризонтална
програма

1 000.00 лв.

общини

Враца, Велико Търново, Русе, Търговище,
Пловдив

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

*нормативен акт

- лв.

1. Общински инициативи:
*бр. обучения
Проведени семинари; обучение на млади
доброволци от БМЧК; Младежки форум
"Доброволчеството и утвърждаването на
неговите ценности в обществото"; Младежки
форум "Съвременните предизвикателства и
доброволчеството пред младите хора в
България"; Национална доброволческа
информационна кампания "Всички имаме
грижата"; Обучения за правата и
зъдълженията на доброволеца; БМЧК,
национална кампания "Да изчистим
България", Изготвяне на презентация на тема

2 000

Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Благоевград, Силистра, Габрово,
Смолян, Ямбол, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

69

общински и
държавен
бюджет

62 000.00 лв.

2 000.00 лв.

общини, НПО,
БМЧК

Задача 2. Осигуряване на
подходящо обучение и
квалификация за младите
доброволци, свързани с
извършваните от младежите
доброволчески дейности.

1. Общински инициативи:
Проведени семинари; обучение на млади
доброволци от БМЧК; Младежки форум
"Доброволчеството и утвърждаването на
неговите ценности в обществото"; Младежки
форум "Съвременните предизвикателства и
доброволчеството пред младите хора в
България"; Национална доброволческа
информационна кампания "Всички имаме
грижата"; Обучения за правата и
зъдълженията на доброволеца; БМЧК,
национална кампания "Да изчистим
България", Изготвяне на презентация на тема
2. Програма "Младежта в действие" (20072013) - дейност 2 "Европейска доброволческа
служба"

Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Благоевград, Силистра, Габрово,
Смолян, Ямбол, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

*бр. обучени млади
доброволци на възраст от
15 до 29 г.:

*бр. обучения
*бр. обучени млади
доброволцина възраст от 15
до 29 г.

2 000

920

15

13

380

268

общински и
държавен
бюджет

62 000.00 лв.

хоризонтална
програма

2 000.00 лв.

общини, НПО,
БМЧК

204 364.03 лв. ММС (НЦЕМПИ)

3. Обучения на доброволци
1 600
5.2.3. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството
Задача 1. Удостоверяване и
Национална програма за младежта (2011признаване на обучението,
2015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
опита и уменията, получени от от младежки информационно-консултантски
младите хора по време на
центрове (МИКЦ)"
доброволческата дейност.
Задача 2. Въвеждане и
1. Национална програма за младежта (2011поддържане на добри практики 2015)
2. Национална програма за младежта (2011за управление на млади
2015)- подпрограма 3 "Младежко
доброволци за набиране,
доброволчество и участие в доброволчески
обучение, стимулиране,
наблюдение и оценка, както и инициативи"
за признание на постиженията 3. Национална програма за младежта (20112015)
им.

Задача 3. Въвеждане на
„доброволческа книжка” като
официален удостоверителен
документ за обстоятелствата,
свързани с доброволческата
дейност на младите хора.
Задача 4. Правно регулиране на
статута на доброволческите
организации.
Задача 5. Установяване на
стандартите за младежкото
доброволчество и на публичен
контрол в защита на младите
доброволци.

*бр. добри практики издадени сертификати

*бр. добри практики

МВР (ГДПБЗН)

Система за електронно сертифициране през
www.mikc.bg

1000

2 198

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

5

41

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

10

1

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

3 016.44 лв. ММС (НЦЕМПИ)

254

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

*бр. работни срещи

Подпрограма 3 на НПМ

*бр. публикации

4. Набиране, обучение, стимулиране,
*бр. добри практики
наблюдение, оценка и мотивиране на
доброволци,обучители на връстници към
младежките клубове по Компонент 7:
"Намаляване на уязвимостта към ХИВ на
младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез
увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора" на
Програма "Младежта в действие" (2007-2013) - *бр. издадени
дейност 2 "Европейска доброволческа
доброволчески документи
служба"

Брой финансирани проекти

3

3

международни
програми

257

хоризонтална
програма

189 285.00 лв.

7 723.01 лв.

МЗ

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

*нормативен акт
- лв.
*нормативен акт
- лв.

1) Работа на терен;
2) Кампании, мероприятия и обучителни
сесии
3) По подхода "Обучение на връстници от
връстници"

Задача 6. Насърчаване на
1. Общински инициативи:
младежкото доброволчество от Кампания за популяризиране на
държавата и общините.
доброволчеството; Подпомагане на
младежки доброволчески инициативи;
проект "Стани доброволец-направи добро";
Проект "Добрповолчеството - ключов фактор
при растежа на общностите"; Подпомогнати
кампании и дейности на БМЧК; Дарителски
кампании на ученици доброволци от
старазагорски училища;Фонд от Младежки
календар за младежки обмени.

2. Национална програма за младежта (20112015)- подпрограма 3 "Младежко
доброволчество и участие в доброволчески
инициативи"
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 5

*бр. инициативи

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Ямбол, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
91

189

общински
бюджет

44

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

27 200.00 лв.

6 015.00 лв.

общини, БМЧК,
КСМ, НЧ,
училища, НПО

*бр. Инициативи

*бр млади доброволци на
възраст от 15 до 29 г.
*бр. добри практики
*нормативен акт
*бр. обучения

ММС (НЦЕМПИ)

2 500

2 896

62 000.00 лв

2 000.00 лв

1 028

2 263

189 285.00 лв

8 723.01 лв

0

0

-

лв

2 015

82

-

лв

204 364.03 лв

-

лв

*бр. работни срещи

10

1

-

лв

3 016.44 лв

*бр. публикации
*бр. издадени
доброволчески документи

0

254

-

лв

-

лв

0

257

-

лв

-

лв

*бр. инициативи

91

233

27 200.00 лв

6 015.00 лв

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
6.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.
Задача 1. Насърчаване и
подпомагане на развитието на
младежките организации от
държавата, общините, бизнеса
и обществото.
Задача 2. Усъвършенстване на
нормативната уредба за
младежките организации.
Задача 3. Признаване на
приноса на инициативите на
неорганизираните млади хора.

Задача 4. Популяризиране и
мултиплициране на добри
практики на младежка
гражданска активност.

