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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 2015 г. и отчита участието на младите хора и включването им в 

инициативите на местно, регионално и национално ниво.  

 Документът е изготвен от Министерство на младежта и спорта, въз основа на събрана 

информация от отговорните държавни институции 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. 

Данните, представени в отчетите на институциите и общините в страната, за 2015 г. 

показват постигнати по-високи показатели при изпълнението на мерките по Приоритет I 

„Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора“ по 

индикатора за обхванати млади хора - обхванати са 223 375 младежи, при планиран брой 

139 054. Значително в количествено отношение е нарастването на обхвата на младите хора, 

включени в мерките и дейностите по Приоритет II „Подобряване на достъпа до информация 

и качествени услуги“ – 904 193 достигнати младежи като прогнозната стойност на 

индикатора е била  408 994 младежи.   

Повече на брой мерки, дейности и инициативи за социална адаптация са реализирани 

по Приоритет IV „Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение“. През отчетната година са реализирани  221 кампании, инициативи, конференции 

и форуми на социална тематика, а общо обхванатите в мерките младежи в неравностойно 

положение са 6 378 (при предвидени 3 599). 

Положителна тенденция се откроява при изпълнението на всички индикатори в отчета 

за 2015 г. по отношението на мерките в областта на Приоритет V „Развитие на младежкото 

доброволчество“. В различни дейности и инициативи са привлечени 5 914 млади хора 

(планиран брой 1 820), въведени са 89 добри практики за доброволческа работа, реализирани 

са 478 инициативи в изпълнение на целите по приоритета, проведени са и 120 обучения за 

млади доброволци.  
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Подобна тенденция се констатира и в отчета на мерките по Приоритет VI 

„Насърчаване на гражданската активност“ и Приоритет VII „Развитие на младите хора в 

малките населени места и селските райони“. В областта на гражданското участие, в различни 

по вид и тематика дейности, са включени почти двойно по-голям брой младежи от 

планираното – 83 628 при заложена стойност на индикатора 42 909. В изпълнение на 

приоритета са подпомогнати 271 организации, осъществяващи младежки дейности, 

проведени са 1 380 обучения.  На областно и общинско ниво са сформирани 47 експертни 

комисии, в чиято дейност участват младежи на възраст от 15 до 29 години. В дейностите за 

насърчаване развитието на младите хора от малките населени места и селските райони 

(Приоритет VII) са обхванати 35 843 младежи, значително повече от планираната целева 

група за годината – 3 888. Преобладаващата част от тях са били включени в осъществените 

дейности и предоставените услуги през 2015 г., реализирани от Младежките информационно-

консултантски центрове (МИКЦ), финансирани по Национална програма за младежта (2011-

2015).  

Съществен напредък се регистрира и при мерките, насочени към развитието на 

международния и междукултурния диалог (Приоритет VIII), където обхванатите младежи в 

различни дейности по проекти и иницативи са почти двойно - 29 636, в сравнение с 

прогнозирания им брой – 15 508. 

В различни дейности по Приоритет IX „Повишаване ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността” са обхванати 228 976 младежи – с 23 556 повече в сравнение 

с планираните за годината - 205 420.   

По-малък брой млади хора от планирания са обхванати по Приоритет III „Насърчаване 

на здравословния начин на живот“ (220 188 обхванати през 2015 г. при планиран брой 327 

656), но за сметка на по-добро изпълнение на други индикатори от приоритета, отразяващи 

създадените младежки информационни мрежи (805 при планиран брой 34) и обхванатите 

чрез тях 30 110 младежи при планирани 21 268, а също така и включените участници в 

дискусионни форуми и обучения (72 711 отчетени при прогнозна стойност 61 435 души), 

както и броя на проведените семинари (359 реализирани при 168 планирани), свързани с 

насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на зависимости, повишаване на 

сексуалната култура и др. дейности, реализирани по Национална програма за превенция на 

хроничните незаразни болести (2014-2020).  
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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖТА ПРЕЗ 2015 Г. 

 

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 2015 г. в различни мерки 

са обхванати общо 223 375 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на 

Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Програма „Еразъм+“, Програма за развитие на селските райони, 

програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП, 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, обучения, професионално ориентиране, 

осигуряване на достъп до професионално образование и обучение и т.н., които да 

стимулират включването и кариерното развитие на младите хора, са обхванати 69 771 

младежи. Осигурено е чиракуване и стажуване в различни предприятия и институции за 11 

627 млади хора, 7 067 младежи са участвали в проекти за насърчаване на изследователския 

интерес на учениците и студентите, осигурен е достъп до професионално образование и 

обучение на 705 младежи в неравностойно положение (младежи със специални 

образователни потребности, младежи в социален риск или преждевременно напуснали 

образователната система), а 36 979 студенти са получили стипендии. Предоставени са и 

услуги за професионално ориентиране на 12 300 младежи, чрез което се осигурява подкрепа 

за решаване на проблеми, свързани с избора на професия или професионално развитие. 

Създадени са 10 учебни предприятия за обучение на младежи по предприемачество.  

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 153 502 младежи, като чрез подкрепа на държавата е осигурена заетост на 48 774 

младежи. По мерките, насочени към насърчаването на икономическата активност на 

младите хора, са обхванати 411 младежи с цел развитие на собствен бизнес, от които 390 са 

преминали обучение. Организирани са 29 различни кампании и инициативи за 

популяризиране на социалното предприемачество и за насърчаване на създаването на 

социални предприятия. През 2015 г. в бюрата по труда са регистрирани 98 830 младежи до 

29 г., на които са изготвени индивидуални планове за действие. На 6 095 завършили 

основно, средно или висше образование е осигурена възможност за придобиване на трудов 

стаж в държавната, областната и общинската администрации, както и в реалната икономика 
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или обучение по време на работа при работодател. На 4 865 от тях, тази възможност е 

предоставена по ОП РЧР 2014 – 2020, Схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка 

заетост”, 1 002 са младежите, обхванати по Програма „Старт на кариерата” и 228 по други 

мерки за осигуряване на трудов стаж на младежи до 29 г. Подкрепени са 17 специализирани 

предприятия и кооперации на младежи в риск (лица на социално подпомагане; 

представители на уязвими етнически малцинства; лица, напускащи специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги и други), в които са обхванати 291 

младежи с увреждания и в социален риск.  

С цел успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора и 

продължаване на политиките за равнопоставеност между половете на пазара на труда, в 

икономическия, обществения и семейния живот, възможност за включване в различни 

гъвкави форми на заетост (споделяне на едно работно място, работа на непълно и на 

плаващо работно време и др.) са получили 102 младежи.  

 

Приоритет II: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

 

 През 2015 г. са реализирани проекти и кампании, насочени към улесняване на достъпа 

до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено 

развитие на младите хора, в съответствие с техните потребности и интереси. Предоставени са 

и различни информационни услуги, насочени към популяризиране формите на неформалното 

обучение, разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им 

към ценностите на гражданското общество, науката, културата и други, в които са обхванати 

общо 904 193 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на държавния и общинските 

бюджети, „Еразъм +”, Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП и 

международни донори. В дейности, свързани с формирането на информационна политика, 

насочена към младите хора, са обхванати 443 004 младежи. 320 044 от тях са получили 

информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, 

удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности. 61 811 млади хора са получили 

информация чрез младежките портали: mikc.bg (5 597 уникални посещения) и nism.bg (44 958 

уникални посещения) на Министерството на младежта и спорта, както и администрираната 

от Център за развитие на човешките ресурси към МОН интернет платформа eurodesk.bg (11 

256 уникални посещения). 

 През 2015 г. на 440 093 млади хора е осигурен достъп до услуги за развитие, основани 

на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и 
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особености на младежката възраст. Предоставени са консултантски услуги в подкрепа на 

личностното и общественото развитие на 32 796 млади хора, включително и за развитие на 

жизнени умения, активно гражданство и предприемачество. 1 438 млади семейства са 

получили консултации за семейно планиране и за развитие на умения за добро и отговорно 

родителство. Създадени са 132 различни партньорства между неправителствени организации, 

общини, училища и бизнеса в подкрепа на предоставянето на услуги за развитие на младите 

хора в страната. В проекти, кампании и инициативи за стимулиране на неформалното учене 

сред младите хора са обхванати 20 281 души. Проведени са 553 информационни кампании на 

национално, областно и общинско ниво с цел популяризиране на формите на неформалното 

образование, в които са взели участие 18 032 младежи. За популяризиране и насърчаване на 

използването на EUROPASS и YOUTHPASS от младите хора като инструменти за 

самооценка на знания и умения, включително умения, придобити в неформална среда, през 

годината са издадени общо 2 622 сертификати (Europass – 962, Youthpass – 1 660). По 

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. са подкрепени 815 

млади таланти.  

 

Приоритет III: Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

 В мерките по приоритет III „Насърчаване на здравословния начин на живот“ през 2015 

г. са обхванати общо 220 188 млади хора. Финансирането е осигурено в рамките на 

националния и общинските бюджети, програми за трансгранично сътрудничество по ИПП, 

международни донори и оперативни програми.  

С цел превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора, са 

проведени 2 конференции, 359 семинара, 2 400 обучения, 902 срещи и 218 кръгли маси за 

насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, здравните 

специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин 

на живот сред младите хора в България. В дейностите по превенция на факторите, създаващи 

риск за здравето на младите хора, са обхванати 9 739 младежи. По програма „Спорт за деца и 

младежи с увреждания и деца в риск“ са реализирани 52 проекта. В тях са обхванати 1 280 

младежи, от които 550 със специални потребности и 730 в риск. В различни кампании и 

инициативи са участвали 8 459 млади хора. В мероприятията, насочени към повишаване на 

сексуалната култура на младите хора, са обхванати общо 48 930 младежи. Проведени са и  

1 323 информационни тематични кампании и дейности, в които е разпространена здравна 

информация, съобразена с нуждите на младите хора. В страната функционират 260 общински 

клубове за обучители на връстници, чрез които се насърчава здравната просвета в 
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читалищата и младежките организации. В тях са обучени 495 обучители на връстници – 

младежи.  

 На територията на страната през 2015 г. функционират 19 Кабинета за анонимно и 

безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). Целта на кабинетите е 

подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени услуги и до 

съвременна научна информация по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве, 

превенция на болести, предавани по полов път. Услуги в тези направления са получили общо 

18 325 младежи.  

 За насърчаването на физическата активност и спорта сред младите хора са проведени 

233 обучения и са реализирани 221 проекта. В тях са обхванати общо 161 519 младежи.  

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 55 000 младежи, от които 150 в риск, а в проведените от 

общините лекции, беседи и спортни мероприятия са се включили общо 21 376 млади хора. 

По програмите „Спорт за децата в свободното време” и  „Програма за развитие на спорта за 

всички” на Министерство на младежта и спорта са финансирани 219 от общо 221 проекти, в 

които са включени 18 600 младежи. В дейности по Национална програма „Училището - 

територия на учениците”, модул „Национални и международни ученически програми и 

състезания” на МОН са обхванати общо 65 693 ученици. 

 

   

 В мерките и дейностите по приоритет IV „Превенция на социалното изключване на 

младите хора в неравностойно положение” през 2015 г. са обхванати общо 6 378 младежи. 

Финансирането е осигурено в рамките на държавния и общинските бюджети, Програмата за 

трансгранично сътрудничество по ИПП, международни програми и др.  

С цел интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата през 

годината са предоставени редица социални услуги (включително от типа подкрепа, 

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

Социални услуги в общността, които са насочени към подкрепа на младежите в уязвимо 

положение са - Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена 

подкрепа, Дневен център за деца и възрастни с увреждания, Социално учебно-професионален 

център, Център за настаняване от семеен тип, Наблюдавано жилище. Преходно жилище, 

Защитено жилище и Център за временно настаняване. Социалните услуги в общността от 

Приоритет IV: Превенция на социалното изключване на младите хора в 

неравностойно положение 
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резидентен тип, които приоритетно се предоставят на младите хора, напускащи 

специализирани институции, са: Център за настаняване от семеен тип, Преходно жилище, 

Защитено жилище, Наблюдавано жилище и Център за временно настаняване. Към края на м. 

декември 2015 г. функционират: 253 Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

капацитет 3 219 места; 28 Преходни жилища (17 преходни жилища за деца с 148 места и 11 

преходни жилища за лица със 100 места) с капацитет 248 места; 142 Защитени жилища с 

капацитет 1 259 места; 26 Наблюдавани жилища с капацитет 166 места; 13 Центъра за 

временно настаняване за лица с капацитет 614 места.”.    

През отчетната година са проведени 54 кампании, форуми и конференции за 

насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и 

младежките лидери с цел приобщаване на младите хора в социален риск. В тях са обхванати 

5 514 участници. На национално и регионално ниво е оказана подкрепа на 106 млади хора в 

неравностойно положение за социална адаптация и повишаване на пригодността за заетост. 

През 2015 г., в изпълнение на мерките за превенция на социалното изключване, обучение в 

областта на сексуалното здраве и превенция на ХИВ/СПИН са преминали 499 младежи от 

Домовете за деца, лишени за родителски грижи. В проведените 167 кампании и инициативи, 

целящи ограничаване предаването на социалното изключване между поколенията на 

регионално ниво са обхванати 4 947 младежи. 

 

Приоритет V: Развитие на младежко доброволчество 

 

 През 2015 г. в различни проекти и инициативи са обхванати общо 5 914 млади 

доброволци. Финансирането е осигурено в рамките на националния и общинските бюджети, 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, бюджет на БЧК. 

 За популяризиране на младежкото доброволчество са реализирани 478 инициативи на 

местно ниво.  

На национално и областно ниво са въведени 89 добри практики с участието на 1 771 

младежи. За гарантиране правата на младите доброволци, през 2015 г. са проведени 120 

обучение и квалификация за 4 143 младежи, свързани с извършваните от младежите 

доброволчески дейности.  

 С цел популяризиране на доброволчеството участие в проекти по Национална 

програма за младежта (2011-2015) са взели 191 доброволци.  

 През 2015 г., за участие в  доброволческата дейност, са издадени 333 сертификати на 

младежи.  
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Приоритет VI: Повишаване на гражданската активност 

 

 През 2015 г. в рамките на приоритет „Повишаване на гражданската активност“ са 

обхванати общо 83 628 младежи. Финансирането е осигурено предимно в рамките на 

националния и общинските бюджети. За насърчаване на самоорганизирането на младите хора 

са реализирани 1 190 инициативи и кампании, в които са обхванати 18 597 младежи. С цел 

подпомагане развитието на младежките организации по Национална програма за младежта 

(2011-2015) са подкрепени 57 организации. Въведени са и 128 добри практики за младежка 

гражданска активност, организирани са 94 информационни дейности за популяризиране  и 

мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност. 

 През 2015 г. за насърчаване на гражданското образование и обучение сред младите 

хора са проведени 1 266 обучения. 124 от тях са обучения за младежки лидери, в които са 

обхванати 1 743 младежи. За осигуряване на ефективно представителство на интересите на 

младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на 

национално, регионално, областно и общинско ниво са сформирани 291 младежки 

обединения. За стимулиране участието на младите хора и техните организации в опазването, 

подобряването и управлението на природното богатство са осъществени 798 кампании, в 

които са се включили 182 организации, в които са обхванати 14 508 младежи. 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, 

Европейска седмица на мобилността (16-22 септември) и др. Организирани са 256 кампании 

и инициативи по актуални теми и в изпълнение на политиките на Европейския съюз, Съвета 

на Европа и ООН, в които са взели участие 15 915 млади хора.  

 

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

  

През 2015 година по приоритет „Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райони“ са обхванати общо 35 843 младежи, живеещи в малките градове и села. 

Финансирането е осигурено в рамките на националния и общинските бюджети, оперативни 

програми и други донори. Чрез тях е подпомогната дейността на 155 читалища. За 

мобилизиране участието на младите хора в управлението на местното развитие, в рамките на 

102 инициативи са взели участие 5 172 млади хора, живеещи в селски райони. 845 младежи 

са участвали в местни инициативни групи. С цел повишаване на икономическата активност и 
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създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в малките населени 

места и селските райони в 13 предприятия на млади предприемачи са наети на работа 42 

младежи.   

 

Приоритет VIII: Развитие на междукултурния и международния диалог 

  

В рамките на приоритета през 2015 г. са обхванати общо 29 636 млади хора. 

Финансирането е осигурено в рамките на националния и общински бюджети, национални 

програми, Програма за ТГС по ИПП и програма „Еразъм +“. За насърчаването на 

междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог по програмите са 

реализирани 228 проекта, в които са обхванати 14 719 младежи. Целта на проектите е 

опознаването на отделните етнически общности и техните култури, стимулиране на 

толерантността, разбирателството и взаимодействието между общностите, както и 

подпомагане на мобилността на младите хора в Европа. За стимулирането, подпомагането и 

популяризиране на участието на българските младежи в международни и европейски 

младежки движения са реализирани 75 обучения, в които са обхванати 1 007 млади хора. 

Обученията са реализирани в рамките на проекти за изграждане на умения за работа в 

мултикултурна и мултинационална среда. На регионално ниво са осъществени 259 

инициативи и 75 кампании с участието на 8 178 младежи от страната.  

 

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

  

По приоритет IX „Повишаване ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността“ през 2015 г. са обхванати общо 228 976 млади хора в различни програми, 

кампании, инициативи, обучения, дискусии, кръгли маси и срещи. Финансирането е 

осигурено в рамките на държавния и общинските бюджети. Реализирани са 1 384 

информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършвани 

от млади хора на територията на страната, превенция на асоциалното поведение, агресия, 

насилие, срещу трафика на хора и др., в които са обхванати 221 670 младежи с активното 

ангажиране на местната власт, младежките организации, медиите и местните комисии за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

 Предприети са действия за разширяване и подобряване на услугите за социална 
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реинтеграция на млади правонарушители. В рамките на организираните информационни и 

образователни кампании, с фокус към превенция на правонарушенията, извършвани от млади 

хора, са изнесени 9 334 броя лекции в 2 164 училища в страната. С цел подбор и подготовка 

на специалисти във всички видове институции и организации са обучени 530 кадри, 

участници в 34 обучения за развитие на нагласите, знанията и умения за оказване на помощ и 

подкрепа на младежи с поведенчески проблеми и млади правонарушители.  

С цел въвеждане на екипен подход и междуинституционално взаимодействие на 

основата на ясни цели, общ професионален език и взаимно опознаване на компетенциите, 

формите и средствата при работа с младежи правонарушители, през 2015 г. продължи 

работата на междуведомствената работна група, в която участват представители от МВР, 

МТСП, МП, МОН, ДАЗД и общините. Работната група е провела общо 5 срещи за съвместна 

работа по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция и 

Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и 

деца, жертва на тра-фик, завръщащи се от чужбина. В дейности по програми за превенция на 

т. нар. прояви на „спортно хулиганство” с активното участие на младежките организации, 

фен клубовете и спортните организации са обхванати 899 младежи. В дейности за 

мобилизиране на местните общности, особено на младежките и спортните организации, в 

превенцията на детската и младежката престъпност и в социалната реинтеграция на 

правонарушителите са участвали 4 990 младежи от 335 младежки и спортни организации.  

 За изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи са 

реализирани 67 кампании и програми, в които активно участие са взели 456 младежки 

лидери, работници и организации. За подобряване на достъпа до правосъдие и до качествена 

правна помощ за младежите правонарушители са проведени редица дейности и инициативи 

на местно ниво, в които са обхванати 1 417 млади хора. С цел развитие на култура на пътна 

безопасност сред младите хора в училищата и средищата за младежко общуване са 

реализирани 79 кампании по различни програми за безопасност на пътя.  



наименование

Очакван 

резултат 

за 2015 г. 

Постигнат 

резултат 

през 2015 г.

Източник на 

финансиране

 Очаквана сума за 

2015 г. 

 Усвоена сума през 

2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Проект "Ученически практики" 17 583 6 895 8 200 000,00 лв. 6 722 527,00 лв.

2. Проект "Студентски практики" 8 855 3 508 8 200 000,00 лв.