Национална програма за младежта (20112015)

*бр. програми

1

1

*бр. инициативи

3

3

*бр. подпомогнати
организации

71

94

3

2

общински
бюджет

25

19

общински
бюджет

31

42

25

34

160

350

Общински инициативи (нормативен акт за
младежки общински съвет)

*нормативен акт

Общински инициативи (участие в
консултативен съвет; работни групи; Комисии
към Общински съвет; Областен консултативен
съвет; Утвърждаване ролята и участието на
младежи в Общинския съвет)
1. Общински инициативи: Информационна
кампания "Вземи ме, засади ме, донеси ме на
9 май и ме подари" по повод Деня на Европа,
съвместно с Европа директно;
Информационни кампании и инициативи за
популяризиране на добри практики на
младежката гражданска активност.

*бр. добри практики

2. Ученическа олимпиада по гражданско
образование

*бр. въведени добри
практики

*бр. информационни
дейности

*бр. въведени добри
практики

НПМ - стойност на субсидиите за 2013 г.
бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

912 715.00 лв. ММС (НЦЕМПИ)

Ямбол
- лв.

13 100.00 лв.

общински
бюджет и
държавен
бюджет
общински
бюджет и
държавен
бюджет
бюджет на МОН

4 230.00 лв.

общини

общини

общини, НПО

общини, ОИЦ

7 273.20 лв.

7 273.20 лв.

МОН

Велико Търново, Русе, Търговище,
Благоевград, Силистра, Разград, Бургас,
Разград

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Плевен,
Русе, Търговище, Хасково, Благоевград,
Силистра, Разград, Перник, Пловдив
Враца, Велико Търново, Ловеч, Плевен,
Русе,Хасково, Благоевград, Силистра,
Разград, Перник, Разград, Пазарджик,
Пловдив

Задача 5. Създаване на условия 1. Програма "Младежта в действие" (2007за подкрепа и реализиране на 2013) младежки кампании и
младежки инициативи.

2. Областни и общински инициативи:
Инициативи за проучване на мнението и
нагласите на младежите за създаване на
условия за подкрепа и реализиране на
младежки кампании и младежки
инициативи; Осъществествени младежки
инициативи - конференция, обучение и
работно посещение; Проведена кръгла маса
за Балканската война; Младежки фестивал Габрово; Хепънинг Бъдеще сега"; Проведена
среща за запознаване на младежи с различни
видове екстремни спортове и създаване на
любителски спортни и културни клубове;
Дейности от младежкия календар на община
Стара Загора;
Общо по оперативна цел 6.2.1.

*бр. програми
*бр. инициативи

ТСР- обучения за повишаване качеството на
проектите по Програма "Младежта в
действие" (2007-2013)
15 260.21 лв. ММС (НЦЕМПИ) Планът за обучение и сътрудничество на
НЦЕМПИ се разработва в сътрудничество с
Ресурсните центрове САЛТО и Националните
агенции в останалите програмни страни

1
хоризонтална
програма

*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29 г.

33

*бр. програми

15

*бр. инициативи

185

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Ямбол, Бургас, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29 г.

12 138

*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29
г.
*бр. програми
*бр. инициативи

0

169 653.00 лв.

общини, НПО,
КСМ, области

12 171

1

16

3

189

71
3

*бр. добри практики
*бр. информационни
дейности
Общински инициативи (семинари на тема по
правата на човека, правата на детето и
недопускане на дискриминация):
Проведени младежки дискусии, конкурси и
викторини; Проект "Защита от
дискриминация", дискусии на тема
"Толерантни ли сме ние"; Младежта в
действие срещу дискриминация; Ден за
борбата с трафика на хора, информационна
кампания на УНИЦЕФ - "Обади се на приятел";
Обучение за правата на жените - "Не на
насилието"; Инициатива по Младежки
календар на община Стара Загора - Среща дискусия за възможностите

*бр. кампании

1. Програма "Младежта в действие" (20072013) - ТСР

*бр. обучения

*бр. подпомогнати
организации
*нормативен акт

общински и
държавен
бюджет,
донорски
програми

-

лв

94

-

лв

-

лв

2

-

лв

-

лв

210

403

7 273.20 лв

20 373.20 лв

31

42

-

4 230.00 лв

55

75

3 000.00 лв.

68

52

лв

1 097 628.21 лв

6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение
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.

Задача 2. Обучение на
младежки лидери

*бр. обучения

1 900.00 лв.
560.00 лв.

*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29 г.

1 387

*бр. кампании

5 064

общински и
държавен
бюджет

1
1

5
хоризонтална
програма

388.00 лв.

общини,
МКБППМН,
училища, НПО,
ЦОП

- лв.

ММС (НЦЕМПИ)

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Ямбол, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

1. TCP - обучения за повишаване качеството
на проектите по различните
дейности на програма „Младежта в
120 195.53 лв. ММС (НЦЕМПИ) действие"
2. Очакваният резултат в индикатора за
изпълнение се отнася за Национална
програма за младежта (2011-2015)

Задача 2. Обучение на
младежки лидери

1. Програма "Младежта в действие" (20072013) - ТСР

2. Общински инициативи:
Проект по Програма "Младежта в действие"
(207-2013); Местни обучения.
Общо по оперативна цел 6.2.2

*бр. обучени младежки
лидери на възраст от 15 до
29 г.

2 160

163

*бр. обучения

11

*бр. обучени младежки
лидери на възраст до 29 г.

127

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. кампании
*бр. обучения

1. TCP - обучения за повишаване качеството
на проектите по различните
дейности на програма „Младежта в
120 195.53 лв. ММС (НЦЕМПИ) действие"
2. Очакваният резултат в индикатора за
изпълнение се отнася за Национална
програма за младежта (2011-2015)
Враца, Велико Търново, Плевен, Русе,
общини, НПО, Хасково, Силистра, Габрово, Монтана, Стара
1 600.00 лв.
КСМ
Загора

хоризонтална
програма

общински
бюджет,
хоризонтална
програма

3 547

5 354

-

лв

122 183.53 лв

55
69

76
68

3 000.00 лв
- лв

1 900.00 лв
560.00 лв

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.
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.

1. Разработване и разпространение на
Методика за работа на децата и младите хора
с общините, с цел активното им включване в
местното самоуправление.
2. Изграждане на капацитет за предоставяне
на дейности от екипите на 18 организациипод-получатели по Компонент 7:
"Намаляване на уязвимостта към ХИВ на
младите хора в най-голям риск (15-24) чрез
увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора".