3. Стажове в корабен техникум 
15 25

МТИТС (ИА 

ППРД)

Информацията е подадена от Изпълнителна агенция "Проучване и 

поддържане на река Дунав" към МТИТС.

4. Програма "Старт на кариерата"           

5. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване 

безработни лица до 29-годишна възраст - чл. 41 от ЗНЗ.                                                                                                               

6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 - 

годишна възраст, завършили средно или висше образование и без 

трудов стаж - чл. 36 б от ЗНЗ.                                                                                                            

7. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за 

чиракуване за безработни лица до 29-годишна възраст - 

чл. 41а от ЗНЗ. 

8. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за 

чиракуване - чл. 55 г. на ЗНЗ.                                                                            

9. Схема "Младежка заетост" - ОП РЧР 2014-2020 г.                                                                                                                                  

8 401 1 199

 бюджет на 

МТСП, 

оперативна 

програма

36 310 302,00 лв. 5 405 188,00 лв. МТСП, АЗ

Данните по натури са, както следва:                                          

4. - 1 002 младежи до 29 г.;                                                     

5. - 85 младежи до 29 г.;                                                                  

6.- 30 младежи до 29 г.;                                                                                                            

7. - 72 младежи до 29 г.;                                                       

8. - 88 лица, от тях 10 младежи до 29 г.

9. Резултатите по т. 9 са отчетени в Оперативна цел 1.2.2, Задача 2.     

 Данните за средствата са, както следва:                                          

4. - 4 541 684  лв.;                                                       

5. - 175 102 лв.;                                                                                      

6. - 255 083 лв.;                                                                        

7. - 184 595 лв.;                                                                 

8. - 248 724 лв., включително за младежи до 29г.

9. Резултатите по т. 9 са отчетени в Оперативна цел 1.2.2, Задача 2.     1. Проект "Студентски практики" по Оперативна програма 

"Административен капацитет" 13
оперативна 

програма
МФ (АДФИ)

1.1. Осигуряване на чиракуване и 

стажуване.

      Отчет на Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.      

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

1. Брой ученици                                                                                          

2. Брой студенти

Финансиране в лв.Индикатори за изпълнение

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:  

1.2. Оперативни цели

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

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

Отговорна институции: МРРБ, МВР, МФ, МОН, МИ, МТСП, МВнР, МО, МП, МТИТС, МОСВ, МК, ММС, МЗ, МТ, МЗХ, МЕ,  ДАЗД, ЦКБППМН, НЦН и 28 областни администрации

Дейности Програми, инициативи и кампании (моля посочете)
Отговорна 

институция
Коментари и забeлежки/допълнителна информация 

оперативна 

програма 
МОН

*бр. чиракували/ 

стажували млади хора  

от 15 до 29 г.

*бр. млади хора 

повишили 

квалификацията си на 

възраст до 29 г. 

1.2. Насърчаване на работодателите да 

осигуряват възможности за 

повишаване на квалификацията на 

млади работници и служители.



2. Реализирани инициативи по проект  "Професионално обучение за 

всички - шанс за успешен преход към заетост" /ПРО-ШАНС/.

3. Реализация на проект  "Нова възможност за младежка заетост".

4. Изпълнение на проект „ПОСОКИ”.

5. Участие на млади служители от общинската администрацията в 

обучителни курсове. 

6. Реализация на проект "Уча и успявам в България" на АИКБ. 

7. Обучение за придобиване на професионална квалификация по 

професии. 

8. Осигурена субсидирана заетост за период от 3 месеца на успешно 

завършилите обучение.  

9. Изпълнение на проект "Повишаване професионалната 

компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно 

изпълнение на задълженията".

10. Дейност на Център за професионално обучение. 

11. Реализация на Проект "Шанс за работа", изпълняван от КНСБ в 

партньорство с община.                                        

12. Инициативи и кампании .              

214

общински 

бюджет, друг 

донор

11 000,00 лв.

ДБТ, общини,

КНСБ,                   

училища и 

частни 

работодатели

1.3. Засилване на ефективността на 

връзките между образователните и 

обучителните институции и бизнеса за 

улесняване на прехода от образование 

към заетост.

*бр. заети млади хора 

след завършване на 

образование на 

възраст до 29 г.

*бр. ученици участвали 

в проекти на възраст от 

15 до 29 г.
35 240

ЮНЕСКО, 

бюджет на 

МОН

35 000,00 лв. 70 000,00 лв. БАН, МОН

*бр. студенти 

участвали в проекти на 

възраст до 29 г.
2 000 2 237

*бр.проекти

18 257

*бр. ученици участвали 

в проекти на възраст от 

15 до 29 г.
3177 100 024,78 лв

*бр. студенти 

участвали в проекти на 

възраст до 29 г.
1413 12 724,00 лв

1. Проект "ПРО-ШАНС"  - обучение в клоновете на ДП "Българо-

германски център за професионално обучение"( ДП БГЦПО) 2 004 705

бюджет на 

МТСП (ДП 

БГЦПО)

1 065 433,00 лв. ДП БГЦПО

В проекта са включени 705 младежи до 29 години, от които  8 са младежи, 

напускащи ДОВДЛРГ. Изразходваните средства са 3 425 921 лв., включително 

за младежите до 29 г.

общини, 

училищата и 

ВУЗ, МОН, 

читалища 

общински 

бюджет

2. Конкурс "Млади таланти" - 40 участници, финансирани с 50 000 лв. 

Наградени 7 проекта.

4. "Лаборатория на славата" - съвместна инициатива на МОН с Британски 

съвет. Инициативата е финансирана с 20 000 лв.

5. Програма "Еразъм+" - 2223 договорирани студенти за академичната 

2014/2015 г. в рамките на 48 проекта. Разходваните финасови средства са в 

размер на 7 033 621 евро (равностойност в BGN - 13 785 897,16 лв.).

6. Национален конкурс за наука "Питагор" в категория "Млади учени" - 14 

учени, финансирани с 30 000 лв.

7. Програма "Млади учени - докторанти" се реализира на основата на 

Споразумение между МОН и БАН - 200 проекта, финансирани в размер на 2 

000 000 лв. Проектите са финансирани през 2015 г. 

По точки 1 и 3 не са отчетени резултати.

8. В дейностите по Проект "Брандико" са участвали 40 фирми. Обхванатите 

младежи са 200. 

По точки 1 и 3 не са отчетени резултати.

Проектът се реализира по Проект "stARTs 2" на Министерство на икономиката - 

1.4 . Насърчаване на изследователския 

интерес на учениците и студентите 

чрез участие в различни проекти.

*бр.  млади хора в риск 

с осигурен достъп до 

професионално 

образование и 

обучение от 15 до 29 г.

МОН, БАН, 

ЦРЧР, МТИТС, 

МИ

*бр. млади хора 

повишили 

квалификацията си на 

възраст до 29 г. 

1.2. Насърчаване на работодателите да 

осигуряват възможности за 

повишаване на квалификацията на 

млади работници и служители.

1. Процедура BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на 

докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“

2. Конкурс "Млади таланти"

3. Национален проект "Пътуващо лятно училище за карста"

4. "Лаборатория на славата" - съвместна инициатива с Британски 

съвет

5. Програма "Еразъм+"

6. Национален конкурс за наука "Питагор" в категория "Млади учени"

7. Програма "Млади учени - докторанти" 

8. Проект "Брандико" 

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.

15 815 897,00 лв.23 071 804,00 лв.

       европейски 

програми,  

бюджет на 

МОН

9. Провеждане на тестове за установяване на ценностните нагласи на 

младите хора относно  еднократни общински стипендии. 

10. Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби за 2015 

година.  

11. Реализиране на  проекти. 

12. Реализиране на тематични инициативи за отбелязване на 

международни дни. 

13. Организиране на форум за приложни изкуства за учащи през 

лятната ваканция.



2. Създаване на предпоставки за обучение на деца със СОП в 

професионалните и профилирани паралелки и др.

3. Обучение на ученици със СОП по професии.

4. Самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 

години.

5. Подпомагане достъпа до образование на ученици от библиотечния 

фонд, училищна библиотека и достъп до Интернет за образователни 

цели. 

6. Осигурено продължаване на образованието в професионални 

училища  на младежи със СОП.  

7.  Подкрепа на младите хора от малцинствата и тези в неравностойно 

положение.

8. Подкрепа на младежи чрез реализиране на  проекти.

9. Организиране на разяснителни кампании. 

10. Подпомагане на абитуриенти от социално слаби семейства за 

кандидатсвате във ВУЗ с еднократна помощ. 

11. Осигурен достъп на млади хора до професионално образование.

12.  Благотворителни кампании.

13. Подкрепа със стипендии за  отличен успех.

582

общински 

бюджет, 

спонсори от 

местния 

бизнес

11 500,00 лв.

общини, 

училища,  

БЧК,  НПО

1. Създаване на предпоставки за обучение на деца със СОП в 

професионалните и профилирани паралелки. 

2. Отпускане на ученически стипендии на желаещи младежи да 

продължат образованието си във висши училища по спецеалности, в 

които общинската администрация има дефицит на кадри. 

*бр. студенти на 

възраст до 29 г. с 

достъп до кредитиране 
43 3

общински 

бюджет
14 680,00 лв. общини

3. Проект "Студентски стипендии"

10000 36727
оперативна 

програма 
10 000 000,00 лв. 15 305 400,00 лв. МОН

За стипендии са кандидатствали 49 849 студенти, от които 36 727 са получили 

стипендии в размер на общо 15 305 400 лв., както следва: 14 331 600 лв. за 

стипендии за успех и 973 800 лв. за специални стипендии.

4. Отпускане на стипендии за ученици и студенти.

5. Организиране на общински младежки благотворителен балове.   252
общински 

бюджет
73 380,00 лв

училища, 

общини, НПО, 

ВУЗ  

6. Отпускане на еднократна финансова помощ на лица в 

неравностойно положение.

*бр. студенти на 

възраст до 29 г. 

обхванати от други 

механизми на 

студентско 

подпомагане

17 13
общински 

бюджет
2 100,00 лв. общини, ВУЗ 

1. Подпомагане на ученици от професионални гимназии с материали, 

необходими за обучението от страна на работодателите.

2. Организиране на кариерни дни  и трудови  борси. 

3. Срещи на местния бизнес с професионалните гимназии. 

4. Реализирани информационни срещи за представяне на 

специалисти за обучение във ВУЗ.

*бр. проведени срещи

151 284

общински 

бюджет, 

местен бизнес,         

друг донор 

500,00 лв.

 общини, 

училища и 

ВУЗ,  МОН, 

ДБТ, местен 

бизнес        

1. Младежка трудова борса. 

2. Провеждане на производствената и учебната практика на 

учениците от професионалните гимназии във фирми и предприятия.

3. Разпространяване на информационни материали за 

професионалните училища. 

4. Реализиране на  проекти. 

5. Състезания по професии с участието на работодатели. 

6. Конкурси, организирани от висши училища с участие на ученици от 

средни училища. 

 *съвместни 

инициативи                   

57

общински 

бюджет, 

Училищен 

бюджет,  друг 

донор

25 000,00 лв.

ДБТ, РИО, 

общини, 

училища, 

работодатели

*бр.  млади хора в риск 

с осигурен достъп до 

професионално 

образование и 

обучение от 15 до 29 г.

1.7. Насърчаване на сътрудничеството 

и възможностите за срещи между 

работодателите, професионалните 

училища, обучителните центрове и  

академичната общност.

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

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.

*бр. студенти до 29 г., 

получили стипендии

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. Сключено рамково споразумение с УНСС за студентски стажове - 

МО.

2. Краткосрочни неплатени стажове в МОСВ.

3. Стажове в МОСВ по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – 

провеждане на студентски стажове в държавната администрация“.

4. Студентски стажове в системата на МФ. 

5. Студентски стажове в МТ.

6. Правилник за провеждане на учебни стажове в МВнР и  Наредба на 

Министерския съвет за студентските стажове в държавната 

администрация.

7. Осигуряване на възможности за стаж на млади хора  в държавната 

администрация - НАПОО.

82 681
стажовете са 

неплатени

МФ, МОСВ, 

МТ, МО, МС 

съвместно с 

МВнР

По т. 1 - 50 стажанти - стажовете са неплатени.

По т. 2 - 15 стажанти - стажовете са неплатени.

По т. 3 - 4 стажанти - стажовете са неплатени.

По т. 4 - 234 стажанти - стажовете са неплатени.

По т. 5 - 14 стажанти - стажовете са неплатени.

По т. 6 - 364 стажанти - стажовете са неплатени:

- студетски стаж в Задгранично представителство на РБългария - 124 стажанти; 

- студентски стаж в централно управление по Правилника за провеждане на 

учебни стажове в МВнР - 194 стажанти; 

- студетски неплатени стажове в Централно управление на МВнР, съгладно 

Програма на МС за студетски стажове в държавната администрация - 46 

стажанти (с продължителност от 10 до 45 работни дни) - стажовете са 

неплатени.

По т. 7 не са отчетени резултати.

8.  Реализиране на проекти по оперативни програми.

9. Кандидатстване по програми и създаване на възможности за 

стажуване в общинска администрация.

10. Осъществени общински инициативи. 

11. Неформално обучение и стажове на студенти.   

12. Осигурени стажове за завършили студенти.

371

общински 

бюджет, друг 

донор

26 300,00 лв.
общини, АЗ, 

ДБТ

42 МРРБ, МТ

МРРБ - 37 младежи

МТ - 5 младежи

1. Назначени млади хора на работа в общинската администрация. 

2. Реализиране на проекти по Програма "Старт в кариерата". 27
общински 

бюджет
600,00 лв. общини, ДБТ 

1. Младежи преминали на по-горно ниво.
13 МРРБ, МТИТС

МРРБ - 10 младежи

МТ - 3 младежи

2. Инициативи предоставящи възможност за кариерно развитие на 

млади хора. 4 30
общински 

бюджет
1 200,00 лв. общини

1. Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование“. 7 000 7 032
оперативна 

програма 
2 300 000,00 лв. 2 300 000,00 лв. МОН

В дейностите по кариерно ориентиране  са включени ученици от I до XII клас.

2. Предоставяне на професионално ориентиране на безработни лица 

по следните проекти: 

- Проект "Посоки";  

- Проект "Шанс за работа - 2015 г.";

- Проект "Уча и успявам в България".
5 267 5 268

бюджет на 

МТСП
263 350,00 лв. 143 350,00 лв.

МТСП, АЗ, КТ 

Подкрепа, 

КНСБ, АИКБ

По проект "Посоки" в професионално ориентиране са включени 2 400 

безработни лица, приоритетно младежи до 29 г. 

По проект "Шанс за работа - 2015 г." в професионално ориентиране за 

включени 947 лица, приоритетно младежи до 29 г. и са изразходвани 47 350 

лв., включително за младежи до 29 г.

По Проект "Уча и успявам в България" в професионално ориентиране са 

включени 1 921 лица, приоритетно младежи до 29г. и са изразходвани 96 000 

лв., включително за младежи до 29 г.
3. Професионално ориентиране в училищата; изготвяне на система за 

кариерно ориентиране в училищното образование; разпространение 

на информация за възможностите за избор на професия и 

професионално направление, чрез информационни кампании.
784

общински 

бюджет, друг 

донор

 общини, РИО, 

училища и 

ВУЗ, ДБТ

1. Осигурени работни места в общинската администрация и 

общинските звена. 

2. Осигуряване на заетост на младежи от наблюдавано жилище. 

бр* подкрепени 

предприятия за 

създаване на работни 

места за младежи на 

възраст до 29 г.

общински 

бюджет

общини, АЗ, 

ДБТ

3. Реализирани проекти по ОП "РЧР " по схема  " Подкрепа за заетост" 

мерки по ЗНЗ за лица на възраст до 29 г.  

*бр. нови работни 

места за млади хора на 

възраст до 29 г.

514
общински 

бюджет
2 500,00 лв

общини, 

читалища, 

ДБТ

1. Изготвен план за обучение на работното място и интегрирано 

обучение. 5 9 1 000,00 лв. 700,00 лв.
МТИТС (ИА 

ППРД, ГВА)

2. Проведени обучения на работното място. 

3. Обучени млади хора на работното място в общинска 

администрация.

618 189
общински 

бюджет
237 160,00 лв общини

4.2. Предлагане на обучение на 

работното място и интегрирано 

обучение.

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

*бр. млади хора 

получили услуги за 

професионално 

ориентиране и 

развитие на възраст от 

15 до 29 г.

*бр. млади хора 

преминали на по-горно 

ниво в публичната 

администрация на 

възраст до 29 г.

2.1. Създаване на възможности за 

стажове в държавната и общинска 

администрация на студенти от висшите 

училища.

4.1. Осигуряване на подкрепа и 

създаване на благоприятна среда за 

предприятия, обвързани с осигуряване 

на работни места за младежи.

2.3. Създаване на „бърза писта” за 

израстване на млади държавни 

служители, показали изключителни 

качества при изпълнение на 

служебните си задължения.

*бр. млади хора 

постъпили на работа в 

публичната 

администрация на 

възраст до 29 г.

*бр.  млади хора 

стажували в 

публичната 

администрация на 

възраст до 29 г.          

Задача 3: Разширяване на достъпа до 

услуги за професионално ориентиране, 

чрез което да се осигури подкрепа за 

младите хора за решаване на 

проблеми, свързани с избора на 

професия или професионално 

развитие, с оглед на индивидуалните 

качества на личността и връзката 

между тези качества и възможностите 

за заетост.

2.2.Организиране на централизирани 

конкурси за младши експерти в 

държавната администрация като 

модерна практика за прозрачно и 

ефективно привличане на млади хора 

за работа в държавните институции.

*бр. обучени млади 

хора на работното 

място на възраст до 29 

г.



4.3. Разработване на стратегии за 

управление на човешките ресурси със 

специални мерки за младите 

работници и служители.

1. Внедряване на дуална форма на обучение в ПГИТМТ.

2. Стратегия и План за действие за интеграционните политики.

*бр. разработени и 

въведени стратегии за 

управление на ЧР
7

общински 

бюджет, друг 

донор

общини

4.4. Въвеждане на нови и иновативни 

модели за организация на труда в 

предприятията. 

Дейности за осигуряване на мобилност. *бр. въведени 

иновативни модели за 

организация на труда 23 1
общински 

бюджет
3 000,00 лв. община

1. Мерки по чл. 42 от  ЗНЗ за насърчаване на териториалната 

мобилност на безработните лица.

2. Проект "По-близо до работа" по ОП РЧР. 3 900 2
бюджет на 

МТСП 
3 909 491,00 лв. 2 752,00 лв. МТСП, АЗ

1. По чл. 42 от  ЗНЗ са включени общо 13 лица, от тях 2 младежи до 29 г., 

изразходвани са средства в размер на 2 752 лв., включително за младежи до 

29 г.                    

2. По Проект "По - близо до работа" не са отчетени резултати.

3. Поемане на част от транспортните разходи на служители в 

общинска администрация и педагогическия персонал в училищата и 

детските градини.

33
общински 

бюджет
5 645,00 лв общини

*бр. въведени стимули 

за осигуряване на 

териториална работна 

мобилност
5

общински 

бюджет
13 845,00 лв

общини,  

областна 

администраци

я

*бр. млади хора на 

възраст до 29 г. с 

индивидуални планове 

за кариера

*бр. млади хора  на 

възраст до 29 г. с 

ротация на работното 

място
1. Проект № 3-75 "Създаване на Център за иновации" *бр. млади хора с 

реализирани 

възможности за 

преквалификация на 

възраст до 29 г. 60 65

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Македония 

2007-2013

88 740,00 лв. 88 740,00 лв.

Бизнес 

инкубатор - 

Гоце Делчев, 

Център за 

подпомагане 

на 

предприемач

еството (БИ-

ГД)

Създаден българо-македонски Младежки Иновационен Център, в който 20 

младежи са придобили знания и умения в областта на ИКТ, а други 45 са 

обучени в развитието на иновации в бизнес идеи. Създадени са също 8 

иновативни отбора, разработени са 8 бизнес плана, създадени са мрежи от 

опитни ментори и иновативно ориентирани  и млади хора.