3. Общински инициативи:
Участие на
младежи в заседания и обсъждания;
Сформирани Консултативен съвет за
младежки политики към кмета на Община
Троян и Ученически общински съвет;
Организации работещи в сферата на
младежките дейности, младежка
организация и Младежки общински съвет.
4. Проект "Насърчаване на участието на
децата чрез укрупване ролята на
ученическите/младежките съвети на
училищно, общинско, областно и национално
ниво"

*бр. младежки
обединения, в т.ч.:
местно ниво
областно ниво
национално ниво
*бр. младежки организации

18

18

18

18

370 414.00 лв.

338 661.47 лв.

МЗ, НЦОЗА,
UNFPA

- лв.
- лв.
- лв.
- лв.

*бр. млади хора участващи
в младежки организации на
възраст от 15 до 29 г.

*бр. инициативи
*бр. обхванати млади хора
участващи в в различни
инициативи на възраст от
15 до 29 г.

570

- лв.

65

- лв.

2 228

*брой обучения

10

*брой семинари

4

*бр. обхванати млади хора
участващи в в различни
инициативи на възраст от
15 до 29 г.
Задача 2. Насърчаване на създаването и развитието на младежко представителство чрез:
2.1. Установяване на гаранции Общински инициативи (включване на
*бр. нормативни актове
за демократично устройство,
младежи в комисии, работни групи и
представителност и публичност. консултативен съвет за изработване на
младежка политика и план за действие)
2.2. Подпомагане на младежко
*бр. инициативи
представителство от държавата
и общините.

По един клуб към всяка от осемнадесетте
НПО, работещи по Компонент 7 на Програма
"Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

общински
бюджет

3 900.00 лв.

150 000.00 лв

8

5

12 000.00 лв

35

41

общини

Враца, Велико Търново, Видин, Ловеч,
Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Сливен, Силистра, Разград,
Монтана, Ямбол, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

УНИЦЕФ в
партньорство с
МОН, ДАЗД

УНИЦЕФ
430

МЗ, НЦОЗА,
UNFPA

Доброволци - обучители на връстници,
които членуват в 18 младежки клуба и
изпълняват дейности за превенция на
ХИВ/СПИН и СПИ чрез работа на терен участие в кампанийни дейности,
разспространение на ЗОМ, презервативи и
консултации, както и чрез обучение на
млади хора в риск по подхода "връстници
обучават връстници"

Враца, Пазарджик, Пловдив

Враца, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Смолян, Пазарджик,
Стара Загора

10 734.00 лв.

общински
бюджет

общини, КСМ,
НПО

Общински инициативи (включване на
младежи в комисии, работни групи и
консултативен съвет за изработване на
младежка политика и план за действие)

2.3. Осигуряване на
представителство на младите
хора на национално,
регионално, областно и
общинско ниво във взимането,
изпълнението и оценката на
решения, касаещи младите
хора.

Задача 3. Стимулиране на
участието на младите хора и
техните организации в
опазването, подобряването и
управлението на природното
богатство.

Задача 4. Организиране на
кампании и инициативи по
актуални теми и в изпълнение
на политиките на Европейския
съюз, Съвета на Европа и ООН
по отношение на младите хора.
Общо по оперативна цел 6.2.3

*бр. комисии с участието на
мл. хора на възраст от 15 до
29 г., в т.ч.:
местно ниво
областно ниво
национално ниво
*бр. консултативни съвети,
в т.ч.:
местно ниво
областно ниво
национално ниво
1. Общински инициативи:
Проведени
*бр. програми
дейности по опазване на околната срада, еко *кампании и инициативи
туризъм; Кампания "Да изчистим Община
Луковит през месец май 2013"; Инициатива за *бр. млади хора на възраст
засаждане на дръвчета; Подкрепа на
от 15 до 29 г.
Национална кампания "Да изчистим България
за един ден";
Поредица от
информационно-образователни инициативи в
училища и детски градини - изложби,
конкурси, състезания; Кампания по
почистване на морските плажове;
Инициативи по Младежки календар на
община Стара Загора - Скаутски занимания и
Еко лагер; Еко фест Копринка.
2. Поредица от информационнообразователни инициативи с участието на
младежи и техните организации в цялата
страна

*бр. Oрганизации

3. Национални кампании за повишаване на
общественото съзнание и култура

*кампании и инициативи

4. Национална кампания "За чиста околна
среда"

*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.

Европейска младежка седмица,
Международен ден на млаеджта 12 август,
Европейска седмица на двигателната
активност, Международен ден на
доброволчеството

28

42

общински
бюджет

500.00 лв.

37
4
1
12

общини, КСМ,
НПО

Враца, Видин, Търговище, Хасково,
Силистра, Габрово, Перник, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

9
9

- лв.

31

12 300.00 лв.

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище,
Благоевград, Силистра, Разград, Смолян,
Перник, Монтана, Ямбол, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

233

5 770

20

150

400

434

13000

15 000

5

3

общински и
държавен
бюджет

бюджет на
ПУДООС

общини, НПО,
ОИЦ, училища
10 675.00 лв.

3 194 572.00 лв

1. По време на инициативите са
организирани изложби, състезания,
електронни игри, конкурси, акции за
почистване, доброволчество, открити уроци,
грижа за вековни дървета, поставяне на
хранилки за птици, ремонтиране на
екопътеки и съоръжения сред природата,
поставяне на маркировка и пр.
338 335.00 лв. МОСВ (ПУДООС) 2. Кампаниите са посветени на: Световен ден
на влажните зони (2 февруари); Световния
ден на водата (22 март); Международния
ден на Земята (22 април); Световния ден на
околната среда и Зелена седмица: Ден на р.
Дунав (29 юни) и Седмицата на мобилността
(16-22 септември)

*бр. проведени кампании
*бр. проведени инициативи
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29
г.
*бр. младежки
обединения на местно,
областно и национално
ниво
*бр. младежки
организации

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

Враца, Видин, Плевен, Русе, Търговище,
Хасково, Благоевград, Силистра, Варна,
Смолян, Монтана, Ямбол, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора

32 500.00 лв.