(Интернет страница на проекта - www.icy-project.eu)

2. Осигуряване на възможности на млади служители за 

професионална мобилност  - ротация на работното място, 

възможности за преквалификация и др.

*бр. мерки 

1 НАПОО 

По мярката не са отчетени резултати.

1. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/

1 МОН

Законът предоставя възможности за изпълнение на националните 

стратегически  цели. Приет е от 43-ото Народно събрание и влиза в сила от 

01.08.2016 г.

2. Разработване на  общински програми и планове (Общинска 

програма за закрила на детето за 2015 г., Програма за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 

периода 2012-2015 г.) и др.

3. Споразумение между общини и учебни заведения за навременно 

подаване на информация за деца в риск от отпадане или вече 

отпаднали ученици.

4. Извършени дейности по актуализиране на нормативна уредба в 

образованието.                                              

5. Приет План за  изпълнение на  Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

за 2014-2015 г.

40
общински 

бюджет
41 000,00 лв

общини, 

МКБППМН, 

ДСП

5.2. Изпълнение на Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 

(2013-2020).

Дейности по изпълнението на Плана и представяне на отчет за 

изпълнението му в края на 2015 г.: проведени 6 регионални срещи по 

райони за планиране; изготвен отчет и  междинен доклад за 

изпълнение ан дейности по Плана за 2014-2015 г.; подписано 

Споразумение за изпълнение на Стратегията, разработен е проект на 

План за 2016-2017 г. 

*бр. дейности, 

заложени в Плана за 

изпълнение на 

Стратегията за 2015 г.
3

бюджет на 

МОН,  ОП РЧР
40 000,00 лв МОН

Изпълнен  План за 2014-2015 г. в частта му за 2015 г. В проекта на план за 

изпълнение на Стратегията за 2016 г. са заложени 46 мерки.

Задача 5: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст чрез:

*бр. млади хора с 

осъществена работна 

мобилност на възраст 

до 29 г.

5.1.Изготвяне на нова и актуализиране 

на действащата нормативна уредба с 

цел въвеждане на стимули, 

усъвършенствани санкции и ясно 

разпределени отговорности за 

случаите на отпадане между ученика, 

родителите, училището и общините.

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.

4.6. Насърчаване и подпомагане на 

професионалната мобилност на 

младите хора - индивидуални планове 

за кариера, ротация на работното 

място, възможности за  

преквалификация и др.

*бр. нормативни 

уредби в сектора на 

образованието



5.3. Изпълнение на Националната 

стратегия за учене през целия живот 

2014-2020 г.

Изпълнение на дейности, заложени в Плана за 2015 г.         *бр. дейности, 

заложени в Плана за 

изпълнение на 

Националната 

стратегията за 2015 г.

4 65

  бюджет на 

МОН, ОП НОИР 

и ОП РЧР, 

програма 

"Еразъм+" 

          2 412 000,00 лв 

МОН, МТСП, 

МК, ММС, 

МИ, АЗ, 

НАПОО, 

социални 

партньори

Планът съдържа 117 мерки в рамките на 65 дейности.

Изпълнен план за 2015 г. Разработен проект на План за действие за 

изпълнение на НСУЦЖ за 2016 г. Предстои внасяне в МС.

*бр. обхванати млади 

хора  на възраст от 15 

до 29 г.,  в т.ч.:   

67 867 69 771 70 439 496,00 лв 46 284 687,78 лв

*бр.  млади хора в риск 

с осигурен достъп до 

професионално 

образование

2 586 705 1 076 933,00 лв 0

*бр. проекти 18 257 23 071 804,00 лв 15 815 897,00 лв

*бр. проведени срещи
151 284 0 500,00 лв

* бр. съвместни 

инициативи
57 0 25 000,00 лв 0

*бр. подкрепени 

предприятия за 

създаване на работни 

места за младежи на 

възраст до 29 г.

0 0 0 0

*бр. нови работни 

места за млади хора 

на възраст до 29 г.
0 514 0 2 500,00 лв

*бр. разработени и 

въведени стратегии за 

управление на ЧР
0 7 0 0

*бр. въведени 

иновативни модели за 

организация на труда
23 1 3 000,00 лв 0

*бр. въведени стимули 

за осигуряване на 

териториална работна 

мобилност

0 5 0 13 845,00 лв

* бр. мерки 1 0 0 0

*бр. нормативни 

уредби в сектора на 

образованието

1 40 0 41 000,00 лв

*бр. дейности, 

заложени в Плана за 

изпълнение на 

Стратегията за 2015 г.

3 0 40 000,00 лв 0

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020).

*бр. дейности, 

заложени в Плана за 

изпълнение на 

Националната 

стратегията за 2015 г.

4 65 2 412 000,00 лв 0

Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

*бр. консултирани 

млади хора  на възраст 

до 29 г.     

70 000 1 150 000,00 лв.

1. По т.1 - 98 830 ИПД.                                        

2. По т. 2 - 3 092 младежи до 29 г.                                                       

3. По т. 3 - 1 996 младежи до 29 г.                                                      

4. По т. 4 - 4 344 младежи в групови психологически консултации.                                                         

5. По т. 5- 29 младежки трудови борси, с участието на 6 724 търсещи работа 

младежи.                                                   

6. По т. 6 - Проведени са АТР, в които са участвали 30 702 младежи.                                                             

7. По т. 7- Кейс мениджърите са провели индивидуално консултиране с 1 583 

младежи.                            
 *бр. млади хора с 

индивидуални планове 

за действие на възраст 

до 29 г.     

98 830 МТСП, АЗ

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

1. През 2015 г. на всички регистрирани безработни младежи в бюрата 

по труда са изготвени индивидуални планове за действие   /ИПД/.                                                                                     

2. По НП "Активиране на неактивни лица"- новорегистрирани 

младежи в резултат на индивидуално и групово консултиране                                                               

3. Проведени индивидуални психологически консултации през 2015 г.                                                                                                                 

4. Проведени групови психологически консултации.                                                                          

5. Проведени трудови борси.                                       

6. Ателиета за търсене на работа.                                                                       

7. Консултиране от мениджъри на случай (кейс-мениджърите) през 

2015 г.  бюджет на 

МТСП, 

оперативна 

програма

Задача 1. Разширяване на достъпа на 

младите хора до посреднически услуги 

за намиране на работа чрез 

информиране и консултиране относно 

възможностите за мотивационно и 

квалификационно обучение, изготвяне 

на индивидуални планове за действие, 

както и насочване към подходящи 

свободни работни места, включително 

и по програми и мерки за заетост и 

обучение.

Общо по оперативна цел 1.2.1.



*бр. млади хора, 

насочени към 

свободни работни 

места  на възраст до 29 

г.     

*бр. млади хора с 

осигурена заетост  на 

възраст до 29 г.     48 774

На първичен пазар на труда са започнали работа 42 588 младежи до 29 г.                              

По програми и мерки за заетост и обучения, финансирани със средства от 

държавния бюджет, са започнали работа 6186 младежи до 29 г.      

*бр. млади хора с 

основно образование 

придобили трудов стаж 

на възраст от 15 до 29 г.     

957

*бр. млади хора със 

средно образование 

придобили трудов стаж   

на възраст от 15 до 29 г.     
2 421

1 487

2. Подкрепа за заетост.

88
общински 

бюджет
9 500,00 лв

областни 

администраци

и,  общини, 

ДБТ                                      

*бр. създадени учебни 

предприятия 10 10

100 50

2. чл.42а, чл. 48, чл. 47 ал. 4  и чл. 49б от ЗНЗ - насърчаване на 

предприемачеството; 

3. чл.49 ал. 1 и чл.49. ал. 4 от ЗНЗ - насърчаване на самостоятелна 

стопанска дейност като микропредприятие
220 21

 бюджет на 

МТСП 
271 093,00 лв. МТСП, АЗ

По чл.42а, чл. 47 ал.4, чл.48 и чл. 49б - 195 лица, от които 13 младежи до 29 г.  

Изразходвани са средства в размер на -12 871 лв., включително за младежи.                                            

По чл.49 са включени 80 лица, от които 8 младежи до 29 г.,  изразходвани са 

средства в размер на 125 417 лв., включително за младежи до 29 г.

3. Проведени обучения на тема "Предприемачество и младежка 

заетост".

4. Общински инициативи за насърчаване стартиране на проекти в 

областа на селското стопанство,  информационни кампании, насочени 

към млади фермери, информационни срещи относно възможностите 

за кандидатстване по европейски проекти,  обучения  на тема "Що е 

то социално предприемачество" , "Що е то успех и бизнес етика".  

5. Организиране на конкурс за финансиране на идеи за собствен 

бизнес. 

174 340

общински 

бюджет, 

спонсори от 

местния 

бизнес

5 100,00 лв. 132 650,00 лв

общини, 

областна 

администраци

я, НПО, бизнес 

инкубатори

Задача 4. Насърчаване на млади хора с 

изключителни постижения в областта 

на иновациите и промотиране на 

техните успехи.

1. Стипендии  за ученици и младежи за високи постижения в областта 

на физическото възпитание и спорта. 

2. Организиран  фестивал на науката и Европейска нощ на учените. 

3. Награждаване на ученици с постижения в различни национални и 

международни конкурси.

4. Подготовка за участие на ученици в националното състезание по 

озеленяване и цветарство и национално състезание "Млад фермер".

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.       

180 177

общински 

бюджет, 

Лайънс клуб - 

Разград

5 000,00 лв. 17 550,00 лв

общини, 

Британски 

съвет, местен 

бизнес, МОН

*бр. стартирали 

технологични фирми 

на млади хора
20 19

20

2. Проект 60 по Втора покана "Нов вид предприемачество за нови 

хора"

100

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Сърбия 2007-

2013

67 027,00 лв.

НПО 

"Джендър 

проект в 

България", гр. 

София

Целта на проекта е да се насърчи и реализира нов, високотехнологичен вид 

предприемачество сред млади хора от слабо развити гранични области в 

Сърбия и България.

Проектът през 2015 г. се проведе в 5 училища – четири училища по изкуствата 

и едно спортно училище. Учениците преминаха през обучение и менторство 

по предприемачество и защита на интелектуалната собственост и създадоха 

свои тренировъчни предприятия, които оперираха в рамките на учебната 

година”.

345 532,00 лв.

Задача 5. Подпомагане на млади хора 

със съответно образование и 

иновативни бизнес идеи да започнат 

собствен високотехнологичен бизнес, 

за създаване на технологични фирми.

1. Проект "Техностарт -Насърчаване на иновационната активност на 

младите хора в България" 

Задача 3. Консултиране на 

предприемчиви млади хора с цел 

развитие на собствен бизнес. МИ 

Данните по натури са, както следва:                                           

- 4 865 лица до 29 г., от тях 2 536 са младежи до 24 г.                                

Средствата за финансиране са в размер на 18 597 018,21 лв. 

АЗ18 597 018,00 лв.

*бр. млади хора с 

висше образование 

придобили трудов стаж  

на възраст  до 29 г.     

3 684 421,00 лв.

*бр. подкрепени  

млади хора  на възраст 

до 29 г.     

400 000,00 лв.

МТСП, АЗ

бюджет на МИ 50 000,00 лв.

ОП РЧР 2014- 

2020

50 000,00 лв.

Задача 2. Осигуряване на възможности 

за придобиване на трудов стаж на 

безработни младежи, завършили 

основно, средно или висше 

образование, с цел улесняване на 

прехода между образование и заетост 

чрез средствата от Оперативната 

програма”Развитие на човешките 

ресурси” по Европейския социален 

фонд. 

1. Схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” - по 

схемата се осигурява заетост на безработни младежи за стажуване 

или обучение по време на работа при работодател (не чиракуване).      

бюджет на МИ

1. През 2015 г. на всички регистрирани безработни младежи в бюрата 

по труда са изготвени индивидуални планове за действие   /ИПД/.                                                                                     

2. По НП "Активиране на неактивни лица"- новорегистрирани 

младежи в резултат на индивидуално и групово консултиране                                                               

3. Проведени индивидуални психологически консултации през 2015 г.                                                                                                                 

4. Проведени групови психологически консултации.                                                                          

5. Проведени трудови борси.                                       

6. Ателиета за търсене на работа.                                                                       

7. Консултиране от мениджъри на случай (кейс-мениджърите) през 

2015 г.

МИ

Целта на проекта е да стимулира млади предприемачи – студенти, докторанти 

и наскоро дипломирани, като им се предостави безвъзмездна финансова 

помощ в размер до 20 000 лв. за всеки одобрен бизнес план в областта на 

индустрията, IT услугите и научната и развойна дейност.    

Проектът ще се осъществи при наличие на средства от бюджет 2015 г. на МИ.

 бюджет на 

МТСП, 

оперативна 

програма

133

Задача 1. Разширяване на достъпа на 

младите хора до посреднически услуги 

за намиране на работа чрез 

информиране и консултиране относно 

възможностите за мотивационно и 

квалификационно обучение, изготвяне 

на индивидуални планове за действие, 

както и насочване към подходящи 

свободни работни места, включително 

и по програми и мерки за заетост и 

обучение.

*бр. млади хора  на 

възраст от 15 до 29 г.     

1. Проект "stARTs 2" - обучение по предприемачество на ученици



3. Общински инициативи 

13 8

спонсори от 

местния 

бизнес

5 000,00 лв. 5 000,00 лв. община 

*бр. бизнес центрове  

*бр. бизнес 

инкубатори

*бр. подкрепени 

специализирани 

предприятия и 

кооперации

8 17

*бр. заети млади хора с 

увреждания  на възраст 

от 15 до 29 г.        
28 168

*бр. заети млади хора 

в социален риск  на 

възраст от 15 до 29 г.           

28 123

Задача 8.  Подкрепа за създаване на 

социални предприятия, обвързани с 

осигуряване на работни места за 

младежи в риск. 

1. Организирани  кампании за популяризиране на социалното 

предприемачество.

2. Организирани  компании за информиране на общественосттта за 

свободни работни места, включително и такива за младежи в риск.

*бр. мерки и 

инициативи за 

подкрепа 2
общински 

бюджет

общини, 

училища, НПО

Задача 9. Популяризиране на 

социалното предприемачество сред 

младите хора.

Общински инициативи *бр. инициативи и 

кампании 40 29

общински 

бюджет, 

училищен 

бюджет

общини, 

училища, НПО

Инициатива "Отворени врати за младежи" *бр. създадени нови 

работни места 57 28

общински 

бюджет         

оперативна 

програма

1 000,00 лв. общини

*бр. инициативи за 

генериране на заетост
18 9

*бр. заети млади хора 

на възраст до 29 г.     41 39

спонсори от 

местния 

бизнес

78 400,00 лв. 10 000,00 лв.

Задача 11. Оборудване и адаптиране 

на работни места за младежи с 

увреждания.

*бр. адаптирани 

работни места

1. Изграждане на общински център за личностна подкрепа.

2. Създаден местен инициативен съвет. 

3. Реализирани съвместни проекти и инициативи в партньорство с 

младежки НПО. 

*бр. осъществени 

публично-частни 

партньорства за 

подкрепа развитието 

на млади хора

22

общински 

бюджет, друг 

донори,  

спонсори от 

местния 

бизнес

общини, 

читалища, 

НПО

4. Общински инициативи за стимулиране на публично-частното 

партньорство и социалното предприемачество.

*бр. социални 

предприятия, 

предоставящи услуги 

на млади хора
10

общински 

бюджет

общини, 

Комплекс за 

социални 

услуги за деца 

и семейства 

*бр. млади хора  на 

възраст от 15 до 29 г., в 

т.ч.:    

71 037 153 502 5 716 041,00 лв 19 167 250,00 лв

*бр. млади хора с 

уврежвания и в риск
56 291 0 0

*бр. създадени учебни 

предприятия 10 10 50 000,00 лв 50 000,00 лв

*бр. стартирали 

технологични фирми 

на млади хора

20 19 400 000,00 лв 345 532,00 лв

Общински инициативи

Задача 6. Развитие на мрежа от бизнес 

центрове и бизнес инкубатори за 

предлагане на услуги за целенасочена 

подкрепа на млади предприемачи.

Задача 5. Подпомагане на млади хора 

със съответно образование и 

иновативни бизнес идеи да започнат 

собствен високотехнологичен бизнес, 

за създаване на технологични фирми.

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 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.

общини, 

местен бизнес

общини, 

работодатели, 

МТСП

общински 

бюджет,        

оперативна 

програма

Популяризиране и подкрепа на социални предприятия, Схема "Нови 

възможности" - по ОП "РЧР", Схема "Шанс за всички" - по ОП "РЧР",   

Национална програма "Интеграция на хората с увреждания", 

Осигуряване на заетост на млади хора с увреждани и в риск.

*бр. млади хора  на 

възраст от 15 до 29 г.     

Общо по оперативна цел 1.2.2

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 12. Насърчаване и подпомагане 

на публично-частните партньорства и 

социалното предприемачество в 

предоставянето на услуги за развитие 

на младите хора.



*бр. бизнес центрове  0 0 0 0

*бр. бизнес 

инкубатори
0 0 0 0

*бр. подкрепени 

специализирани 

предприятия и 

кооперации

8 17 0 0

*бр. мерки и 

инициативи за 

подкрепа
0 2 0 0

*бр. инициативи и 

кампании
40 29 0 0

*бр. създадени нови 

работни места
57 28 1 000,00 лв 0

*бр. инициативи за 

генериране на заетост 18 9 0 0

*бр. адаптирани 

работни места
0 0 0 0

*бр. осъществени 

публично-частни 

партньорства за 

подкрепа развитието 

на млади хора

22 0 0 0

*бр. социални 

предприятия, 

предоставящи услуги 

на млади хора

10 0 0 0

1. Осигуряване на работни места за млади хора до 29 г. *бр.  млади хора 

споделили едно 

работно място  на 

възраст от 15 до 29 г.                             

5
общински 

бюджет
33 797,00 лв общини

2. чл. 36а - заетост на продължително безработни младежи до 29 г. на 

непълно работно време.

3. чл. 51 от  ЗНЗ - заетост на непълно работно време.

*бр.  млади хора заети 

на непълно работно 

време на възраст от 15 

до 29 г.                                                    

150 97
бюджет на 

МТСП
252 672,00 лв 157 861,00 лв МТСП,АЗ

1. По чл. 36а от ЗНЗ в заетост са включени 92 младежи и са изразходвани 144 

108 лв.   

2. По чл. 51 от ЗНЗ в заетост са включени 41 лица, от тях 5 са младежи, 

изразходвани са 13 753 лв., включително за младежи.

*бр.  млади хора с 

ротация на работното 

място  на възраст от 15 

до 29 г.                                                   

*бр.  млади хора на 

плаващо работно 

време  на възраст от 15 

до 29 г.                                                    
*бр.  млади хора 

работещи 

дистанционно  на 

възраст от 15 до 29 г.                                            
1. Проект № 3-019 "Конгресна мрежа и център за професионални и 

технически умения" по Програма за ТГС по ИПП България-Македония 

2007-2013.           

2. Проект № 3-118 "По-добро бъдеще за децата от Евренсекиз и Руен" 

по Програма за ТГС по ИПП България-Турция 2007-2013.                                                                                                                    

3. Проект № 3-067 "Трансгранично сътрудничество за подобрение на 

социалната и образователна инфраструктура в Несебър и 

Къркларели" по Програма за ТГС по ИПП България-Турция 2007-2013.  

3 3

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Македония 

2007-2013,  

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Турция 2007-

2013

1 268 119,00 лв 1 026 807,00 лв

Американски 

Университет в 

България, 

Община 

Несебър и

Община Руен 

По т. 1 са създадени два центъра за обучение, с което се цели създаване на 

възможности за студентите и незаетите лица и ограничаване на 

безработицата в региона.                                                               

По т. 2 и 3 - Проекти № 3-118 и № 3-067 - реконструкция на целодневна детска 

градина в община Несебър и с. Преображенци, община Руен. Дейностите са 

финансирани в размер на 821 157,00 лв.

4. чл. 53 - заетост на самотни родители и/или майки с деца до 3 г. 

5. чл. 53а - заетост на майки - осиновителки с деца от 3 до 5 години.
200 57

бюджет на 

МТСП
49 820,00 лв МТСП,АЗ

По чл. 53 от ЗНЗ в заетост са включени 80 лица, от тях 31 младежи и са 

изразходвани 152 381 лв., включително за младежи.    

По чл. 53а от ЗНЗ са включени 96 лица, от тях 26 младежи и са изразходвани 

186 943 лв., включително за младежи.

6. Дофинансиране на средства за издръжка на дете в детски градини.

7. Осигуряване на възможности за прием на деца в детските 

заведения.
3 14

общински 

бюджет
50 000,00 лв 530 100,00 лв общини

Задача 2. Създаване на условия за 

баланс между професионалния и 

личния живот.

*бр. мерки за 

създаване на баланс 

между 

професионалния и 

личен живот 

(например: нови 

детски градини, 

плаващо работно 

време, дистанционно 

работно място и др.)                                   

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.

Общо по оперативна цел 1.2.2



Задача 3. Продължаване на системните 

политики за равнопоставеност между 

половете в пазара на труда, в 

икономическия, обществения и 

семейния живот.

*бр. мерки за 

равнопоставеност 

между половете в 

пазара на труда, в 

икономическия, 

обществения и 

семейния живот
Общо по оперативна цел 1.2.3 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

150 102 252 672,00 лв 191 658,00 лв

*бр. мерки за 

създаване на баланс 

между 

професионалния и 

личен живот 

(например: нови 

детски градини, 

плаващо работно 

време, дистанционно 

206 74 1 367 939,00 лв 1 556 907,00 лв

*бр. мерки за 

равнопоставеност 

между половете в 

пазара на труда, в 

икономическия, 

обществения и 

семейния живот

0 0 0 0

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г., в 

т.ч.:         

139 054 223 375 76 408 209,00 лв 65 643 595,78 лв

*бр. млади хора с 

уврежвания и в риск
2 642 996 1 076 933,00 лв 0

*бр. проекти 18 257 23 071 804,00 лв 15 815 897,00 лв

*бр. проведени срещи
151 284 0 500,00 лв

* бр. мерки,  

инициативи и 

кампании

115 40 25 000,00 лв 0

*бр. подкрепени 

предприятия за 

създаване на работни 

места за младежи на 

възраст до 29 г.

8 17 0 0

*бр. нови работни 

места за млади хора 

на възраст до 29 г.

57 542 1 000,00 лв 2 500,00 лв

*бр. разработени и 

въведени стратегии за 

управление на ЧР

0 7 0 0

*бр. въведени 

иновативни модели за 

организация на труда
23 1 3 000,00 лв 0

*бр. въведени стимули 

за осигуряване на 

териториална работна 

мобилност

0 5 0 13 845,00 лв

*бр. мерки 1 0 0 0

*бр. нормативни 

уредби в сектора на 

образованието
1 40 0 41 000,00 лв

*бр. дейности, 

заложени в Плана за 

изпълнение на 

Стратегията за 2015 г.

3 0 40 000,00 лв 0

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013-2020).

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 1



*бр. дейности, 

заложени в Плана за 

изпълнение на 

Националната 

стратегията за 2015 г.

4 65 2 412 000,00 лв 0

Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.

*бр. създадени учебни 

предприятия
10 10 50 000,00 лв 50 000,00 лв

*бр. стартирали 

технологични фирми 

на млади хора

20 19 400 000,00 лв 345 532,00 лв

*бр. бизнес центрове  0 0 0 0

*бр. бизнес 

инкубатори
0 0 0 0

*бр. адаптирани 

работни места
0 0 0 0

*бр. осъществени 

публично-частни 

партньорства за 

подкрепа развитието 

на млади хора

22 0 0 0

*бр. социални 

предприятия, 

предоставящи услуги 

на млади хора

10 0 0 0

*бр. мерки за 

създаване на баланс 

между 

професионалния и 

личен живот 

(например: нови 

детски градини, 

плаващо работно 

време, дистанционно 

работно място и др.)

206 74 1 367 939,00 лв 1 556 907,00 лв

*бр. мерки за 

равнопоставеност 

между половете в 

пазара на труда, в 

икономическия, 

обществения и 

семейния живот

0 0 0 0

1. Проект № 3-36 "Е-регион - възможност за развитие"

160 160

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Македония 

2007-2013

40 304,00 лв 40 304,00 лв

Европейски 

институт - 

клон 

Благоевград

Разработена и стартира интернет страница, която служи за платформа за 

събиране на информация, провеждане на електронни курсове и 

разпространение на резултатите от проекта. Разработени са шест онлайн 

професионални курса с цел да се повиши квалификацията на участниците в 

тези курсове и да се увеличат техните шансове на пазара на труда. 

Организирани са две обучения по предприемачество един конкурс на 

предприемачески идеи, представени от безработни младежи.
2. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции. 

3. 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 (15-24) чрез увеличаване на обхвaта на услугите и 

програмите, насочени към младите хора.         

54 000 187 941
международн

и програми
149 750,00 лв МЗ, 28 РЗИ

Млади хора, получили информационни услуги  от работа на терен по подхода 

"Връстници обучават връстници", млади хора достигнати  чрез кампании и  

обучения.

4. Информационна дейност на ЦРЧР за популяризиране на програма 

"Еразъм+". 10 000 10 250

ЕС, Програма 

на ЕК "Еразъм 

+"                             

10 000,00 лв 20 580,00 лв МОН (ЦРЧР)

Разходваните финасови средства са в размер на 10 500 евро (равностойност в 

BGN - 20 580 лв.).

5. Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)"

100 000 107 523
бюджет на 

ММС
ММС

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 1

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

*бр. млади хора 

получили 

информационни услуги 

на възраст от 15 до 29 г.          

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

Задача 1. Публично подпомагане и 

предлагане на качествени 

информационни услуги, предоставящи 

актуална, систематизирана и достъпна 

информация, удовлетворяваща широк 

спектър от интереси и потребности на 

младите хора.



6. Програма "Влез в час с данъците" 

14 120
бюджет на МФ 

(НАП)
МФ (НАП)

През 2015 г. са проведените 645 данъчни урока, в които са обхванати 14 120 

ученици на възраст 14-18 години. Часовете по данъчна грамотност са 

проведени в 120 общообразователни училища в 28 областни града от 100  

служители на НАП.

7. ЕвроДиг 2015 София и Ново медийно лятно училище 50 МТИТС

8. Проект 3-49 "Познание по електронни услуги за социално 

сближаване"

1 000 1 000

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Македония 

2007-2013

55 419,00 лв               55 419,00 лв. 

ПГИМ 

"Йордан 

Захариев", гр. 

Кюстендил

След приключване на проекта учениците от двете училища в България и 

Македония (общо 30 деца) са придобили нови познания и умения в сферата 

на ИКТ и по конкретно в областта на изработването и поддръжката на 

статични уеб платформи и  разработването на електронни услуги. Придобили 

са опит и комуникативни умения за работа в екип, посредством работата им с 

бизнес организации и фирмите участващи в проекта. Разработени са пет (5) 

интернет страници за електронни услуги, промотирани от учениците в проекта 

пред бизнес среди и проектна аудитория. 

9. Програма "Влез в час с данъците" 
15 000

бюджет на МФ 

(НАП)
МФ (НАП)

15 000 активни онлайн потребителя, от които 2 000 ученика, включили се в 

играта "Парола: касова бележка".

10. Общински инициативи: интернет сайт и фейсбук страница на 

Младежки център; Интернет сайт на Районна здравна инспекция 

(РЗИ).
3 873

общински 

бюджет
община 

11. Поддържане в официалната интернет страница на ДАЗД на 

тематични рубрики с информация за лицензирани доставчици на 

социални услуги, координати на ОЗД/ДСП в страната, Национална 

телефонна линия за деца 116111, Съвет на децата към ДАЗД и др.
100 000 385 090

 бюджет на 

МТСП (ДАЗД)
ДАЗД

Общият брой посещения на интернет страницата на ДАЗД са 482 690, а 

уникалните посещения на сайта са 385 090. В раздел „Лицензиране” броят на 

уникалните посещения през 2015 г. е 2 253. В раздел „Детско участие” броят 

на уникалните посещения е 430. Броят на уникалните посещения в раздел 

„Съвет на децата към ДАЗД” е 771. В раздел „Полезна информация” броят на 

уникалните посещения е съответно 2 051.

12. Общински инициативи: проведени информационни срещи и 

кампании; изготвен електронен регистър на младежки НПО; 

изработена интернет страницата на общини и  Младежки центрове;  

проведени дейности за запознаване на младите хора с 

възможностите, които им предоставя  Закона за младежта.

*бр. млади хора 

получили 

информационни услуги 

на възраст от 15 до 29 г.          
21 564

общински 

бюджет
87 850,00 лв

общини,  

БМЧК, НПО,                

МКБППМН

1.1. Оигуряване на възможност за 

хората с увреждания да търсят, 

получават и споделят информация 

наравно с останалите членове на 

обществото и да използват по най-

добър начин новите технологии. 

Приемане на две концепции по чл. 21 от Конвенцията за правата на 

хората с увреждания:

1. „Свобода на изразяване и на мнение и достъп до информация”. 

2. "Въвеждане на жестов език".

*брой изготвени и 

приети концепции       

2 МОН

По мярката не са отчетени резултати.

*бр.национални 

кампании
242 45

*бр.регионални 

кампании
52 21

*бр. областни 

кампании
38 60 60 000,00 лв

*бр. общински 

кампании
329 402 143 970,00 лв

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
39 888 79 090 4 500,00 лв

*бр.национални 

кампании
1 1

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
10 000 10 000

*бр.национални 

кампании
3

*бр.регионални 

кампании 
96

5. ЕвроДиг 2015 София и Ново медийно лятно училище

6. Рамкова програма Хоризонт 2020

7. Механизъм за свързване на Европа

*бр.национални 

кампании 6 МТИТС

МО11 000,00 лв

общински 

бюджет

бюджет на МО

общини, 

училища, 

МКБППМН, 

НПО,   

читалища, 

областни 

администраци

и,  ДБТ, ЦОП,  

БМЧК, 

ЦКБППМН, 

ДАЗД, 

 музеи

11 000,00 лв

1. Проведени общински  кампании за повишаване информираността 

на младите хора по различни теми.                                                                                       

2.  Разпространени информационни материали.

ММС

*бр. млади хора 

получили 

информационни услуги 

на възраст от 15 до 29 г.          

бюджет на 

ММС

3. Кандидатстудентска и кандидаткурсантска информационно- 

рекламна кампания.

Задача 1. Публично подпомагане и 

предлагане на качествени 

информационни услуги, предоставящи 

актуална, систематизирана и достъпна 

информация, удовлетворяваща широк 

спектър от интереси и потребности на 

младите хора.

Броят на регионалните и националните кампании е посочен в Приоритет 6, 

Оперативна цел 6.2.1., задача 1 и Оперативна цел 6.2.3., задача 4.

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

Задача 2. Организиране на 

национални, регионални, областни и 

общински информационни кампании, 

насочени към младите хора.

4. Национална програма за младежта (2011-2015)

*бр. уникални 

посещения



*бр. запознати млади 

хора с правата им на 

възраст от 15 до 29 г.          
14 164 20 205 20 000,00 лв 35 697,98 лв

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г. 

запознати с публичните 

институции 

13 891 13 665 7 800,00 лв 4 160,00 лв

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 организации. 

Програма "Еразъм+" *бр. млади хора, 

използвали Евродеск за 

информиране, на 

възраст от 15 до 29 г.          5 000 5 000
Програма на 

ЕК "Еразъм +"
123 250,00 лв 49 000,00 лв МОН (ЦРЧР)

Разходваните финасови средства са в размер на 25 000 евро (равностойност в 

BGN - 49 000 лв.).

*бр. уникални 

посещения в 

младежките портали:
54 000 61 811

nism.bg
5 000 44 958

mikc.bg 6 000 5 597

eurodesk.bg
43 000 11 256 6 000,00 лв 4 008,00 лв

Разходваните финасови средства по т. 2 са в размер на 2045,16 евро 

(равностойност в BGN - 4 008,20 лв.) 

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

263667 443004 181 454,00 лв 261 491,98 лв

*бр. уникални 

посещения
104873 401090 55 419,00 лв 55 419,00 лв

*брой изготвени и 

приети концепции       
2 0 0 0

*бр. кампании 761 535 203 970,00 лв 0

*бр. млади хора, 

използвали Евродеск 

за информиране, на 

възраст от 15 до 29 г.          

5000 5000 123 250,00 лв 49 000,00 лв

*бр. уникални 

посещения в 

младежките портали:
54000 61811 0 0

nism.bg 5000 44958 0 0

mikc.bg 6000 5597 0 0

eurodesk.bg 43000 11256 6 000,00 лв 4 008,00 лв

1. Проект № 3-014 "Възраждане на културното наследство в 

трансграничния район на България и Македония". 20 20

ТГС по ИПП 

България-

Македония

47 111,00 лв 47 111,00 лв БАРРБ

Разработен модел "учене чрез правене", организирани са две работилници за 

млади хора, в които да се обучават как да произвеждат различни продукти с 

използване на културното наследство, както и как да правят бизнес.     

2. Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)".
25 000 32 776

бюджет на 

ММС
ММС

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

*бр. консултирани 

млади семейства на 

възраст до 29 г.                                   

259 1 438 200,00 лв.

 *бр. консултации 

850 2 224 10 000,00 лв

*бр. услуги                     3 4

 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 3. Публично подпомагане и 

предлагане на услуги за организиране 

на свободното време на младите хора.

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Сърбия 2007-

2013

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. Кампании и инициативи:  Ден на младежкото самоуправление - 

"Директор за един ден"; "Дни на отворени врати";  "Седмица на 

Европа";  Ден на младежкото самоуправление в общинската 

администация;  Инициатива "Мениджър за един ден".

2. Срещи и дискусии младежи с представители на местната власт, 

дейности на консултативен кабинет - младежки политики, програми, 

дейности.

3. Организиране на Изложба "Детските права имат лице и история" на 

Уницеф . 

4. Проведен дискусионен форум Европейската конвенция за правата 

на човека и основните свободи".

Задача 5.  Развитие на Национална 

информационна система за младежта. 

Общо по оперативна цел 2.2.1. 

*бр. консултирани 

млади хора  на възраст 

от 15 до 29 г.     

Задача 3. Запознаване на младите хора 

с публичните институции и с правата 

им като част от местната общност и 

като граждани на Република България 

и на Европейския съюз.

Задача 2. Публично подпомагане и 

предлагане на консултантска помощ за 

семейно планиране и развитие на 

устойчиви семейни модели сред 

младите хора, включително и за 

развитие на умения за добро и 

отговорно родителство.

бюджет на 

ММС, 

Програма на 

ЕК "Еразъм +"               

1. Национална програма за младежта (2011-2015).                                                                                          

2. Програма "Еразъм+" - Евродеск.

общински 

бюджет, друг 

донор

ММС, МОН 

(ЦРЧР)

общини, 

училища, 

читалища,             

библиотеки, 

МИЦ, ОП 

ДМЦ, ЦОП 

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

Фондация 

"Диалози"-  

Видин

13 935,00 лв

1. Проект 98 "Центрове за медиация на връстници". 

общини, 

училища, 

читалища, 

ЦОП, НПО, 

ДБТ

Организирани срещи на връстници от България и Сърбия.

1. Разработване на проекти за социално включване, формиране и 

развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа.

2. Продължаване на дейността на консултантски кабинети 

(психологичен, здравен).

3. Прилагане на нормативно регулирани облекчения и стимули за 

млади семейства чрез отпускане на еднократна помощ за всяко 

новородено дете и фиксиране на по-нисък размер на определени 

такси и услуги за млади семейства и др.                                                                        

4. Разработване на програми за семейно консултиране и планиране.

общински 

бюджет, 

училищен 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, друг 

донор, 

Програма за 

подкрепа на 

НПО в 

България по 

59 558,52 лв



*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.                                      660 770

*бр. услуги                     
1 204 558 26 460,00 лв 242 650,00 лв

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.                                      
36 560 38 184 533 300,00 лв 826 427,00 лв

*бр. услуги                     128 4 444

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.                                      
12 800 212 721

1. 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 (15-24).  

2. 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.

13 1
международн

и програми
МЗ 

18 НПО, като всяко НПО има изградени партньорски взаимоотношения с 

КАБКИС и РЗИ; осем НПО имат партньорски взаимоотношения с МОК в 

съответния град.

3. Създадени  партньорства на неправителствения сектор с   

училища,читалища и общини. 

4.Създадени  ученически консултативни съвети, електронна трудови 

борси, общински младежки парламенти, общински консултативни  

съвет по въпросите за младежта. 

5. Подкрепа на проекти на младежки организации от общински 

програми.

126 128
общински 

бюджет

община, 

читалища, 

ЦСРИ, ДСП, 

областни 

администраци

и, НПО,    

МКБППМН 
6. Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)" 2 3
бюджет на 

ММС
ММС

Национален консултативен съвет за младежта, Обществен съвет по въпросите 

на младежта към министъра на младежта и спорта, Междуведомствена 

работна група за изпълнение на Структурния диалог в Обновената рамка за 

европейско сътрудничество в областта на младежта.

7. Лицензиране на доставчици на социални услуги за деца. *лицензирани 

доставчици 90 102
 бюджет на 

МТСП (ДАЗД)
ДАЗД

Председателят на ДАЗД е издал 102 лиценза за предоставянето на 142 

социални услуги за деца.

*бр. обучени 

младежки работници
140 140

бр. проведени 

обучения за младежки 

работници

2 2

*бр. внедрени добри 

практики при 

предоставяне на 

младежки услуги 

5 5

*въведена система за 

оценка на качеството 

на младежката работа

1. Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)
118 353

бюджет на 

ММС
ММС

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

2. Проведени консултации, обучения, срещи, дискусии и 

информационни кампании.
12 217

общински 

бюджет
3 600,00 лв.

общини, 

училища, 

читалища, 

НПО

1. Приет е Национален план за широколентова инфраструктура за 

достъп от следващо поколение. Реализира се проекта „Развитие на 

високоскоростен широколентов достъп в България.

оперативна 

програма
МТИТС

Предвидените средства са в размер на 24 000 000 лв. Целта е   85,00% от 

населението между 15 и 34 г. да имат достъп до интернет.

По мярката не са отчетени резултати.

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

 общини,  

училища, 

спортни 

клубове, 

читалища, 

НПО,  

МКБППМН

Задача 3. Публично подпомагане и 

предлагане на услуги за организиране 

на свободното време на младите хора.

*бр. млади хора с 

достъп до интернет на 

възраст от 15 до 29 г.          

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Сърбия 2007-

2013

*бр. създадени 

партньорства за 

осъществяване на 

младежка политика 

(работни групи, 

консултативни съвети, 

комисии и др.)                                        

Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)".

2. Програма "Активно лято" за организиране на свободното време 

през ваканционните месеци.

3.Провеждане на културни прояви, кръжоци, състезания, екологични 

инициативи, конкурси и фестивали.

4.Изготвяне на общински програми за младежта. 

5. Финансиране на проекти по Програма "Младежки проекти" на 

община Варна и др. 

5.1. Подобряване капацитета на МИКЦ 

да продължат да обслужват своите 

общности.

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

5.3. Разширяване на кръга на 

обслужваните от тях млади хора и на 

предлаганите услуги.

5.2. Повишаване на качеството на 

услугите.

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

Фондация 

"Диалози"-  

Видин

Задача 4. Гарантиране качеството на 

публично подпомагани услуги за 

развитие за младите хора.

13 935,00 лв

ММС
бюджет на 

ММС

 бюджет на 

МТСП (ДАЗД)

Публикуване наинформация на  интернет страницата на ДАЗД за 

добри практики на доставчици на социални услуги за деца.

1. Проект 98 "Центрове за медиация на връстници". 

бюджет на 

ММС

Организирани срещи на връстници от България и Сърбия.

 общински 

бюджет, друг 

донор

ММС

6. Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)".