54 000.00 лв. ММС (НЦЕМПИ)

6100

19 100

23 998

150 000.00 лв

14 575.00 лв

18

18

370 414.00 лв

338 661.47 лв

0

0

-

лв

-

лв

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 6

*бр. инициативи

40

109

32 500.00 лв

64 734.00 лв

*брой обучения
*брой семинари
*бр. нормативни актове
*бр. комисии с участието
на мл. хора на местно,
областно и национално
ниво
*бр. консултативни съвети
на местно, областно и
национално ниво
*бр. програми
*бр. организации
*бр. проведени кампании
и инициативи
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

0
0
8

10
4
5

12 000.00 лв

-

28

42

-

лв

12

9
-

лв

-

-

лв

12 300.00 лв

3 194 572.00 лв

338 335.00 лв

*бр. програми
*бр. инициативи
*брой обучения и
семинари
*бр. подпомогнати
организации
*нормативен акт
*бр. добри практики
*бр. информационни
дейности
*бр. Кампании и
инициативи
*бр. обучения
*бр. младежки
обединения
*бр. комисии с участието
на мл. хора
*бр. консултативни съвети

лв

500.00 лв

лв

0
20

31
150

400

667

22 647

41 523

150 000.00 лв

136 758.53 лв

1
43

47
298

- лв
32 500.00 лв

1 109 928.21 лв
64 734.00 лв

69

82

-

лв

91

244

-

лв

11
210

7
403

12 000.00 лв
7 273.20 лв

- лв
20 373.20 лв

31

42

-

лв

4 230.00 лв

455

743

3 197 572.00 лв

340 235.00 лв

69

68

18

18

28

42

-

лв

12

9

-

лв

-

560.00 лв
-

лв

лв

560.00 лв

370 414.00 лв

338 661.47 лв
500.00 лв
-

лв

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
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.

1. Национална програма за младежта (20112015) и Програма "Младежта в действие"
(2007-2013)

бр. подпомогнати читалища

*бр. обхванати млади хора
в различни дейности и
инициативи на читалищата
от малки градове на
възраст от 15 до 29 г.
2. Общински инициативи („Годишна програма *бр. обхванати млади хора
за развитие на читалищната дейност в
в различни дейности и
съответната община”)
инициативи на читалищата
от малки градове на
възраст от 15 до 29 г.

7

1400

15 774

7

412

17 210

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ) и
хоризонтална
програма

общински и
държавен
бюджет

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
251 175.00 лв. общини, НЧ, КСМ Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

населени места и селските
райони.

2. Общински инициативи („Годишна програма
за развитие на читалищната дейност в
съответната община”)

Задача 2. Електронно
приобщаване на младите хора в
малките населени места и
селските райони.
Задача 3. Въвеждане на
Национална програма за младежта (2011мобилни форми на младежка и 2015)
социална работа за младите
хора от малките населени
места, отдалечените и
труднодостъпни райони

Общо по оперативна цел 7.2.1

*бр. обхванати млади хора
в различни дейности и
инициативи на читалищата
от малки населени места
(села) на възраст от 15 до
29 г.
*% осигурено териториално
покритие на страната за
достъп до Интернет

12 335

19 837

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Разград, Габрово,
8 300.00 лв. общини, НЧ, КСМ
Смолян, Монтана, Ямбол, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

общински и
държавен
бюджет

- лв.

*брой мобилни форми
28
*бр. обхванати млади хора
от малки градове на
възраст от 15 до 29 г.
*бр. обхванати млади хора
от малки населени места
(села) на възраст от 15 до
29 г.
*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29
г.
в т.ч.:
млади хора от малките
градове на възраст:
млади хора от малките
населени места (села) на
възраст:
бр. подпомогнати
читалища
*% осигурено
териториално покритие на
страната за достъп до
интернет
*брой мобилни форми

31

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

560

МИКЦ - стойностите са нанесени в други
графи. Не се вписва стойност за да се
избегне двойно натрупване.

- лв.

- лв.

30 069

37 459

-

лв

259 475.00 лв

16 334

17 210

-

лв

251 175.00 лв

12 335

19 837

-

лв

8 300.00 лв

7

7

- лв

- лв

0

0

- лв

- лв

28

31

- лв

- лв

1 664

1 423

общински
бюджет,
хоризонтална
програма

277

243

общински
бюджет

133

95

общински
бюджет

4 730

3 419

общински
бюджет

5 007

3 662

в т.ч.:

в т.ч.:

7.2.2. Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие.
Задача 1. Насърчаване на
участието на младите хора и
младежките организации в
местните инициативни групи

*бр. млади хора участващи
в местни инициативни
групи на възраст от 15 до 29
г.
*бр. млади хора в местното
управление
(администрации) на възраст
от 15 до 29 г.
Задача 2. Насърчаване на
Общински инициативи:
Проведена *бр. инициативи
инициативи на младежите и
инициатива на КСМП – ,,Избери си спорт'';
техните организации в малките Подкрепа на инициативите на младежите и
*бр. обхванати млади хора
населени места и селските
техните организации; По повод Деня на
райони.
младежта е проведена демонстративна среща на възраст от 15 до 29 г.
по канадска борба; Подкрепа на младежките
инициативи в селата - област Хасково.
Общо по оперативна цел 7.2.2

Общински инициативи:
Ангажиране на млади хора към общинските
детски комплекси.

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

2 600.00 лв.

- лв.

14 800.00 лв.

6 500.00 лв.

- лв.

-

лв

-

лв

Враца, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Смолян, Монтана, Бургас, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора
Враца, Видин, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
общини, МИГ
Габрово, Смолян, Монтана, Бургас,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
Враца, Велико Търново, Видин, Ловеч, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Габрово, Монтана, Ямбол, Кърджали,
общини, КСМП, Пловдив, Стара Загора
ОПЦ
общини, МИГ

Общо по оперативна цел 7.2.2

*бр. млади хора участващи
в местни инициативни
групи
*бр. инициативи

1 664

1 423

-

лв

2 600.00 лв

133
95
14 800.00 лв
6 500.00 лв
7.2.3. Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони.
Задача 1. Насърчаване на
микропредприятия и малки
предприятия от млади хора за
повишаване на заетостта в
малките населени места и
селските райони.

1. Общински инициативи

*бр. предприятия на млади
предприемачи
*бр. заети лица в
предприятия на млади
предприемачи, в т. ч. на
възраст от 15 до 29 г.
* брой подпомогнати на
възраст 18-40 г.