ДАЗД

*бр. млади хора 

получили услуги на 

възраст от 15 до 29 г.          

Задача 6. Подобряване на достъпа на 

младите хора до интернет.

59 558,52 лв



2.Въвеждане на WI-FI в училищата, читалищата и в центровете на 

градовете.

3.Предоставен достъп  до интернет в читалищата /Free WiFi/.

4. Осигуряване на интернет в кметства по програма "Глобални 

библиотеки".

5. Създадени  програми за развитие на ИКТ  в процесите на 

образованието, възпитанието и неформалното обучение; 

предоставяне на услуги в информациони центрове и библиотеки; 

6. Организирани безплатни обучения на младите хора с цел 

придобиване на ключови компетенции и умения по компютърна 

грамотност.  

13 715

общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет,   

фондация 

"Глобални 

библиотеки", 

БЧК

18 080,00 лв.

областни 

администраци

и, общини, 

читалища, 

НПО 

Задача 7. Подобряване на достъпа на 

младите хора до електронното 

съдържание в обществените 

библиотеки в България.

1. Създадени  електронни каталози, електронни картотеки, компютри 

с интернет в библиотеките. 

2. Осигурен достъп на млади  хора до  глобални библиотеки. 

3. Разширяване кръга на предлаганите електронни услуги.

4. Увеличаване делът на електронните носители на информация, 

поддържане на актуална база данни на електронно съдържание в 

библиотеките и улесняване достъпа на младите хора до нея.

*бр. млади хора с 

достъп до електронни 

библиотеки и интернет 

на възраст от 15 до 29 г.          8 594 25 052

общински 

бюджет, НПО  

читалищен 

бюджет, 

Фондация 

"Глобални 

библиотеки"

13 000,00 лв. 8 849,00 лв.

общини, 

библиотеки, 

читалища, 

НПО

1. Разширяване на мрежата от читалища, издадени методически 

указания, проведени консултации.
3 575 3 612 бюджет на МК МК

През годината са регистрирани нови 37 читалища. Изготвени са 2 броя 

указания като част от мерките за подобряване на нормативната база, свързана 

с читалищата, въведени през 2015 г. 

3 692 226

*бр. спец. услуги 586 133 18 500,00 лв. 3 350,00 лв.

*бр. обучени 

специалисти

93 387 2 000,00 лв.

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

97 349 440 093 611 491,00 лв 885 987,00 лв

*бр. консултирани 

млади семейства на 

възраст до 29 г.                                   

259 1 438 200,00 лв 0

 *бр. консултации 850 2 224 10 000,00 лв 0

*бр. услуги                     1 921 5 139 58 895,00 лв 305 558,52 лв

*бр. създадени 

партньорства за 

осъществяване на 

младежка политика 

(работни групи, 

конкултативни съвети, 

комисии и др.)                                        

141 132 0 0

* лицензирани 

доставчици
90 102 0 0

*бр. обучени 

младежки работници
140 140 0 0

бр. проведени 

обучения за младежки 

работници

2 2 0 0

*бр. внедрени добри 

практики при 

предоставяне на 

младежки услуги 

5 5 0 0

*въведена система за 

оценка на качеството 

на младежката работа

0 0 0 0

*бр. доставчици на 

услуги  
7 267 3 838 0 0

*обучени специалисти 93 387 0 2 000,00 лв

общински 

бюджет

общини, 

спортни 

клубове,  

читалища, 

областни 

администраци

и, МКБППМН, 

ДБТ  

*бр. млади хора с 

достъп до интернет на 

възраст от 15 до 29 г.          

2.2.3. Оперативна цел: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора.

*бр. доставчици на 

услуги  

Задача 6. Подобряване на достъпа на 

младите хора до интернет.

2. Предложени  услуги за развитие на младите хора (читалища, 

спортни клубове, НПО).

3. Проведени консултации по ориентиране за личностно и кариерно 

развитие на млади хора, напускащи специализирани институции.  

4. Проведени  инициативи и кампании, насочени към личностно и 

социално развитие на младите хора в общината, чрез общински 

програми за  детето, общински програми за младежта, програми за 

съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи.

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. 



1. Проект № 97 "Подкрепа на транс-граничния туризъм чрез куклено-

театралното изкуство". 
203 203

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Сърбия 2007-

2013

7 843,00 лв 245 160,00 лв.           

Държавен 

куклен театър, 

гр.  Видин

Избор и обучение на млади хора за създаване на пиеса за куклен театър и 

организиране на представления.

2. Валидиране на професионални знания и умения, придобити чрез 

неформално и самостоятелно учене.
Центрове за 

професионалн

о обучение 

(ЦПО)

По мярката не са отчетени резултати.

*бр. доставчици на 

услуги в сферата на 

младежката работа и 

неформалното 

образование 

81

*бр. мл. хора на 

възраст от 15 до 29 г.          

16 200 8 000,00 лв

10. Подпомогнати финансово проекти по програми на МК *бр. проекти   

50 50 бюджет на МК 313 150,00 лв МК

По Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и 

информираност” са подкрепени 216 обществени библиотеки за обновяване 

на фондовете им с книги и други информационни източници.

1. Участие в дискусии, семинари, конференции и др.

12 6

 бюджет на 

МК, 

общини,                          

културни 

институти

МК

Проведени форуми в различни региони на страната.

542 547

 *бр. участвали млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

*бр. обхванати млади 

хора в дейности по 

програмата на възраст 

от 15 до 29 г., в т. ч.:          

3 334 2 046 500,00 лв 980,00 лв

* бр. млади хора, 

живеещи в малки 

градове  и малки 

населени места (села)      

1 703 1 455 980,00 лв

*бр. издадени 

EUROPASS                   
962

*бр. издадени 

YOUTHPASS

1 660

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:          
27 221 20 281 16 343,00 лв 246 140,00 лв

* бр. мл. хора живеещи 

в малки градове  и 

малки населени места 

(села) 

1 703 1 455 0 980,00 лв

6 500,00 лв

7 484

*бр. информационни 

кампании (моля 

избройте ги)        

  общински 

бюджет, БЧК, 

друг донор

2. Публикувани информации на сайта на библиотеките, интервюта, 

информационни дни, презентации, разпространение на рекламни 

материали. 

3. Организирани общински и училищни празници, кампании и 

конкурси  за семейството, здравословния начин на живот, 

преодоляване на неграмотносттта, превенция на насилието и др. 

Задача  2. Популяризиране формите на 

неформалното обучение.

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.

*бр. мл. хора на 

възраст от 15 до 29 г.          

3. Организирани дискусионни  форуми в областта на екологията, 

образованието, обществен ред и сигурност, възможности на развитие 

на физическото възпитание и спорта и др.

4. Предоставени услуги от читалища, спортни клубове,  културни 

институции, МКБППМН и др.                                                                                          

5. Организирани културни и спортни прояви с национално, 

регионално и местно значение, включени  в културния и спортен 

календар на общината.

6.Проведени информационни кампании, анкетни проучвания, 

беседи, лекции, презентации. 

7. Предоставени услуги за младите хора в Обединени детски 

комплекси.

8. Създаване на клубове и групи по интереси в училищата и 

читалищата.  

9. Предоставени услуги за осмисляне на свободно време на младите 

и гражданско образование. 

общини, БЧК,  

МКБППМН, 

училища, 

НПО, БМЧК, 

РЗИ,                               

МОН, 

читалища

общини, 

читалища,  

НПО,  

училища

1. Участие в дейности по проекти по "Еразъм +".

2. Дейности  на Общински детски и младежки парламент. 

3. Организиране на информационна кампания сред младите хора за 

възможностите за обмен и обучение по Програмата.

Задача 3. Разширяване на достъпа до 

програмата „Младежта в действие” на 

младите хора, особено на живеещите в 

малките градове и селските райони.

МОН (ЦРЧР)

Задача 4. Популяризиране и 

насърчаване на използването на 

EUROPASS и YOUTHPASS от младите 

хора като инструменти за самооценка 

на знания и умения, включително 

умения, придобити в неформална 

среда.

Общо по оперативна цел 2.2.3

общини, 

училища, 

читалища, 

спортни 

клубове,     

МКБППМН,  

НПО

общински 

бюджет, 

донорски 

програми

18 032

общински 

бюджет, 

местен бизнес



*бр. доставчици на 

услуги в сферата на 

младежката работа и 

неформалното 

образование 

81 0 0 0

*бр. проекти   50 50 0 313 150,00 лв

*бр. информационни 

кампании 
554 553 6 500,00 лв 0

*бр. издадени 

EUROPASS                   
0 962 0 0

*бр. издадени 

YOUTHPASS
0 1 660 0 0

1.  Международен конкурс за детска рисунка "С очите си видях 

бедата".                                                                                                     1 600

 бюджет на 

МОН и МВР, 

друг донор
61 000,00 лв

 МВР (ГД 

ПБЗН), МОН 

1 146 815 бюджет на МК 1 800 000,00 лв 1 300 000,00 лв

МК, 

МОН, 

МЗХ,  

ММС, 

и общини

*бр. подкрепени 

проекти
20 18

бюджет на МК, 

бюджет на НФ 

"Култура"

60 000,00 лв 50 000,00 лв
МК, НФ 

"Култура"

*бр. подкрепени 

млади творци на 

възраст от 15 до 29 г.  4 046

60

1. Подкрепа на фестивали, конкурси, спектакли, събити за млади хора 

на конкурсен принцип в областта на театъра, музиката и танца.                                                                                             

2. Популяризиране на прояви с младежка тематика - конкурси, 

фестивали и други форуми чрез електронната страница и културния 

календар на МК.

95 бюджет на МК
МК, НПО, 

общини

по т. 1 - подкрепени 95 проекти.

По мярката не са отчетени резултати.

3. Общински инициативи 

*бр. инициативи и 

програми
451 540

 общински 

бюджет,  друг 

донор, 

Програмата за 

НПО в 

България по 

ФМ на ЕИП

445 560,00 лв

общини, 

читалища, 

ОДК, 

кметства, 

НПО,  

МКБППМН  

2.1. Улесняване на достъпа до нови 

технологии

1. Осигуряване на училищата с високоскоростен интернет достъп - 

100%.

2. 293 подпомогнати училища за закупуване на ИКТ оборудване

3. Достъп на българските училища, ВУЗ и научно-изследователските 

центрове до Паневропейската образователна и изследователска 

мрежа GEANT. 

4. Закупуване на крайни устройства за учители и ученици, оборудване 

за "смарт" класни стаи в 40 пилотни училища. 

5. Внедряване на модерни технологии за видеонаблюдение, контрол 

на достъпа, WiFi инфраструктура и в други училища.

*бр. мерки и услуги за 

улесняване на достъпа 

до нови технологии

333
бюджет на 

МОН 
5 196 834,00 лв МОН

По т. 1 са изразходвани 715 910 лв. 

По т. 2 са изразходвани 2 599 399 лв.     

По т. 3 са изразходвани 160 000 лв.     

По т. 4 са изразходвани 715 910 лв.     

По т. 5 са изразходвани 1 005 615 лв.     

1. Националнта стипендиантска програма на ЮНЕСКО и Л'Ореал 

България "За жените в науката" в сферата на природните науки.
3

Л'Ореал 

България
30 000,00 лв

МВнР и СУ 

"Св. Климент 

Охридски"

По мярката не са отчетени резултати.

2. Национална програма "С грижа за всеки ученик", модул 

"Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади".
9 300

бюджет на 

МОН
1 512 247,00 лв МОН

По мярката не са отчетени резултати.

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

общини, 

читалища, 

училища, 

ОДК, НПО

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

По т. 1 не са отчетени резултати.

По т. 2 - подкрепени млади творци на възраст от 15 до 20 г.

*бр. подкрепени 

млади творци на 

възраст от 15 до 29 г.                                                                              

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:

1.2. Насърчаване на приноса на 

младежката работа за реализацията на 

творческите способности на младите 

хора.

1.1. Подкрепа на младите дебютанти в 

изкуствата и в различните културни 

индустрии.

2. Подкрепа на млади таланти по Програма на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби за 2015 г. – стипендии и еднократно финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби.

3. Подкрепа на младите дебютанти в сферата на изкуството чрез 

проекти и програми за финансиране на творческа дейност – Програма 

„Дебюти”.

*бр. подкрепени 

проекти

4. Участия в международни, национални и общински конкурси и 

фестивали.

5. Организирани изложби, пленери, театрални спектакли, концерти и 

кино лектории в Обединени детски комплекси.

6.  Проведени дейности по  образователни програми, школи, 

любителски състави, студия, клубове по интереси.               

7. Проведени извънкласни  дейности по национална програма 

"Училище за свободното време",  съфинансиране проекти на 

младежки неправителствени организации от програми към СОС. 

Общо по оперативна цел 2.2.3

*бр. подкрепени 

млади хора на възраст 

от 15 до 29 г.          

2.2. Подкрепа на младите таланти с 

интерес към хуманитарните, 

инженерните и точните науки

общински 

бюджет, 

местен бизнес

77 460,00 лв



3. Създаване и функциониране на творчески клубове и формации. 

4. Връчване на общински награди и стипендии на изявени млади 

дарования в областта на науката и културата. 

5. Участия на школи в национални и международни конкурси.

6. Участие в общински, областни и национални ученически състезания 

и олимпиади.

7. Съфинансиране на на проекти на младежки неправителствени 

организации от програми и др.       

3 613

 общински 

бюджет, 

спонсори от 

местния 

бизнес, друг 

донор 

148 310,00 лв

общини, 

читалища, 

училища, 

НПО,  местен 

бизнес 

Задача 3. Развитие на българското 

младежко музикално движение в 

съответствие с европейските стандарти.

1. Извършени дейности за подпомагане на музикалните и танцови 

състави на територията на общината.                                                                        

2. Организиране на музикални събития.

3. Съфинансиране на на проекти на младежки неправителствени 

организации от програми към общините. 

*бр. мерки и 

инициативи

164

общински 

бюджет, друг 

донорт

36 600,00 лв

общини, 

читалища 

училища, 

музеи, ОДК

*бр. подкрепени 

проекти        238

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          
1 049

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

20 757 815 3 747 517,00 лв 1 300 000,00 лв

*бр. подкрепени 

проекти и инициативи
864 558 505 560,00 лв 50 000,00 лв

*бр. мерки и услуги за 

улесняване на достъпа 

до нови технологии
0 333 0 5 196 834,00 лв

*бр. мерки и 

инициативи
164 0 36 600,00 лв 0

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г. в т.ч.:         
408994 904 193 4 556 805,00 лв 2 693 618,98 лв

* бр. мл. хора живеещи 

в малки градове  и 

малки населени места 

(села) 

1703 1 455 0 980,00 лв

*бр. уникални 

посещения
104873 401 090 55 419,00 лв 55 419,00 лв

*брой изготвени и 

приети концепции       
2 0 0 0

*бр. кампании 761 535 203 970,00 лв 0

*бр. млади хора, 

използвали Евродеск 

за информиране, на 

възраст от 15 до 29 г.          

5000 5000 123 250,00 лв 49 000,00 лв

*бр. уникални 

посещения в 

младежките портали:

54000 61811 0 0

nism.bg 5000 44958 0 0

mikc.bg 6000 5597 0 0

eurodesk.bg 43000 11256 6 000,00 лв 4 008,00 лв

*бр. консултирани 

млади семейства на 

възраст до 29 г.                                   
259 1438 200,00 лв 0

 *бр. консултации 850 2224 10 000,00 лв 0

*бр. услуги                     1921 5139 58 895,00 лв 305 558,52 лв

*бр. създадени 

партньорства за 

осъществяване на 

младежка политика 

(работни групи, 

конкултативни съвети, 

комисии и др.)                                        

141 132 0 0

* Лицензирани 

доставчици
90 102 0 0

*бр. обучени 

младежки работници
140 140 0 0

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 2

общини,  

читалища, 

НПО, 

училища,  ОДК 

Задача 4. Подпомагане развитието на 

млади български творци и участието 

им в европейския и световния културен 

обмен

1. Подпомагане на самодейни състави в участието им на 

международни фестивали, пленери, изложби и арт форуми.                                                                                                       

2. Участия на възпитаниците на школите по изкуства и спортните 

клубове в европейския културен обмен.

*бр. подкрепени 

млади хора на възраст 

от 15 до 29 г.          

Общо по оперативна цел 2.2.4

118 500,00 лв

2.2. Подкрепа на младите таланти с 

интерес към хуманитарните, 

инженерните и точните науки

 общински 

бюджет,  друг 

донор



бр. проведени 

обучения за младежки 

работници
2 2 0 0

*бр. внедрени добри 

практики при 

предоставяне на 

младежки услуги 

5 5 0 0

*въведена система за 

оценка на качеството 

на младежката работа
0 0 0 0

*бр. доставчици на 

услуги  
7348 3838 0 0

*обучени специалисти 93 387 0 2 000,00 лв

*бр. проекти и 

инициативи
914 608 505 560,00 лв 363 150,00 лв

*бр. информационни 

кампании 
554 553 6 500,00 лв 0

*бр. издадени 

EUROPASS                   
0 962 0 0

*бр. издадени 

YOUTHPASS 0 1660 0 0

*бр. мерки и услуги за 

улесняване на достъпа 

до нови технологии
0 333 0 5 196 834,00 лв

*бр. мерки и 

инициативи
164 0 36 600,00 лв 0

*бр. кръгли маси 10 7

*бр. обучения 1170 2205
*бр. конференции 5 2
*бр. срещи 400 418

*бр. семинари 50 112

*бр. участници 50 000 50 134

*бр. кръгли маси 107 211 9 131,00 лв

*бр. обучения 181 195 2 900,00 лв

*бр. конференции 58 3 150,00 лв

*бр. срещи 581 484 24 000,00 лв

*бр. семинари 118 247 6 350,00 лв

*бр. участници

11435 22577 6 050,00 лв

*програми 2 2

*проекти 50 52

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т. ч.:          
1 810 1 280 159 000,00 лв 159 000,00 лв

*бр. млади хора със 

специални 

потребности

650 550 91 000,00 лв

*бр. млади хора в риск
1160 730 68 000,00 лв

*програми 182 311 410 200,00 лв

*проекти 334 191 600,00 лв

бюджет на МЗ

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

1. Програма "Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск".

3.2. Оперативни цели 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 2

МЗ, 28 РЗИ

ММС,  

спортни 

организации

общини, 

училища, 

областна 

администраци

я, БЧК, 

Семейно-

консултативен 

център, 

здравни 

кабинети, 

читилища, 

НПО, РИОКОЗ 

2. Реализирани кампании по програма за превенция на ХИВ/ СПИН.

3. Проведени срещи на медицински специалисти  и спортни 

организации  за  здравословен начин на  живот на младите хора. 

4. Проведени инициативи, информационни кампании, анкетни 

проучвания, беседи, лекции и  презентации.

5. Проведени  обучения и семинари за здравословен начин на живот.

6. Проведени демонстрации по  първа помощ на учениците от 9 до 12 

клас.

7. Включване на млади хора в обществено експертни съвети по 

културата и спорта. 

8. Включване в спортни клубове и младежки инициативи. 

2. Изпълнение на общински програми за профилактика и 

рехабилитация на заболявания. 

3. Организирани  спортни срещи и турнири, срещи с младежки 

работници и младежки организации, лекции и обучения в училищата. 

4. Финансиране на  спортни събития, форуми, кампании и 

инициативи.

1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни 

болести 2014-2020 г.

общински 

бюджет,         

бюджет на 

БЧК,  друг 

донор

бюджет на 

ММС

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

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.

 общински 

бюджет,          

местен бизнес,

друг донор 

Задача 2. Осигуряване на ефективно 

прилагане сред младите хора на 

насоките на ЕС за физическата дейност, 

особено сред младежите с 

увреждания.