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 7

* брой подпомогнати на
възраст 18-40 г.
* брой подадени заявления
за подпомагане
* брой подпомогнати на
възраст 18-40 г.
* брой подадени заявления
за подпомагане
*бр. обхванати млади хора
на възраст:
в т.ч.:
млади хора от малките
градове на възраст:
млади хора от малките
населени места (села) на
бр. подпомогнати
читалища
*% осигурено
териториално покритие на
страната за достъп до
интернет
*брой мобилни форми
*бр. млади хора участващи
в местни инициативни
групи
*бр. инициативи
*бр. предприятия на млади
предприемачи
*бр. заети лица в
предприятия на млади
предприемачи
* брой подпомогнати на
възраст 18-40 г.
* брой подадени
заявления за подпомагане

2 000.00 лв.

146

- лв.

Враца, Ловеч, Русе, Търговище, Благоевград,
Разград, Пловдив
ОИЦ, НПО

2. Програма за развитие на селските райони
за периода 2007-2013 г. - мярка 112
"Създаване на стопанства на млади фермери" * брой подадени заявления
за подпомагане
3. Програма за развитие на селските райони
за периода 2007-2013 г. - мярка 311
"Разнообразъване към неземеделски
дейности"
4. Програма за развитие на селските райони
за периода 2007-2013 г. - мярка 312
"Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия"

17

2 678

35 076

Европейски
земеделски
фонд за
развитие на
селските райони
"Европа
инвестира в
селските
райони"

МЗХ

41 267

-

лв

в т.ч.:

259 475.00 лв
в т.ч.:

16 334

17 210

- лв

251 175.00 лв

12 335

19 837

- лв

8 300.00 лв

7

7

- лв

- лв

0

0

- лв

- лв

28

31

- лв

- лв

1 664

1 423

- лв

2 600.00 лв

133

95

14 800.00 лв

6 500.00 лв

0

17

- лв

2 000.00 лв

0

146

- лв

- лв

0

0

- лв

- лв

0

2 678

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

Посочената мярка е насочена към
подпомагтане на лица на възраст 18-40
години.
Заявленията са подадени в периода между
18.11.2013 г. до 20.12.2013 г.
Подадените през определения период на
2013 г. заявления по мерки 311 и 312 са в
процес на разглеждане

Задача 1. Насърчаване и
Програма "Младежта в действие" (2007-2013) *бр. програми за мобилност
подпомагане на мобилността на
*бр. обхванати млади хора
младите хора в Европа.
на възраст от 15 до 29 г.
Задача 2. Насърчаване и
Национална програма за младежта (2011 подпомагане на опознаването 2015)
на отделните етнически
общности и техните култури за
Общо по оперативна цел 8.2.1

*бр. проекти
*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29 г.
*бр. обхванати млади хора
на възраст:
*бр. програми за
мобилност
*бр. проекти

1

1

3500

7 448

хоризонтална
програма на ЕК

3 800 000.00 лв.

7 604 098.45 лв. ММС (НЦЕМПИ)

5
бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

550
4 050

7 448

1

1

5

0

- лв.

3 800 000.00 лв

7 604 098.45 лв

- лв

- лв

ММС (НЦЕМПИ)

8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения.
Задача 1. Популяризиране на
1. Програма "Младежта в действие" на ЕК,
европейското сътрудничество в дейности 1.3 и 5.1
младежката сфера.

Задача 2. Насърчаване и
подпомагане на приобщаването
на младите хора към
европейското гражданство и
изучаването на европейски
езици и култури.
Задача 3. Изграждане на
умения за работа в
мултикултурна и
мултинационална среда.

*бр. програми
*бр. проекти
*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29 г.

2. Програми:
2.1. Програма "Учене през целия живот"
2.2. Програма "Младежта в действие"
2.3. Програма „Еразмус Мундус“
2.4. Програма "Еразъм"
2.5. Програма „ALFA III“
2.6. Програма „Темпус“
2.7. Програма „Edulink“
3. Национална програма за превенция и
контрол на ХИВ и сексуално предавани
инфекции (2007-2015) - подкрепа за
функционирането на Международен център
за обучение на връстници в рамките на
международната мрежа Y-PEER, PETRI-София;
стимулиране и подпомагане на участието на
българските младежи в международното
младежко движение в Европа и света.

*бр. програми
*бр. проекти
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

Общински инициативи:
Дни на
френскара култура "Франкофония 2013",
вечер на чуждите езици; Програма "Учене
през целия живот", Проект "Elderly
memories"; Обучителни курсове за изучаване
на европейските езици; Кръгла маса на тема:
"Какъв съм аз, какъв е моят приятел
Европеец".
1. Програма "Младежта в действие" (20072013)

*бр. кампании
*бр. инициативи
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

2. Общински инициативи:
Среща на
младежи от СОУ "Д-р П. Берон" - Тополоград с
младежи от чужбина; Реализиране на
проекти; Фолклорен учинически фестивал
"Родило се, преродило"; Литературни
празници "Време за четене"; Ученически
фестивал"Песни Росии"; Лекция за духовните
храмове в гр. Ямбол с ученици от ГПЧЕ
"В.Карагьозов"; Конкурс "Бургаски изгреви" участие на ТС "Славей" при НЧ "Пробуда"с
постановката "Тайната на г-жа Вирц";
.Действащи клубове по интереси "Искам да
знам" и "Аз мога"; Летни занимания;
Областен конкурс по народно приложно
изкуство "От Коледа до Васильовден

1
200

хоризонтална
програма

6 000

- лв. ММС (НЦЕМПИ)

1
7

80

хоризонтална
програма на ЕК

493 235.00 лв.

МО

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

Стимулиране и подпомагане на участието на
българските младежи в международното
младежко движение в Европа и света.
4

9

5
19
1 196

МОМН, МВР, МО,
МЗ, ДАЗД,
НЦОЗА, UNFPA

международни
програми

Велико Търново, Видин, Русе, Търговище,
Силистра, Разград, Кърджали, Стара Загора

- лв.
2 100.00 лв.
общински и
държавен
бюджет

1 000.00 лв.

общини,
училища, НПО

от 15 до 24 г.
от 25 до 29 г.
*бр. обучения
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. обучения

53
100

831

хоризонтална
програма

ТСР
339 205.38 лв. ММС (НЦЕМПИ)
Кюстендил, Враца, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Монтана, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

38

общински
бюджет,
донорски
програми

9 854.00 лв.