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

общини,  

спортни 

клубове, 

МКБППМН, 

РЗИ, училища



*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т. ч.:          
3060 3 123,00 лв

*бр. млади хора със 

специални 

потребности

118 300

*бр. млади хора в риск

*бр. инициативи и 

кампании

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т. ч.: 
6 200 6 200

*бр. млади хора със 

специални 

потребности
*бр. инициативи и 

кампании
66

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т. ч.: 

1977 2259

*бр. млади хора със 

специални 

потребности

320 231 5 000,00 лв

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.,  в т. ч.:         

13 047 9 739 416 123,00 лв 327 750,00 лв

*бр. млади хора със 

специални 

потребности

1 088 1 081 96 000,00 лв 0

*бр. млади хора в риск
1 160 730 68 000,00 лв 0

*бр. кръгли маси 117 218 9 131,00 лв 0

*бр. обучения 1 351 2 400 2 900,00 лв 0

*бр. конференции 63 2 3 150,00 лв 0

*бр. срещи 981 902 24 000,00 лв 0

*бр. семинари 168 359 6 350,00 лв 0

*бр. участници 61 435 72 711 6 050,00 лв 0

*бр. програми 184 313 410 200,00 лв 0

*бр. проекти 384 52 191 600,00 лв 0

*бр. инициативи и 

кампании
66 0 0 0

*бр. информационни 

кампании 3 3 116 549,00 лв

*бр. младежки 

информационни 

мрежи
*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.              

*бр. информационни 

кампании 
192 323 1 550,00 лв

*бр. младежки 

информационни 

мрежи

34 805

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.              
21 268 30 110

1. 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 (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и 

програмите, насочени към младите хора - дейности на 18 НПО за: 

- 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; 

- изграждане и поддържане на общински клуб/център за обучители 

на връстници сред млади хора в риск;

- изграждане и поддържане на мрежа от обучители на връстници и 

предоставяне на обучение на връстници от връстници извън 

училище.

общински 

бюджет, друг 

донор

168 750,00 лв

2. Разяснителни здравни кампании в училища с участието на 

медицински специалисти и доброволци.

3. Разпространение на информационни материали и организиране на 

информационни кампании по повод международни дни, свързани с 

превенция на заболявания.                                                      4. 

Предоставяне на специфични услуги за превенция на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции и промоция на сексуално и репродуктивно 

здраве сред млади хора в риск. 

5.Изградена  национална  мрежа за млади хора в риск.

международн

и програми

Общо по оперативна цел 3.2.1.

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

5. Програма "Развитие на спорта на учащите".

2. Изпълнение на общински програми за профилактика и 

рехабилитация на заболявания. 

3. Организирани  спортни срещи и турнири, срещи с младежки 

работници и младежки организации, лекции и обучения в училищата. 

4. Финансиране на  спортни събития, форуми, кампании и 

инициативи.

общински 

бюджет,         

бюджет на 

БЧК,  друг 

донор

101 000,00 лв

Задача 2. Осигуряване на ефективно 

прилагане сред младите хора на 

насоките на ЕС за физическата дейност, 

особено сред младежите с 

увреждания.

6. Организирани инициативи, посветени на Европейската седмица на 

движението и спорта MOVE WEEK, миниспартакиада, състезания от 

общинския спортен календар и извънучилищни дейности. 

7. Реализирани спортни празници и турнири.

Задача 1.  Разработване и 

разпространение на здравна 

информация, съобразена с нуждите на 

младите хора чрез мобилизиране на 

младежките информационни мрежи.

бюджет на 

ММС

общински 

бюджет   

училищни 

бюджети,  друг 

донор

Проект на Асоциацията за университетски спорт "Академика" (АУС).

общини,  

спортни 

клубове, 

МКБППМН, 

РЗИ, училища

общини, БЧК, 

училища, 

областни 

администраци

и, читалища, 

НПО,

 МКБППМ

153 000,00 лв

ММС, АУС

4 500,00 лв

общини, 

областни 

администраци

и, спортни 

клубове

МЗ 

Дейности за 14 февруари - Ден на влюбените,

Третата неделя от месец май - световен ден за съпричастност със засегнатите 

от ХИВ, Световен ден за борба срещу СПИН - 1 декември. 



1. Проведени дейности на медицинските специалисти в училищата -

беседи, разпространение на информационни материали и споделяне 

на добри практики. 

2. Прилагане на подхода "Връстници обучават връстници". 

3. Провеждане на кампании  на БМЧК  за представяне на семинари и 

беседи със здравна тематика, организиране и изнасяне на лекции и 

беседи пред по-малки ученици. 

4. Разработване на презентации и ролеви игри на здравни теми. 

5. Организирани общински инициативи и кампании за здравословен 

начин на  живот и превенция на зависимости.

6. Въвеждане на здравни клубове в училищата  и изграждане на 

единна училищна мрежа.

247 104

  общински 

бюджет, 

училищни 

бюджети,  друг 

донор

400,00 лв 320,00 лв

общини, 

училища, 

областни 

администраци

и, БЧК, 

читалища, 

НПО,

 МКБППМН

7. Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария, 

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".

3
международн

и програми
МЗ 

Обучителни сесии  по подхода "Обучение  на връстници от връстници" на 

теми свързани с превенция на ХИВ/СПИН и СПИН.

*бр. информационни 

кампании и добри 

практики
3 679 997

*бр. участвали млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.                                        

8 764

*бр. функциониращи 

общински клубове за 

обучители на 

връстници

87 260

*бр. обучени 

обучители на 

връстници- млади хора 

на възраст от 15 до 29 г.                                       

624 495

*Брой фунциониращи 

КАБКИС
19 19

20 000 18 325

2. Проведени беседи от медицински специалисти с ученици в часа на 

класа. 

3. Проведени  ученически игри, отбелязване на деня на спорта, 

състезания и турнири. 

4. Организирани информационни кампании  относно сексуално и 

репродуктивно здраве, превенция на нежелана бременност и и 

повишаване на сексуалната култура.

5. Финансово подпомагане на лица и семейства с репродуктивни 

проблеми.  

общински 

бюджет, друг 

донор, 

училищен 

бюджет

20 500,00 лв

общини, 

училища, 

БМЧК, ДПС, 

читалища

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

50 656 48 930 65 700,00 лв 20 500,00 лв

*бр. информационни 

кампании и добри 

практики

3 682 1 323 1 550,00 лв 116 549,00 лв

*бр. младежки 

информационни 

мрежи

34 805 0 0

*бр. въведени нови 

форми за здравно 

образование в 

училищата

247 107 400,00 лв 320,00 лв

*бр. функциониращи 

общински клубове за 

обучители на 

връстници

87 260 0 0

*Брой фунциониращи 

КАБКИС
19 19 0 410 422 лв.

общини, 

училища, 

МКБППМН, 

областни 

администраци

и, читалища,     

БМЧК

12. Отбелязане на световни дни, свързани с  превенция на 

зависимостите и спорта.  

13. Проведени спортни състезания и турнири с младежи.  

14. Проведени превентивни инициативи и  дейности на медицински 

специалисти в здравни кабинети в училищата.                                                     

15. Проведени дейности от общинските съвети на децата.

200,00 лв

   държавен 

бюджет,  

общински 

бюджет, 

училищни 

бюджети,   

друг донор

1. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН (2008-

2015) и Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана 

от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария.
бюджет на МЗ

Общо по оперативна цел 3.2.2.

*брой обхванати 

млади хора на възраст 

от 15 до 29 г.          

8. Проведени  беседи и разговори на младежи с представители на 

РЗИ относно  тютюнопушене, СПИН, булимия и анорексия, 

туберкулоза и др. 

9. Организирани  информационни кампании за повишаване на 

здравната култура в спортните клубове в общината. 

3. Организирани летни клубове по интереси, обучения и дискусии в 

училищата. 

10. Отбелязване на международни дни на здравна тематика и 

превенция на насилието.                                                               

11. Реализиране на дейности по  подхода „Връстници обучават 

връстници” при превенция на полово предавани заразни болести.                                                                       

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.

Задача 3. 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 сексуално предавани инфекции. 

общини, 

училища,  

МКБППМН,  

БМЧК, 

общински 

съвет по 

наркотични 

вещества 

*бр. въведени нови 

форми за здравно 

образование в 

училищата

общински 

бюджет, 

УНИЦЕФ

61 000,00 лв

410 422,00 лв МЗ 



*бр. обучения

 

*бр. обхванати млади 

хора с увреждания 150 150 28 600,00 лв 28 500,00 лв

*бр. обучения
2 972 233

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          23 878 21 376

*бр. програми 2 2

*бр. проекти 219 219

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          18 300 18 600

*бр. програми 1 1

*бр. проекти

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

69 500 65 693

*бр. програми 2 1

*бр. проекти 3 2

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

600 700

*бр. програми 1

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
6 780

*бр. програми 381

*бр. проекти 113

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

84 745

По т. 1:

- проектът се изпълнява от МО;

- участници в дейностите - 6 600 младежи;                     

- финансиране - 290 000,00 лв. от ММС  и 100 000,00 лв. от МО.                                                                                             

По т. 2:

- 218 одобрени проекта;                                                                                                   - 12 

000 участници в дейностите;

- финансиране - 1 038 880,00 лв.

Задача 2.  Реализиране на програми за 

стимулиране на детския и младежкия 

спорт и туризъм.

3. Национална програма "Училището - територия на учениците", 

модул "Национални и международни ученически програми и 

състезания" на МОН.

1 328 880,00 лв

499 500,00 лв499 600,00 лв

 общински 

бюджет, 

училищни 

бюджети,  друг 

донор

4. Проект 41 по Втора покана "Укрепване на териториалното 

сближаване в трансграничния регион чрез развитие на  социалната 

инфраструктура в областта на спорта".                                                                                                  

5. Проект 68 "Потенциалът на трансграничното сътрудничество като 

основа за устойчиво развитие".                       

6. Проект № 3-018, "Спортът като култура и здравословен начин на 

живот" - дейности за подобряване на спортната инфраструктура.                  

7. Обучение на подрастващи за участие в общински, областни и 

републикански състезания по пожароприложен спорт на младежките 

противопожарни отряди  "Млад огнеборец".

бюджет на 

МОН
МОН, ММС

 община 

Берковица и  

община 

Вършец,  ОУ 

"Иван Вазов" - 

Свиленград

1 862 790,00 лв

78 184,00 лв

бюджет на 

ММС, 

бюджети на 

МВР (ГДПБЗН) 

и МОН

ММС, МО

170 000,00 лв

 общински 

бюджет, 

училищни 

бюджети,  друг 

донор

8.  Разработване на училищни проекти по ПМС 129. 

9. Осъществяване на дейности от Общинския спортен календа за 2015 

г. 

10. Участие в ученически игри през 2015 г.

11. Реализиране на проекти за насърчаване на спортни дейности;  

12. Общински инициативи по  спортните календари и програми на 

общините;  проекти за подобряване на социалната инфраструктура в 

областта на спорта чрез реконструкция на спортни игрища и паркови 

пространства; общински, регионални и национални спортни 

състезания; изпълнене на програма за развитие на физическото 

възпитание, спорта и социалния туризъм.                                                                                                                              

13. Финансиране на спортни клубове. 

14. Организирани спортни форуми и иницативи.

бюджет на 

ММС

МВР 

(ГДПБЗН),

МОН

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Сърбия 2007-

2013, 

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Турция 2007-

2013

1. "Програма за развитие на спорта за всички" на ММС.                                                                                                                                               

2. Програма "Спорт за децата в свободното време" на ММС.

3. Финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни 

постижения и спортни мероприятия, включени в общинския спортен 

календар за 2015 г.       

4. Организиране на лекции и  беседи. 

5. Реализиране на общински програми и инициативи. 

6. Изпълнение  на Общинска стратегия за физическо възпитание и 

спорт. 

7. Организиране на спортни турнири и походи. 

1. "Ученически игри за общообразователните училища" (15-16 г. и 17-

18 г.) за 2015 г.                                               

2. "Ученически игри за специалните училища".

Задача 1. Създаване на възможности за 

обучение на младите хора по 

въпросите на здравето, спорта и 

физическата активност. 

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:       

1 026 120,00 лв

60 000 55 000

бюджети на 

ММС

  общини, 

училища, НПО    

МКБППМН,   

РИО, спортни 

клубове

728 222,00 лв

По програмата в безплатни спортни занимания по вид вид спорт се включват 

деца и младежи на възраст от 7 до 18 години. 

По т. 4 - Проект 41 е насочен към подобряване на  социалната инфраструктура 

в общините Берковица и Палилула (Република Сърбия) чрез изграждане на 

спортни съоръжения с цел да се  осигурят възможности за обучения по спорт, 

равен достъп и социално включване. 

По т. 4 и 5 - финансирането на дейностите по проекти 41 и 68 от Програмата за 

ТГС България-Сърбия 2007-2013, е в размер на 1 572 882, 9 лв.    

По т. 6 - по проекта са реализирани инвестиции и спортни дейности за деца, 

включително деца с увреждания, техните родители, учители и други целеви 

групи.  Децата са участвали във физическа активност и творчески занимания с 

цел подобряване на техните умения и физически способности.

78 184,00 лв

2 229 059,00 лв

ММС, БПА, 

СФГБ, БАСУ, 

училищни 

спортни 

клубове 

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

общини, 

училища, 

спортни 

клубове, 

МКБППМН, 

читалища

 НПО, ОДК

1 307 780,00 лв

1. В ученическите игри за общообразователните училища са взели участие 

общо 95 000 ученици, като  55 000 от тях са на възраст 15-20 г. Средствата в 

размер на 471 000 са изразходвани за провеждането на УИ за всички 

участници. 

2. В ученическите игри за специалните училища са взели участие общо 330 

ученици, като  150 от тях са на възраст 15-20 г. Средствата в размер на 28 500 

са изразходвани за провеждането на УИ за всички участници.  



Задача 3. Мотивационни и 

информационни кампании за 

повишаване на спортната култура на 

младите хора. 

1. Организирани студентски универсиади и турнири, национални и 

международни прояви, популяризиране на спорта, чествания и 

годишни състезания.

2. Организиране на информационни кампания за спорта като 

превенция срещу агресията и насилието сред подрастващите; 

3. Съфинансиране на спортни кампании и кампании за здравословен 

начин на живот. 

*бр. мотивационни и 

информационни 

кампании

1 066

 общински 

бюджет, 

училищни 

бюджети,  друг 

донор

132 900,00 лв

общини, 

спортни 

клубове,  

ММС, МОН, 

спортни 

федерации,  

училища,        

общински 

съвет, 

МКБППМН, 

  НПО
Общо по оперативна цел 3.2.3. *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:        

263 953 161 519 6 067 565,00 лв 3 797 854,00 лв

* бр. млади хора със 

специални 

потребности

150 150 0 0

*бр. обучения 2 972 233 0 0

*бр. програми 387 4 0 0

*бр. проекти 335 221 0 0

*бр. мотивационни и 

информационни 

кампании
1 066 0 132 900,00 лв 0

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т. ч.:          

327 656 220 188 6 549 388,00 лв 4 146 104,00 лв

 *бр. обхванати  млади 

хора със специални 

потребности и в риск
2 398 1 961 164 000,00 лв 0

*бр. кръгли маси 117 218 9 131,00 лв 0

*бр. обучения 4 323 2 633 2 900,00 лв 0

*бр. конференции 63 2 3 150,00 лв 0

*бр. срещи 981 902 24 000,00 лв 0

*бр. семинари 168 359 6 350,00 лв 0

*бр. участници 61 435 72 711 6 050,00 лв 0

*бр. програми 571 317 410 200,00 лв 0

*бр. проекти 719 273 191 600,00 лв 0

*бр. инициативи, 

кампании и добри 

практики

4 814 1 323 134 450,00 лв 116 549,00 лв

*бр. младежки 

информационни 

мрежи

34 805 0 0

*бр. въведени нови 

форми за здравно 

образование в 

училищата

247 107 400,00 лв 320,00 лв

*бр. функциониращи 

общински клубове за 

обучители на 

връстници

87 260 0 0

*Брой фунциониращи 

КАБКИС
19 19 0 410 422,00 лв

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 3

4.2. Оперативни цели

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. 

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

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



1. Предоставени  социални услуги в общността, които осъществяват 

дейности, насочени към подкрепа на младите хора.

189 772
държавен 

бюджет 

МТСП, ДАЗД, 

АСП, общини

Към м. декември 2015 г. на територията на страната функционират 772 

социални услуги, вкл. от резидентен тип, делегирани от държавата дейностт, 

подходящи за деца и млади хора на възраст от 18 до 25 години: 154 Дневни 

центъра, 40 Центъра за социална рехабилитация и интеграция, 111 Центъра за 

обществена подкрепа, 5 Социални учебно-професионални центъра, 253 

Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, 28 Преходни 

жилища, 142 Защитени жилища, 26 Наблюдавани жилища и 13 Центъра за 

временно настаняване на лица.  

Финансовият стандарт, който е определен за 2015 г. за едно капацитетно 

място в социалните услуги е: Дневен център за деца и/или възрастни хора с 

увреждания - 6 089 лв., Дневен център за деца с увреждания седмична грижа - 

6 267 лв., Център за социална рехабилитация и интеграция - 2 599 лв., Център 

за обществена подкрепа - 2 865 лв., Социален учебно-професионален център - 

6 019 лв., Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 

увреждания - 8 633 лв., Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания - 9 049 лв., Преходно жилище - 7 004 лв., Защитено 

жилище за лица с умствена изостаналост - 7 227 лв., Защитено жилище за лица 

с психични разстройства - 7 356 лв., Защитено жилище за лица с физически 

увреждания - 7 014 лв.

Част от социалните услуги в общността за деца и възрастни осъществяват 

дейности, насочени към подкрепа на младежите в уязвимо положение. 

Социалните услуги се финансират на база капацитет на услугата и в тази 

връзка не могат да бъдат с точност посочени средствата, които са насочени 

приоритетно за предоставяне на социални услуги за младежи. През 2015 г. 

приключи проектното финансиране на услугите, развивани  по проект 
2. Осигуряване на подкрепа за млади хора в социалните услуги на 

местно ниво.

3. Развита  дейност на Центрове за предоставяне на социални услуги 

и Центрове за обществена подкрепа.  

общински 

бюджет

общини, 

БМЧК, 

Общински 

младежки 

съвет

*бр. кампании, 

форуми, конференции
1 1

*бр. участници
200 200

*бр. кампании, 

форуми, конференции
53

*бр. участници 5 314

1. чл. 36 , ал.2 - заетост на младежи с трайни увреждания, 

военноинвалиди или от социални заведения.                                                                                                           

2. чл. 52, ал.1 - заетост на лица с трайни увреждания, вкл. 

военноинвалиди.                                                                                            3. чл. 

52, ал.2 - заетост на лица с трайни увреждания, наети на временна, 

сезонна или почасова работа по ЗНЗ.                                                                                                                     

4. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания.

350 106
бюджет на 

МТСП
765 765,00 лв МТСП,АЗ

1. по чл. 36, ал.2  в заетост са включени 31 младежи и са изразходвани 71 512 

лв.              

2. по чл. 52, ал.1 в заетост са включени 106 лица, от тях 3 са младежи и са 

изразходвани 215 169 лв., включително за младежи.                         

3. по чл. 52, ал.2 в заетост са включени 160 лица, от тях 13 са младежи и са 

изразходвани 223 327 лв., включително за младежи.                 

4. по НП ЗОХТУ в заетост са включени 776 лица, от тях 59 са младежи и са 

изразходвани 6 494 337 лв.,  включително за младежи.

5. Включване на младежите  в програми към Дирекция "Бюро по 

труда".

6. Проведени консултации с младежи на специалисти от ЦОП, 

приемна грижа, ДАЗД, НПО. 

7.Извършени услуги за подпомагане на потребителите на услугата 

"Наблюдавано жилище" и потребители, настанени в 

специализираната институция за деца ДДЛРГ.

2 093
 общински 

бюджет
3 000,00 лв

общини, 

ДАЗД, ДСП, 

НПО, БМЧК 

Младежки 

център, 

социални 

институции

*бр. услуги

 общински 

бюджет

1. Проект № 2-101,  "Транс-граничен детски културен център" 

Дейности по изграждане на културен център за деца в Средец. 

383 652,00 лв
община 

Средец

 общини, 

училища   

БМЧК, ОИЦ, 

ДСП 

Задача 2. Подпомагане на социалната 

адаптация и повишаване на 

пригодността за заетост на младежите 

в неравностойно положение.

2. Организирани информационни кампании и екипни/работни срещи. 

3. Реализирани общински програми за обучения и терапевтични 

дейности. 

4. Организирани инициативи,  публични тържества за лица, 

ползватели на социални услуги.

5. Осъществена подкрепа на деца в приемни семейства с цел 

подобряване социалното им включване.

6. Провеждане на консултации с деца и техните родители.

383 652,00 лв

Задача 1. Насърчаване на 

сътрудничеството между социалните 

работници, младежките работници и 

младежките лидери за приобщаване 

на младите хора в риск от социално 

изключване.

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

Програма за 

ТГС по ИПП 

България-

Турция 2007-

2013

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. Развитие на социални услуги 

(включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), 

подходящи за млади хора на възраст от 

18 до 25 години в риск и 

синхронизирането им с политиките в 

областта на закрила на детето.

В културния център ще се предоставят услуги на 200 деца  и младежи на 

възраст 7-25 години. 



1. Разработване на специален Закон за социалните услуги. 

2. Разработване на нормативни промени в Закона за социално 

подпомагане в посока по-пълно гарантиране на правата на 

потребителите на социални услуги и участието им в процеса на 

предоставяне на социални услуги, както и промени, свързани с 

облекчаване на административната и регулаторна тежест при 

предоставянето на социлани усулги от частни доставчици.

*бр. нормативни 

актове

2 1
бюджет на 

МТСП
МТСП

1. През 2015 г. е подготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за 

социално подпомагане (ЗИД на ЗСП), който инициира промени, свързани с 

подобряване на нормативната уредба в сферата на социалните услуги. Част от 

промените са във връзка с възлагането на управлението на социалните услуги, 

делегирани от държавата дейности, облекчаване на лицензионния и 

регистрационния режим за намаляване на административната и регулаторна 

тежест при предоставянето на социални услуги от частни доставчици. Важна 

част от промените са свързани с подобряване на достъпността на социалните 

услуги, прилагането на индивидуален подход и гарантиране на правата на 

потребителите. През 2016 г. ЗИД на ЗСП беше приет от Народното събрание.                                                                                                                                                                                               

2. През 2015 г. стартира работата по разработването на Закон за социалните 

услуги, целящ подобряване на системата за финансиране, управление и 

постигане на по-висока ефективност при предоставянето на социални услуги.

3. Осигуряване на сексуално здравно образование за личностно 

развитие и превенция на ХИВ чрез обучени социални 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 (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, 

насочени към младите хора".

*бр. интегрирани 

млади хора на възраст 

от 15 до 29 г.          

499 МЗ 

4. Наблюдавано жилище; Дневен център за деца и младежи с 

увреждания; Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания.

52
общински 

бюджет
500,00 лв

общини, 

МКППМН, 

социални 

институции

Данни от одобрения от Министерския съвет План за изпълнение на 

Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

5. Проект "Детство за всички" 150 826
оперативна 

програма
4 450 678,00 лв 4 450 678,00 лв ДАЗД

632 млади хора на възраст от 15 до 29 г. са настанени в ЦНСТ за деца и 

младежи с увреждания; 104 млади хора на възраст между 18 и 29 г. от домове 

за деца с умствена изостаналост са настанени в Защитено жилище. По проект 

„Детство за всички“ към 2 юни 2015 г. за още 90 млади хора на възраст между 

15 и 29 г. от ДДУИ са били разписани подробни планове за преместване в 

ЦНСТ и ЗЖ.

6. Общински дейности: Запознаване на деца и младежи в 

неравностойно положение с условията за безплатно образование във 

ВУЗ в страната.

*бр. социални услуги         30
общини, 

училища

Данни от одобрения от Министерския съвет План за изпълнение на 

Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г.

*брой социални услуги
30

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

2 645 1 431 5 219 943,00 лв 4 450 678,00 лв

*бр. услуги 219 772 0 0

*бр. кампании, 

форуми, конференции 1 54 383 652,00 лв 383 652,00 лв

*бр. участници 200 5 514 0 0

*бр. нормативни 

актове
2 1 0 0

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
954 4 947

*бр. инициативи и 

кампании

149 167

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
3 599 6 378 5 243 043,00 лв 4 450 678,00 лв

*бр. услуги 219 772 0 0

бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 4

23 100,00 лв

общински 

бюджет, 

Световна 

банка,

други 

програми

Задача 3. Подобряване качеството на 

социалните услуги за млади хора в 

специализираните институции и 

извеждането им в общността, и 

осигуряване на подкрепа за тяхното 

пълноценно включване във всички 

области на обществения живот. 

Общо по оперативна цел 4.2.1 и 4.2.2

общински 

бюджет

1. Създадени групи за взамопомощ за хора с психични разстройства и 

техните семейства.

2. Осъществена подкрепа и създаване на умения за развиване на 

потенциала на лицата с психични разстройства за изграждане на 

социални и комуникативни умения с цел преодоляване на социалната 

изолация.

3. Осъществени дейности по проект "Интегрирани социални политики 

за предоставяне на алтернативни социални услуги, целящи социално 

включване.

4. Реализирани кампании и инициативи за насърчаване на 

политиките за социално включване.

5. Финансиране на дейности по Общински програми за младежта.

6. Проведени съвместни тържества с ОДЗ, училища и читалища.

 общини, 

БМЧК, 

читалища, 

училища, 

ЦОП, БМЧК, 

АСП, МТСП  

НПО 

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

Задача 1. Насърчаване съпричастността 

на младите хора към политиките за 

социално включване.



*бр. кампании, 

инициативи, форуми и 

конференции

150 221 406 752,00 лв 383 652,00 лв

*бр. участници 200 5 514 0 0

*бр. нормативни 

актове
2 1 0 0

Задача 1. Присъединяване и 

осигуряване на прилагането на 

Европейската конвеция за насърчаване 

на транснационалната дългосрочна 

доброволческа служба за младежи на 

Съвета на Европа.

1. Доброволчески стажове и инициативи.

2. Проведени кампании за подпомагане да деца от социално слаби 

семейства и деца с увреждания.

3. Приложени добри практики.

*бр. въведени добри 

практики 

10 37
общински 

бюджет 
43 000,00 лв 28 000,00 лв

училища, 

община, НПО

Задача 2. Насърчаване и подпомагане 

на участието на българските младежи в 

международното младежко 

доброволчество.

1. Участие на доброволци в дейности за социалните услуги в 

общността.

2. Участие на доброволци в местни и национални кампании.

3. Подпомагане и стимулиране на младежките доброволчески 

инициативи.

*бр. участвали като 

доброволци  млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.                     

453 1 771
общински 

бюджет
1 500,00 лв 6 400,00 лв

общини, НПО, 

читалища, 

училища,

БМЧК

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.

Проект на Закон за доброволчеството *нормативен акт

1
бюджет на 

ММС
ММС

*бр. обучения     

*бр. обучени млади 

доброволци на възраст 

от 15 до 29 г.          

350

*бр. обучения     54 108

*бр. обучени млади 

доброволци на възраст 

от 15 до 29 г.          
1 017 3952

*бр. обучения     5 12

*бр. обучени млади 

доброволци на възраст 

от 15 до 29 г.          
191

Задача  1. Удостоверяване и 

признаване на обучението, опита и 

уменията, получени от младите хора по 

време на доброволческата дейност. 

1. Сертифициране на обучителите.

2. Изготвени сертификати и Youthpass. 

3. Сертифициране на обучени доброволци.

*бр. добри практики за 

издаване на 

електронни 

сертификати

234 333

 общински 

бюджет, 

бюджет на 

НПО

2 000,00 лв

общини,   БЧК, 

НПО, 

МКБППМН

*бр. добри практики 3 3

Глобален фонд 

за борба срещу 

СПИН, 

туберкулоза и 

малария

7 723,00 лв МЗ

По т. 1:

- работа на терен на младежките клубове към 18те НПО, финансирани по 

Компонент 7;   

- провеждане на кампании и мероприятия, свързани с промоция на 

сексуалното и репродуктивно здраве;  

- провеждане на обучителни сесии по подхода "Обучение  на връстници от 

връстници".

*бр. работни срещи 8

*бр. публикации 17

*бр. добри практики 51 49

общински 

бюджет, 

бюджет на БЧК

4 600,00 лв

 общини, НПО, 

БМЧК, 

училища, ЦОП

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1ММС

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 4

5. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

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”. 

2. Участия в Национален лагер "Академия за доброволци 2015" и 

"Зимна академия за доброволци 2015".

3. Организирани обучения на тема "Развитие на младежкото 

доброволчество". 

4. Проведени обучения по проекти на НПО и други дейности.

общински 

бюджети

5.2. Оперативни цели

1. Набиране, обучение, стимулиране, 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 "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от 

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

2. Национална програма за младежта (2011-2015 ), Подпрограма 3 

"Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи".

1. Обучения на доброволци.

 общински 

бюджет

3. Набиране, обучение и оценка на доброволци за действия при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

4. Организиран конкурс "Най-добра младежка практика за 

доброволческа инициатива".

5. Приложени добри практики посредством развита система за работа 

и набиране на доброволци с опит.  

общини, БЧК, 

НПО, ЦСРИ
17 087,00 лв

бюджет на 

ММС

Задача  2. Въвеждане и поддържане на 

добри практики за управление на 

млади доброволци за набиране, 

обучение, стимулиране, наблюдение и 

оценка, както и за признание на 

постиженията им.

5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци

МВР 

5.2.3. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството

5. Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 3 

"Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи"

Задача 2. Осигуряване на подходящо 

обучение и квалификация за младите 

доброволци, свързани с извършваните 

от младежите доброволчески 

дейности.

ММС

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

По мярката не са отчетени резултати.

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.



*бр. работни срещи

111 102

общински 

бюджет, 

бюджет на БЧК

2 500,00 лв
общини,  

БМЧК

*бр. публикации
43 28 бюджет на БЧК

общини, 

БМЧК 
Задача 3. Въвеждане на 

„доброволческа книжка” като 

официален удостоверителен документ 

за обстоятелствата, свързани с 

доброволческата дейност на младите 

хора.

Издадени членски карти на доброволци. *бр. издадени 

доброволчески 

документи 68 370

общински 

бюджет, 

бюджет на БЧК

 БМЧК

Задача 4. Правно регулиране на статута 

на доброволческите организации. 

1. Проект на Закон за доброволчеството *нормативен акт
1

бюджет на 

ММС
ММС

Задача 5. Установяване на стандартите 

за младежкото доброволчество и на 

публичен контрол в защита на младите 

доброволци.

1. Статут и Етичен кодекс на БМЧК.

2. Създадена интернет страница за популяризиране на 

доброволческите дейности и набиране на партньори - EVS - Youth 

House Sliven и блог група.

*нормативен акт

общински 

бюджет
община

1. Национална програма за младежта (2011-2015), Подпограма 3 

"Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи" 8
бюджет на 

ММС
ММС

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

2. Организирани кампании за популяризиране на доброволчеството: 

"Мениджър за един ден" и "Библиотекар за един ден".

3. Информиране на младежите за възможностите за доброволчество. 

4. Подкрепа при реализиране на доброволчески кампаниии и 

инициативи. 

5. Насърчаване доброволческите инициативи на младежките 

организации чрез организиране на благотворителни концерти, 

кампании и базари.

149 470

 общински 

бюджет, 

бюджет на БЧК 

3 150,00 лв

общини, 

училища, БЧК, 

НПО 

*бр. млади 

доброволци на 

възраст от 15 до 29 г.          

1 820 5 914 18 587,00 лв 6 400,00 лв

*бр. въведени добри 

практики 
64 89 43 000,00 лв 40 323,00 лв

*нормативен акт 1 0 0 0

*бр. обучения     59 120 17 087,00 лв 0

*бр. добри практики 

за издаване на 

електронни 

сертификати

234 333 2 000,00 лв 0

*бр. работни срещи 111 110 2 500 лв. 0

*бр. публикации 43 45 0 0

*бр. издадени 

доброволчески 

документи

68 370 0 0

*бр. инициативи 149 478 3 150,00 лв 0

1. Програма на ЮНЕСКО за младежта МВнР, ММС, 

МОН

Отговорните институции са подадени от МВнР.

По мярката не са отчетени резултати.

*бр. инициативи  

*бр. подпомогнати 

организации

*бр. програми   14 28

*бр. инициативи  169 314

Задача 6.  Насърчаване на младежкото 

доброволчество от държавата и 

общините.

*бр. програми                          

 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

бюджет на 

МОН

 6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

общински 

бюджет 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 5

310 708,00 лв

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

По мярката не са отчетени резултати.

4. Съфинансиране на проекти за младежки дейности на 

неправителствени организации. 

5. Оказана  подкрепа при създаване на младежки организации по 

населени места. 

6. Проведени дейности, залегнали в общинските програми за 

младежки дейности. 

7. Подкрепа при осъществяване на младежки инициативи;  публично-

частно партньорство между местните власти, бизнеса и младежките 

организации.

8. Подпомагане дейността на общински детски и младежки 

парламент при планиране и организиране на дейности и др.

общински 

съвет, 

общини, 

училища, 

КМС, фирми, 

МКБППМН                                               

13 479,00 лв

437 900,00 лв

2. Ученическа олимпиада по гражданско образование.                                                                                                                                

3. Национален ученически конкурс "70 години след освобождението 

на "Аушвиц - Биркенау" - с лице към миналото, за да имаме бъдеще".           

Задача 1. Насърчаване и подпомагане 

на развитието на младежките 

организации от държавата, общините, 

бизнеса и обществото.

3. Набиране, обучение и оценка на доброволци за действия при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

4. Организиран конкурс "Най-добра младежка практика за 

доброволческа инициатива".

5. Приложени добри практики посредством развита система за работа 

и набиране на доброволци с опит.  

 6.2.Оперативни цели

Задача  2. Въвеждане и поддържане на 

добри практики за управление на 

млади доброволци за набиране, 

обучение, стимулиране, наблюдение и 

оценка, както и за признание на 

постиженията им.

*бр. инициативи

МОН



*бр. подпомогнати 

организации

159 214

*бр. програми   1 1

*бр. инициативи и 

кампании 
3 591

*бр. подпомогнати 

организации
49 57

Задача 2. Усъвършенстване на 

нормативната уредба за младежките 

организации.

Изготвен правилник на Експертно - консултативна комисия *нормативен акт

12 3 общини

Задача 3. Признаване на приноса на 

инициативите на неорганизираните 

млади хора.

1. Провеждане на общински кампании. 

2. Създаване на неформални организации. 

3. Регионална среща - дискусия на тема: "Проблеми и възможности за 

реализация на младите хора.

*бр. добри практики

58 76
общински 

бюджет
3 300,00 лв 3 370,00 лв

общини, 

МКБППМН, 

Икономическ

и и социален 

съвет

1. 9-ти Младежки форум на ЮНЕСКО преди Генералната конферения 

на ЮНЕСКО, ноември 2015 г. в Париж МВнР
По мярката не са отчетени резултати.

2. Разпространение на информационни материали, публикации в 

медиите и др. 25 94
общински 

бюджет
221 000,00 лв 240 973,00 лв

общини,  

училища, НПО

3. Подкрепа участието на младежи в национални срещи, 

конференции и международни прояви свързани с европейски 

проекти.

4. Подпомогнати ученици в неравностойно положение.                                                                                            

5. Организирана младежка среща "Ролята на младите хора в 

решаване на глобалните проблеми на гражданското общество".

*бр. въведени добри 

практики

34 52
общински 

бюджет
1 000,00 лв 1 350,00 лв

общини, 

БМЧК, 

училища, ЦРД

*бр. програми 

*бр. инициативи  

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

*бр. програми 34 37 196 000,00 лв

*бр. инициативи  132 285 2 200,00 лв

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

19 303 18 597 6 110,00 лв

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

19 303 18 597 6 110,00 лв 0

*бр. програми 49 66 1 453 900,00 лв 1 236 196,00 лв

*бр.  инициативи  

и кампании
304 1 190 2 200,00 лв 0

*бр. подпомогнати 

организации
208 271 0 0

*нормативен акт 12 3 0 0

*бр. добри практики 92 128 4 300,00 лв 4 720,00 лв

*бр.  информационни 

дейности
25 94 221 000,00 лв 240 973,00 лв

*бр. кампании                                               564 178

*бр. обучения 263 1 142

925 488,00 лв

1. Изпълнение на Регионалната програма към Стратегията за 

младежта на Международната организация на франкофонията за 

ЦИЕ - България. 

1.  Проведени кампании, беседи и инициативи: "Толерантност и 

недискриминация", "Как да използваме правата си", "Равенство на 

половете", "Дискриминация и ксенофобия"; "Не, на насилието!" и др. 

2.  Проведени информационни кампании на МКБППМН. 

3.  Проведени  училищни и общински информационно-обучителни 

събития.

4.  Проведени обучения за дискриминацията, правата на детето, 

равнопоставеността между половете и защита на правата на човека.

Общо по оперативна цел 6.2.1.

1 820,00 лв48 430,00 лв

общини, 

МКБППМН, 

училища, НПО

2. Изпълнени дейности, планирани в общински календар с  участие на 

младежи. 

3. Проведени обучения на младежи на тема: "Защита от 

дискриминация", "Обучение по дебати" и др.

4. Подкрепа и организиране на инициативи и кампании:  "Приятели 

чрез танца"; "Празник на детето";  "Ученически парламент; 

Европейски ден на младежта и др.

5. Съфиннасиране на проекти на младежки неправителствени 

организации.  

6. Изпълнение на дейности, насочени към  насърчаване и 

подпомагане самоорганизирането на младите хора. 

6.2.2. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение

МВнР, МОН, 

Франкофонск

и регионален 

център за ЦИЕ

бюджет на 

ММС

Задача 4. Популяризиране и 

мултиплициране на добри практики на 

младежка гражданска активност.

Задача 5. Създаване на условия за 

подкрепа и реализиране на младежки 

кампании и младежки инициативи.

общини, 

училища, 

читалища, 

НПО

общински 

бюджет,         

бюджет на  

БЧК

общински 

бюджет, друг 

доно

По мярката не са отчетени резултати.

общински 

бюджет 
310 708,00 лв

ММС

4. Съфинансиране на проекти за младежки дейности на 

неправителствени организации. 

5. Оказана  подкрепа при създаване на младежки организации по 

населени места. 

6. Проведени дейности, залегнали в общинските програми за 

младежки дейности. 

7. Подкрепа при осъществяване на младежки инициативи;  публично-

частно партньорство между местните власти, бизнеса и младежките 

организации.

8. Подпомагане дейността на общински детски и младежки 

парламент при планиране и организиране на дейности и др.
9. Национална програма за младежта (2011-2015)

820 000,00 лв

общински 

съвет, 

общини, 

училища, 

КМС, фирми, 

МКБППМН                                               

437 900,00 лв

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. 

*бр. информационни 

дейности

Обща стойност на субсидията по Национална програма за младежта (2011-

2015) за 2015 г. 

Задача 1. Насърчаване и подпомагане 

на развитието на младежките 

организации от държавата, общините, 

бизнеса и обществото.



*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.                                

5 462 9 447

*бр. обучения                         1

*бр. обучени 

младежки лидери на 

възраст от 15 до 29 г.          

18

*бр. обучения                         
78 108

*бр. обучени 

младежки лидери на 

възраст от 15 до 29 г.          981 1 314

*бр. обучения                         6 16

*бр. обучени 

младежки лидери на 

възраст от 15 до 29 г.          
175 429

Общо по оперативна цел 6.2.2 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

6 636 11 190 58 580,00 лв 10 611,00 лв

*бр. кампании                                               564 178 0 0

*бр. обучения                         348 1 266 0 0

*бр. младежки 

обединения, в т.ч.: 18 18 157 219,00 лв

местно ниво

областно ниво 18

национално ниво

*бр. младежки 

обединения, в т.ч.: 243 273
 общински 

бюджет

общини, 

училища

*бр. ученически съвети 

на местно ниво 16 169
 общински 

бюджет

общини, 

училища

*бр. ученически съвети 

на областно ниво 50 82
общини, 

училища

*бр. заседания на 

национално ниво 2 4
 бюджет на 

МТСП (ДАЗД)
10 000,00 лв. 10 000,00 лв. ДАЗД

По т. 4 - участия в 2 заседания на национално ниво.