общини, НЧ, НПО,
ОДК, МИЦ

Задача 3. Изграждане на
умения за работа в
мултикултурна и
мултинационална среда.

2. Общински инициативи:
Среща на
младежи от СОУ "Д-р П. Берон" - Тополоград с *бр. обхванати млади хора
младежи от чужбина; Реализиране на
на възраст от 15 до 29 г.
проекти; Фолклорен учинически фестивал
"Родило се, преродило"; Литературни
празници "Време за четене"; Ученически
фестивал"Песни Росии"; Лекция за духовните
храмове в гр. Ямбол с ученици от ГПЧЕ
"В.Карагьозов"; Конкурс "Бургаски изгреви" участие на ТС "Славей" при НЧ "Пробуда"с
постановката "Тайната на г-жа Вирц";
.Действащи клубове по интереси "Искам да
знам" и "Аз мога"; Летни занимания;
Областен конкурс по народно приложно
изкуство "От Коледа до Васильовден
"Организиране на 5 евроучилища в
Европейската културна младежка къща, с.
Дъждовница, общ. Кърджали.

Общо по оперативна цел 8.2.2

*бр. обхванати млади
хорана възраст от 15 до 29
г.
*бр. програми
*бр. проекти
*бр. кампании
*бр. инициативи
*бр. обучения

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 8

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. програми
*бр. проекти
*бр. кампании
*бр. инициативи
*бр. обучения

Кюстендил, Враца, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Монтана, Бургас, Кърджали,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора

2 025

6 104

4 141

1
200
0
0
0

1
7
5
19
91

10 154

11 589

2
205
0
0
0

общински
бюджет,
донорски
програми

9 854.00 лв.

-

лв

494 235.00 лв

лв
лв
лв
лв
лв

- лв
2 100.00 лв
349 059.38 лв

3 800 000.00 лв

8 098 333.45 лв

2

- лв

- лв

7
5
19
91

-

-

лв
лв
лв
лв

общини, НЧ, НПО,
ОДК, МИЦ

- лв
- лв
2 100.00 лв
349 059.38 лв

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.

1. Кампании за превенция на асоциалното
поведение, агресия, насилие, срещу трафика
на хора и др.
2. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"
3. Общински инициативи (срещи, дискусии,
кръгли маси информационни кампании):
кампании на тема:"Закрила на детето",
"Права на детето", "Трафик на хора",
"Зависимостите-реална заплаха";
Периодична лектория по превенция по
засегнатите теми; Кампания за превенция
срещу противообществени прояви "Насилието-как да се предпазим от него и към
кого да се обърнем за помощ";
Информационни и образователни кампании в
училищата; Обучение на специалисти с цел
превенция. Общинска информационна
кампания на РУ "Полиция"; Запознаване на
младежите със закони, наредби и укази,
свързани с техните права и отговорностиЗЗД,ЗЗДН, ЗБППМН, Конвенцията за правата

*бр. кампании
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. кампании
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. кампании

636
- лв.

133 357
4

12
240

1 235

ЦКБППМН

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

ММС (НЦЕМПИ)
Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Перник, Монтана, Силистра,
Габрово, Разград, Бургас, Варна, Смолян,
Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Стара Загора

292

общински
бюджет

22 300.00 лв

39 249.00 лв.

общини,
училища,
МКБППМН,
ИДПС, ЦОП, РУП

информационни и
образователни кампании за
превенция на
правонарушенията, извършвани
от млади хора.

Задача 2. Иницииране на
нормативни промени, чрез
които да бъдат въведени
ефективни мерки за превенция
и въздействие по отношение на
младежи правонарушители, и
процедури, които гарантират
техните права и се съобразяват
с техните възрастови
особености.
Задача 3. Разширяване и
подобряване на услугите за
социална реинтеграция на
млади правонарушители,
особено на услугите в
общността.

3. Общински инициативи (срещи, дискусии,
кръгли маси информационни кампании):
кампании на тема:"Закрила на детето",
"Права на детето", "Трафик на хора",
"Зависимостите-реална заплаха";
Периодична лектория по превенция по
засегнатите теми; Кампания за превенция
срещу противообществени прояви "Насилието-как да се предпазим от него и към
кого да се обърнем за помощ";
Информационни и образователни кампании в
училищата; Обучение на специалисти с цел
превенция. Общинска информационна
кампания на РУ "Полиция"; Запознаване на
младежите със закони, наредби и укази,
свързани с техните права и отговорностиЗЗД,ЗЗДН, ЗБППМН, Конвенцията за правата
на детето; Програма на Местната комисия
през учебната 2012/2013 г. за интензивна и
специализирана ранна превенция в училища;
Кампания за ревенция на правонарушенията;
Хепънинг "С изкуство и спрот против
агресията"; Представяне на документален
филм "Умирай лесно", "Пропуснат живот",
"Открадната светлина", "Две малки
момичета"; Турнир по тенис на маса и дарс с
4. Национална програма "Работа на
полицията в училищено" - превенция по
отношение на децата в училищна възраст;
изграждане на модели за безопасно
поведение на подрастващите и т.н.
Участие на експерти от ДАЗД в изготвянето на
нормативни промени и създаване на нови
нормаитвни актове

услуги за деца в конфлик със закона.
Задача 4. Подбор и подготовка
на специалисти във всички
видове институции и
организации за развитие на
нагласите, знанията и умения за
оказване на помощ и подкрепа
на младежи с поведенчески
проблеми и млади
правонарушители.

12 071

*бр. лекции и беседи

48 140

общински
бюджет

22 300.00 лв

общини,
училища,
39 249.00 лв.
МКБППМН,
ИДПС, ЦОП, РУП

Изнесени лекции и беседи през учабната
2012-2013 г.

7 479

*бр. обхванати училища

бюджет на МВР

МВР

1 631

*бр. нормативни и
административни актове

1. Общински инициативи (възпитателнокорекционна дейност, консултации в
,,Кабинет – приемна за социална
превенция”):
Консултиране на младежи в кабинетите към
МКБППМН; Проведени срещи с малолетни и
непълнолетни, настанени във ВУИ и с
ръководителите на заведенията с цел
проследяване поведението на проблемните
деца и изготвяне на план за по–късната им
ресоциализация;
2. Лицензирани доставчици за иновативни

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Перник, Монтана, Силистра,
Габрово, Разград, Бургас, Варна, Смолян,
Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Стара Загора

*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

1

8

бюджет на МП И
МТСП (ДАЗД)

2 000.00 лв

- лв.

ДАЗД

*бр. услуги

15

*брой доставчици

Общински инициативи:
*бр. кандидати
Работа с младежи правонарушители чрез
*бр. проведени обучения
обществени възпитатели; Провеждане
наквалифицирани курсове; Национална
програма "Работа на полицията в училищата";
Оказване на помощ и подкрепа на младежи с
поведенчески проблеми и млади
правонарушители; Обучения за повишаване
квалификацията на работещите в
ЦОП;Обществени възпитатели;
Членове на МКБППМН и др. институции.

323

общински и
държавен
бюджет

3

Бюджет на ДАЗД

Кюстендил, Враца, Ловеч, Русе, Търговище,
Благоевград, Силистра, Разград, Смоляну
Перник, Ямбол, Кърджали, Пазарджик,
Пловдив
21 000.00 лв

общини, ЦОП,
МКБППМН

ДАЗД

158
121

23 480.00 лв.

1 500.00 лв.

90

13 550.00 лв
общински
бюджет,
УНИЦЕФ

4 200.00 лв.
общини, РПУ,
НПО, УНИЦЕФ,
МКБППМН,
Пробационен
съвет - Ардино

Кюстендил, Враца, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Габрово, Разград, Смолян, Перник, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

Задача 4. Подбор и подготовка
на специалисти във всички
видове институции и
организации за развитие на
нагласите, знанията и умения за
оказване на помощ и подкрепа
на младежи с поведенчески
проблеми и млади
правонарушители.

Задача 5. Въвеждане на екипен
подход и
междуинституционално
взаимодействие на основата на
ясни помагащи цели, общ
професионален език и взаимно
опознаване на компетенциите,
формите и средствата при
работа с младежи
правонарушители.

Общински инициативи:
Работа с младежи правонарушители чрез
обществени възпитатели; Провеждане
наквалифицирани курсове; Национална
програма "Работа на полицията в училищата";
Оказване на помощ и подкрепа на младежи с
поведенчески проблеми и млади
правонарушители; Обучения за повишаване
квалификацията на работещите в
ЦОП;Обществени възпитатели;
Членове на МКБППМН и др. институции.
Общински инициативи:
Проведени работни срещи с комисии от
различни общини с цел обмяна на опит и
добри практики; Проведен обучителен
семинар за психолози, педагози и
педагогически съветници; Институционално
взаимодействие на специалистите от
общинска комисия за БППМН, областна
служба "Изпълнение на наказанията"- сектор
"Пробация" и Общинска комисия за
обществен ред и сигурност; Въвеждане на
нови модели за превенция и работа с деца в
конфликт със закона; Подписан Меморандум
за сътрудничество по изпълнение на проект
"Подкрепа на деца в конфликт със закона,
деца в риск и техните семейства".
Общински инициативи:
Дейности
за насочване към спортни програми на
младежи извършили правонарушение;
Провеждане на турнири по видове спорт;

Задача 6. Насочване на
спортни програми за превенция
на младежката престъпност в
специализираните институции
за млади правонарушители,
както и за ресоциализация на
Задача 7. Организиране на
Общински инициативи :
програми за превенция на т.
нар. прояви на „спортно
хулиганство” с активното
участие на младежките
организации, фен клубовете и
спортните организации.
Задача 8. Мобилизиране на
местните общности, особено на
младежките и спортните
организации, в превенцията на
детската и младежката
престъпност и в социалната
реинтеграция на
правонарушителите.
Общо по оперативна цел 9.2.1

Общински инициативи (дейности в
социалните домове и рискови групи на
доброволен принцип от клубове и други
младежки доброволчески организации за
интегриране и социализране за рискови групи
и др.):
Изнесени лекции и беседи; Проведени
спортни мероприятия за младежи;
Инициативи на спортни клубове, МКБППМН и
общини.

*бр. обучени кадри

*бр. междуведомствени
работни групи
*бр. проведени срещи
*бр. съвместни планове за
действие

общински
бюджет,
УНИЦЕФ

1 535

760

38

95

300.00 лв.

116

259

- лв.

600.00 лв.

общински и
държавен
бюджет
51

*бр. спортни програми

*бр. включили се младежки
организации, фенклубове и
спортни организации
*бр. програми и прояви
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*видове инициативи
*бр. обхванати младежки и
спортни организации

76

4
4 360

28

25

1 660

1 455

21

66

4 384

472

Велико Търново, Ловеч, Търговище, Хасково,
общини,
Благоевград, Силистра, Разград, Смолян,
ОбКБППМН,
500.00 лв.
спортни клубове, Ямбол, Пазарджик
ОПЦ, НПО, РПУ,
4 060.00 лв.
училища

40 520.00 лв.
общински и
държавен
бюджет

2 150.00 лв
общински
бюджет

200.00 лв.

580.00 лв.

общини,
МКБППМН,
ИДПС

Кюстендил, Видин, Русе, Търговище,
Хасково, Благоевград, Перник, Бургас,
Пазарджик

- лв.

общински и
държавен
бюджет

*бр. включили се млади
хорана възраст от 15 до 29 г.

*бр. обхванати млади хора
на възраст:
*бр. лекции и беседи
*бр. обхванати училища
*бр. кампании
*бр. нормативни и
административни актове
*бр. услуги
*брой доставчици на
услуги

- лв.

34

46

Кюстендил, Враца, Ловеч, Плевен, Русе,
Хасково, Благоевград, Сливен, Силистра,
Габрово, Разград, Смолян, Перник, Монтана,
Ямбол, Бургас, Пазарджик, Пловдив

общини, АСП,
МВР, МКБППМН

35

*бр. проекти
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

общини, РПУ,
НПО, УНИЦЕФ,
МКБППМН,
Пробационен
съвет - Ардино

Кюстендил, Враца, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Габрово, Разград, Смолян, Перник, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара
Загора

27 800.00 лв

37 000.00 лв.

50 100.00 лв

80 309.00 лв

-

-

2 260

5 859

15 991

193 411

0
0
1 239

7 479
1 631
940

1

8

2 000.00 лв

- лв

15

323

21 000.00 лв

23 480.00 лв

0

3

- лв

- лв

лв
- лв

лв
- лв

общини,
МКБППМН;
Спортни клубове,
РУП

Враца, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе,
Търговище, Хасково, Благоевград, Силистра,
Смолян, Перник, Монтана, Ямбол,
Пазарджик, Пловдив

*бр. кандидати
*бр. проведени обучения

0

158

- лв

1 500.00 лв

121

90

13 550.00 лв

4 200.00 лв

1 535

760

- лв

600.00 лв

38

95

- лв

300.00 лв

116

259

- лв

51

76

- лв

0

35

40 520.00 лв

0
4 412

4
506

500.00 лв
200.00 лв

*бр. програми и прояви

46

25

580.00 лв

*видове инициативи

21

66

*бр. обучени кадри
*бр. междуведомствени
работни групи
*бр. проведени срещи
*бр. съвместни планове за
действие
*бр. спортни програми
*бр. проекти
*бр. организации

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи
Задача 1. Подобряване на
достъпа до правосъдие и до
качествена правна помощ за
младежите правонарушители.

Задача 2. Насърчаване и
активно участие на младите
хора, младежките лидери,
младежките работници и
младежките организации в
превантивни програми и
кампании.

Общо по оперативна цел 9.2.2

общински инициативи:
Кампания"Моите права в съда"; Лекции на
тема: "Насилието в училище", "Как би
постъпил ти? Да си добър е лесно", "Трафик
на хора", "Модел на поведение - в питейните
заведения, на улицата, в училище" и
"Поведение според нормите";
Информационни кампании.
1. Кампания "Шофирай отговорно и
толерантно" по програма "Младежта в
действие" (2007-2013)

2. Национална програма за младежта (20112015) - подпрограма 1 "Развитие на мрежата
от младежки информационно-консултантски
центрове (МИКЦ)"

*бр. млади хора на възраст
от 15 до 29 г.

Ловеч, Плевен, Търговище, Благоевград,
Силистра, Перник, Бургас, Пловдив, Стара
Загора
2753

*бр. кампании и програми

1

1

1

35

31

2 753

1 121

*бр. кампании и програми

1

*бр. включили се
младежки лидери,
младежки работници и
младежки организации

35

*бр. включили се младежки
лидери, младежки
работници и младежки
организации
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.

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

общински
бюджет

1 080.00 лв.

1

*бр. включили се младежки
лидери и младежки
работници и младежки
организации
*бр. кампании и програми

1 121

общини

- лв.

Сдружение
"Отворена
младеж" - София
- лв. в партньорство с
МВР

хоризонтална
програма

бюджет на ММС
(НЦЕМПИ)

ММС (НЦЕМПИ)

-

лв

1 080.00 лв

2

- лв

- лв

32

- лв

- лв

Кампанията "Шофирай отговорно и
толерантно" се осъществява по проект
"Застъпници за пътна безопасност" на
Сдружение "Отворена младеж" - София, с
партньор МВР, финаниран (36 390 евро) по
Програма "Младежта в действие" (20072013).

Задача 1. Организиране на
Общински инициативи (лекции в часовете на *бр. кампании в училищата
програми за пътна безопасност класните ръководители съвместно с
в училищата.
представители на РУ "Полиция"; "Училищни
патрули"):
Инициативи за реализиране на програми за
пътна безопасност; отбелязване на 20
ноември-ден на жертвите от ПТП; Кампаии за:
пътна безопасност под наслов:"Пази ме" и "Аз
пешеходецът, обичам живота", "Безопасност
в интернет"; акции: "Ваканция! Да пазим
живота на децата на пътя"! "Зима";
Национална програма "Работа на полицията в
училищата"; Програми за безопасност на
движението; Кампания "Световен ден без
автомобили".
Задача 2. Организиране на
Общински инициативи:
*бр. кампании в младежки
програми за пътна безопасност Организиране на разяснителни кампании за клубове, организации и др.
в средищата за младежко
пътната пезопасност в училищата и
общуване.
младежките клубове; Популяризиране на
дейността на доброволчески организации;
Проект "Да спасим младите от войната на
пътя"; Разяснителна кампания в младежкиете
клубове в селата; Годишно състезание по
пътна безопасност; Програма "Безопасна
ваканция", кампании "Мисли за мен, когато
шофираш", състезание "Младите водачи
реагират".
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 9
*бр. обхванати млади хора
на възраст от 15 до 29 г.
*бр. лекции и беседи
*бр. обхванати училища
*бр. кампании
*бр. нормативни и
административни актове
*бр. услуги
*брой доставчици на
услуги
*бр. кандидати
*бр. проведени обучения

Кюстендил, Враца, Велико Търново, Видин,
Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас,
Кърджали, Пазарджик, Пловдив
248

424

общински и
държавен
бюджет

21 200.00 лв.

общини, МВР,
6 520.00 лв. училища, ИДПС,
РЗИ

Ловеч, Плевен, Русе, Търговище, Хасково,
Благоевград, Силистра, Габрово, Разград,
Смолян, Перник, Монтана, Ямбол, Бургас,
Пазарджик, Пловдив, Стара Загора
общински и
държавен
бюджет

46

4 145

18 744

194 532

0

7 479

0

1 631

1 239

940

- лв

- лв

1

8

2 000.00 лв

- лв

15

323

21 000.00 лв

23 480.00 лв

0

3

2 200.00 лв.

3 360.00 лв.

50 100.00 лв

81 389.00 лв

-

-

лв

лв

0

158

- лв

1 500.00 лв

121

90

13 550.00 лв

4 200.00 лв

1 535

760

- лв

600.00 лв

38

95

- лв

300.00 лв

116

259

- лв

- лв

51

76

- лв

- лв

0
0
4 412
46

35
4
506
25

-

лв
лв
лв
лв

40 520.00 лв
500.00 лв
200.00 лв
580.00 лв

*видове инициативи

21

66

- лв

- лв

*бр. кампании и програми

1

2

- лв

- лв

*бр. включили се
младежки лидери и
младежки работници и
младежки организации

35

32

- лв

- лв

*бр. обучени кадри
*бр. междуведомствени
работни групи
*бр. проведени срещи
*бр. съвместни планове за
действие
*бр. спортни програми
*бр. проекти
*бр. организации
*бр. програми и прояви

общини, РПУ,
училища, НПО

*бр. програми и кампании
в училищата
*бр. програми и кампании
в младежки клубове,
организации и др.

248

424

21 200.00 лв

6 520.00 лв

46

4 145

2 200.00 лв

3 360.00 лв