По т. 5 - През 2015 г. са организирани и проведени 2 заседания на Съвета на 

децата на национално ниво.

*бр. обхванати  млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.

215 3 429
общини, 

училища

*бр. младежки 

организации
69 59

*бр. млади хора 

участващи в младежки 

организации на възраст 

от 15 до 29 г.          

522 1 212

*бр.инициативи 90 146

*бр. обхванати млади 

хора участващи в 

различни инициативи 

на възраст от 15 до 29г.          
2 224 18 084

8 791,00 лв

По т. 5.1. са проведени 7 обучения за млади лидери, в които са обхванати 355 

младежи.  1 

По т. 5.2.  са проведени 9 обучения, в които са обхванати 74 младежи.

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

800,00 лв.

Професионал

на гимназия, 

гр. Пирдоп 

към МЗХ 

общини, 

училища, ОП 

ДМЦ

3. Общински инициативи за деня на отворените врати в общински 

администрации и провеждане на Инициатива "Ученическо 

самоуправление".

4. Създадени ученически съвети в училища, общински ученически 

съвет, общински ученически парламент. 

5. Функциониране на Общински съвет на децата и младежите, 

ученически съвети, общински ученически парламент.

6. Участие на младежи при изготвяне на общинските календари - 

културен, спортен, екологичен и др.

7. Организирани младежки форуми, кръгли маси и дискусии на 

различни нива. 

8. Организирани тематични заседания на Детския съвет към ДАЗД и 

реализиране на инициативи, целящи подкрепата и насърчаването на 

детското участие на местно и национално ниво.

1. Инициативи на Интеракт Клуб "Пирдоп"             

2 500,00 лв.

1.  Проведени кампании, беседи и инициативи: "Толерантност и 

недискриминация", "Как да използваме правата си", "Равенство на 

половете", "Дискриминация и ксенофобия"; "Не, на насилието!" и др. 

2.  Проведени информационни кампании на МКБППМН. 

3.  Проведени  училищни и общински информационно-обучителни 

събития.

4.  Проведени обучения за дискриминацията, правата на детето, 

равнопоставеността между половете и защита на правата на човека.

1 500,00 лв.

5. Национална програма за младежта (2011-2015):

5.1 Подпрограма 2 "Национални младежки иниицативи и кампании", 

тема 1: Национална академия "Млади лидери".

5.2.Подпрограма 4 "Развитие и признаване на младежката работа". 

бюджет на 

НПО, 

общински 

бюджет

бюджет на 

НПО, 

общински 

бюджет

2. Изпълнение на Проект "Джендър клубове за форум-театър в 

малките градове"

3. Учатие на младежи в XVII Национална пролетна  сесия на  

българските детски и младежки парламенти на тема "Толерантността 

в различията".

4. Проведени обучения на млади хора с изявени лидерски качества. 

МЗ

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. 

бюджет на 

ММС

По един младежки доброволчески клуб към всяка от осемнадесетте НПО, 

работещи по Компонент 7 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" 

към 31.12.2015 г.

Задача 2.   Обучение на младежки 

лидери

 общини, НПО, 

училища, 

читалища 

1 820,00 лв48 430,00 лв

общински 

бюджет, друг 

донор

общини, 

МКБППМН, 

училища, НПО

10 150,00 лв

ММС

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 организации подполучатели 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". 

общински 

бюджет, друг 

доно

Информацията е подадена от МЗХ.

По мярката не са отчетени резултати.

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. 

9. Ученическо самоуправление на ниво местни власти и училищно 

управление по повод деня на Европа. 

10. Проведени дейности, свързани с Програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“. 

11. Организирани общински инициативи.      

12. Проведени срещи на ученически съвет.

10 000,00 лв.
община, 

училища, НПО



*брой обучения 114

*брой семинари 9

*бр. обхванати млади 

хора,  участващи в 

различни инициативи 

на възраст от 15 до 29 г.          

693

2.1. Установяване на гаранции за 

демократично устройство, 

представителност и публичност.

*бр. нормативни 

актове    

1. Участие на младежки делегати в 9-тия Младежки форум на 

ЮНЕСКО по време на Генералната конференция на ЮНЕСКО през 

ноември 2015 г. в Париж. МВнР

По мярката не са отчетени резултати.

2. Участие на младежи при обсъждане на важни за тях проблеми в 

постоянните комисии към общинските съвети. 

3. Учреден консултативен младежки съвет към кмета.

4. Участие на младежи в обсъждане на общински бюджети за 

младежки дейности, култура и спорт. 

5. Организиран младежки форум за партньорство с местната власт.

34 58

общински и 

училищен 

бюджет, 

бюджет на  

НПО

70 000,00 лв 5 000,00 лв
общини, 

училища

*бр. комисии с 

участието на млади  

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:                   

19 47 200,00 лв 631,00 лв

общини, 

училища, БЧК, 

ОДК

13 46 200,00 лв общини

2. Изпълнение на Национална стратегия за младежта (2010-2020) и 

Закон за младежта 2
бюджет на 

ММС
ММС

Национален консултативен съвет за младежта, Обществен съвет по въпросите 

на младежта към министъра на младежта и спорта.

*бр. програми

*бр. oрганизации
150 124 ПУДООС ПУДООС

*бр. кампании и 

инициативи 300 682

8 000 8 500

4. Регионален форум към Международната организация на 

Франкофонията на тема „Младежта и работните места в полза на 

екологията”.

МВнР, 

Франкофонск

и регионален 

център за ЦИЕ

По мярката не са отчетени резултати.

*бр. oрганизации 12 58

*бр. кампании и 

инициативи
64 116

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          5 362 6 008

*бр. проведени 

кампании                                                    

*бр. проведени 

инициативи
1

*бр. обхванати млади 

хора  на възраст от 15 

до 29 г.          
*бр. проведени 

кампании                                                    
1 3

*бр. проведени 

инициативи
1 3

*бр. проведени 

кампании                                                    
101 62 50,00 лв

Задача 3. Стимулиране на участието на 

младите хора и техните организации в 

опазването, подобряването и 

управлението на природното 

богатство.

15 000,00 лв

общински и 

училищен 

бюджет, 

бюджет на  

НПО

358 800,00 лв24 000,00 лв

бюджет на 

НПО, 

общински и 

училищен 

бюджет  

Посочените суми се отнасят до организациите, финансирани чрез 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС).

общини, 

училища, 

НПО, БМЧК

837 272,00 лв

*бр. инициативи

2.3. Осигуряване на представителство 

на младите хора на национално, 

регионално, областно и общинско ниво 

във вземането, изпълнението и 

оценката на решения, касаещи 

младите хора.

Задача 2. Насърчаване на създаването и развитието на младежко представителство чрез:

*бр. консултативни 

съвети на местно, 

областно и национално 

ниво

3. Изпълнение на дейности, свързани със световни, европейски 

кампании и инициативи по повод на Международния ден на 

младежта, Европейската младежка седмица.  Международния ден на 

доброволчеството и др.            

4. Участие във Форума "Актуални глобални проблеми на човечеството 

и възможности за тяхното разрешаване". 

5. Изпълнение на дейности  по проектите  "Младежи за устойчиво 

развитие" и "DEAR STUDENT".

2. Отбелязване на Международния ден  на младежта 12 август и 

Международния ден на доброволеца 5 декември.

ОП ДМЦ, КМС,          

НПО, общини,    

училища, 

читалища

По мярката не са отчетени резултати.

5. Стимулиране на младите хора за участие в национални и местни 

инициативи за опазване на природната среда - "Ние ценим гората!”, 

Световен ден на Земята и др.

1. Изградени структури за участие: Общински ученически парламент, 

Младежки консултативни съвети, обществени експертни съвети по 

културата  и спорта; общински съвет и постоянни комисии.

1. Национални кампании за повишаване на общественото съзнание и 

култура посветени на: Деня на влажните зони (2 февруари); Деня на 

водата (22 март); Деня на Земята (22 април);  Деня на околната среда 

(5 юни); Европейска седмица на мобилността (16-22 септември) и др. 

2. Информационно-образователни инициативи с участието на 

младежи и техните организации в цялата страна под различни форми - 

изложби, състезания, конкурси, акции за почистване, доброволчество, 

открити уроци и др.

3. Национална кампания "За чиста околна среда".

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          

400,00 лв общини, НПО

бюджет на 

НПО, 

общински 

бюджет

13. Проведени обучения и семинари.

2.2. Подпомагане на младежко 

представителство от държавата и 

общините.

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.

ММС

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.

1. Инициативи за организиране на проекти

МВнР, 

Франкофонск

и регионален 

център за ЦИЕ

бюджет на 

ММС

бюджет на 

НПО, 

общински и 

училищен 

бюджет  

МОСВ и ВРБ
бюджети на 

МОСВ и ВРБ

1 200 000,00 лв



*бр. проведени 

инициативи
1 055 188 300,00 лв 300,00 лв

*бр. обхванати млади 

хора  на възраст от 15 

до 29 г.          
647 15 915 17 100,00 лв 1 400,00 лв

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

16 970 53 841 1 253 600,00 лв        1 200 172,00 лв        

*бр. младежки 

обединения на 

местно, областно и 

национално ниво в 

т.ч.:

261 291 10 000,00 лв 167 219,00 лв

*бр. ученически съвети 

на местно ниво
16 169 0 0

*бр. ученически съвети 

на областно ниво 50 82 0 0

*бр. заседания на 

национално ниво
2 4 10 000,00 лв. 10 000,00 лв.

*бр. младежки 

организации
69 59 10 000,00 лв 800,00 лв

*бр. кампании и 

инициативи
1 647 1 258 70 350,00 лв 20 300,00 лв

*брой обучения 0 114 0 0

*брой семинари 0 9 0 0

*бр. нормативни 

актове
0 0 0 0

*бр. комисии с 

участието на млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:    

19 47 200,00 лв 631,00 лв

*бр. консултативни 

съвети на местно, 

областно и национално 

ниво

13 48 200,00 лв. 0

*бр. програми 0 0 0 0

*бр. организации 162 182 0 0

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

42 909 83 628 1 318 290,00 лв 1 210 783,00 лв

*бр. програми 49 66 1 453 900,00 лв 1 236 196,00 лв

*бр. инициативи и 

кампании 
2 515 2 626 72 550,00 лв 20 300,00 лв

*бр. подпомогнати 

организации
208 271 0 0

*нормативен акт 12 3 0 0

*бр. добри практики 92 128 4 300,00 лв 4 720,00 лв

*бр.  информационни 

дейности
25 94 221 000,00 лв 240 973,00 лв

* бр. обучения 348 1 380 0 0

*бр. младежки 

обединения на 

местно, областно и 

национално ниво в 

т.ч.:

261 291 10 000,00 лв 167 219,00 лв

*бр. ученически съвети 

на местно ниво
16 169 0 0

*бр. ученически съвети 

на областно ниво 50 82 0 0

*бр. заседания на 

национално ниво
2 4 10 000,00 лв 10 000,00 лв

*бр. младежки 

организации
69 59 10 000,00 лв 800,00 лв

*брой семинари 0 9 0 0

3. Изпълнение на дейности, свързани със световни, европейски 

кампании и инициативи по повод на Международния ден на 

младежта, Европейската младежка седмица.  Международния ден на 

доброволчеството и др.            

4. Участие във Форума "Актуални глобални проблеми на човечеството 

и възможности за тяхното разрешаване". 

5. Изпълнение на дейности  по проектите  "Младежи за устойчиво 

развитие" и "DEAR STUDENT".

ОП ДМЦ, КМС,          

НПО, общини,    

училища, 

читалища
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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

бюджет на 

НПО, 

общински и 

училищен 

бюджет  



*бр. комисии с 

участието на млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:   

19 47 200,00 лв 631,00 лв

*бр. консултативни 

съвети на местно, 

областно и национално 

ниво

13 48 200,00 лв 0

*бр. организации 162 182 0 0

бр. подпомогнати 

читалища 50 152 бюджет на МК 173 500,00 лв 173 500,00 лв МК

*бр. обхванати млади 

хора в различни 

дейности и  

инициативи на 

читалищата от  малки 

градове   на възраст от 

15 до 29 г.          
 *бр. обхванати млади 

хора в различни 

дейности и  

инициативи на 

читалищата от  малки 

населени места (села)  

на възраст от 15 до 29 г.          

2. Национална програма за младежта (2011-2015)

3 3
бюджет на 

ММС
ММС

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

3. Дофинансиране на дейности на читалищата за сметка на 

общинския бюджет.             

4. Подпомане на читалищата в организирането на  празници, 

чествания и  дейности с млади хора  и др.

общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, друг 

донор

общини, 

читалища

Задача 2. Електронно приобщаване на 

младите хора в малките населени 

места и селските райони.

Изпълнение на Национален план за широколентова инфраструктура 

за достъп от следващо поколение; Реализиране на дейности по 

Проекта „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в 

България".

*% осигурено 

териториално покритие 

на страната за достъп 

до Интернет
65,00% 65,00%

оперативна 

програма 
МТИТС

Осигурен достъп до интернет на 65,00% от домакинствата в страната.                                         

Финансовите средства за осъществяването на проекта са описани в 

Оперативна цел 2.2.2., Задача 6. "Подобряване на достъпа на младите хора до 

интернет".  

*брой  мобилни форми 
42 50 1 000,00 лв 1 500,00 лв

*бр.  обхванати млади 

хора от малки градове 

на възраст от 15 до 29г.          
182 2 501 500,00 лв

*бр.  обхванати млади 

хора от малки 

населени места (села) 

на възраст от 15 до 29г.          

154 695
общински 

бюджет
1 000,00 лв община

*брой  мобилни форми 
32 31

*бр.  обхванати млади 

хора от малки градове 

на възраст от 15 до 29г.          
19 229

*бр.  обхванати млади 

хора от малки 

населени места (села) 

на възраст от 15 до 29г.          

7 207

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

1. Завишаване на субсидираната численост на читалища в малките 

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

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

Задача 3. Въвеждане на мобилни 

форми на младежка  и социална работа 

за младите хора от малките населени 

места, отдалечените и труднодостъпни 

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.

общини, 

читалища, 

спортни 

клубове

2. Национална програма за младежта (2011-2015) - подпрограма 1 

"Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски 

центрове (МИКЦ)"

ММС
бюджет на 

ММС

1. Предоставяне на информация, административни и здравни услуги 

и други изнесени дейности на общините.
общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, друг 

донор

бр. подпомогнати 

читалища

 7.2. Оперативни цели

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



*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:          
336 29 632 0 1 500,00 лв

*бр. млади хора от 

малките градове 
182 21 730 0 500,00 лв

*бр. млади хора от 

малките населени 

места (села)   

154 7 902 0 1 000,00 лв

бр. подпомогнати 

читалища
53 155 173 500,00 лв 173 500,00 лв

*% осигурено 

териториално 

покритие на страната 

за достъп до интернет

65,00% 65,00% 0 0

*брой  мобилни 

форми 
74 81 1 000,00 лв 1 500,00 лв

*бр. млади хора 

участващи в местни 

инициативни групи на 

възраст от 15 до 29 г.          
1 360 845

общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, друг 

донор

218 337,00 лв 350,00 лв

Общини, НПО, 

ЦОП, БМЧК, 

МКППМН

*бр. млади хора в 

местното управление 

(администрации) на 

възраст от 15 до 29 г.          
127 152

общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, друг 

донор

69 030,00 лв

общини, 

кметства, 

читалища

*бр. инициативи 58 75

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
1 269 3 477

бр. инициативи
12 27

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

1 695

*бр. обхванати млади 

хорана възраст от 15 

до 29 г.          

2 756 6 169 326 567,00 лв 26 630,00 лв

*бр. инициативи 70 102 0 0

*бр. предприятия на 

млади предприемачи
53 13

община, 

фирми

*бр. заети лица в 

предприятия на млади 

предприемачи, в т. ч.: 58

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          796 42 145 000,00 лв 30 500,00 лв

*бр.  обхванати млади 

хора   на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:          
3 888 35 843 471 567,00 лв 58 630,00 лв

*бр. млади хора от 

малките градове 
182 21 730 0 500,00 лв

*бр. млади хора от 

малките населени 

места (села)

154 7 902 0 1 000,00 лв

бр. подпомогнати 

читалища
53 155 173 500,00 лв 173 500,00 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.

2. Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 2 

"Национални младежки инициативи и кампании", тема 2: 

"Активиране на младите хора в малките населени места"

община, 

фирми

Общински инициативи за насърчаване  на предприемачеството
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26 280,00 лв

Задача 2.   Насърчаване на инициативи 

на младежите и техните организации в 

малките населени места и селските 

райони.

1. Създадени младежки клубове в малки населени места. 

2. Подкрепа за участието на младежи от малките населени места в 

общински инициативи. 

3. Подкрепа за участието на младежи в самодейни певчески и 

танцови състави.

общини, 

читалища

Общо по оперативна цел 7.2.1

Задача 1. Насърчаване на 

микропредприятия и малки 

предприятия от млади хора за 

повишаване на заетостта в малките 

населени места и селските райони.

Общо по оперативна цел 7.2.2

Задача 1. Насърчаване на участието на 

младите хора и младежките 

организации в местните инициативни 

групи

бюджет на 

ММС
ММС

1. Подкрепа за участие на младежи в спортни състезания, турнири, 

културни мероприятия, както и подкрепа на групи от младежи при 

създаването на младежки клубове в част от селата.

7.2.2. Оперативна цел:  Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие.

Бюджетът на Национална програма за младежта, ММС, е отразен в Приоритет 

6, Оперативна цел 6.2.1., задача 1

местен бизнес

39 200,00 лв

общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, друг 

донор



*% осигурено 

териториално 

покритие на страната 

за достъп до Интернет

65,00% 65,00% 0 0

*брой  мобилни 

форми 
74 81 1 000,00 лв 1 500,00 лв

*бр. инициативи 70 102 0 0

*бр. предприятия на 

млади предприемачи
53 13 0 0

*бр. заети лица в 

предприятия на млади 

предприемачи

0 58 0 0

*бр. програми за 

мобилност                    
11 41

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

1 696 716

*бр. програми за 

мобилност                    1

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
4 066

*бр. проекти 6

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

*бр. проекти 66 222

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          10 835 9 937

3. Разработване на:                                                                                                  

3.1. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства.                                                                       

3.2. План за изпълнение на Стратегията.

*бр. мерки

2 МОН

По мярката не са отчетени резултати.

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.           

12 531 14 719 782 795,00 лв 561 804,00 лв

*бр. програми за 

мобилност                    
11 42 0 0

*бр. проекти 66 228 0 0

*бр. мерки 2 0 0 0

 *бр. програми 2 2

*бр. проекти 2 2

 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          217 319

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

Програма 

"Еразъм+", 

друг донор

общини, НПО51 792,00 лв

МЗ, НЦОЗА; 

МВнР, UNFPA, 

МОН (ЦРЧР)

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

14 990,00 лв

общински 

бюджет, друг 

донор            

949 831,00 лв

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 7

По т. 4 - обучени 6 младежи.

По т. 5 - през 2015 г. са подадени 644 проекта за мобилност на младежи и 

млaдежки работници,   одобрени за финансиране са 139 от тях са били 

одобрени за финансиране. По проектите са обхванати 4060 младежи. 

Програмата се администрира от ЦРЧР.

495 022,00 лв629 595,00 лв

Общо по оперативна цел 8.2.1

Задача 1. Популяризиране на 

европейското сътрудничество в 

младежката сфера. 

143 200,00 лв

1. Изпълнени дейности по направление "Мобилност" към фонд 

"Култура 2015". 

2. Участие на младежи в местни, регионални, национални и 

международни конкурси, фестивали, събори и др.      

3. Подкрепа участието на младежи в международни обмени.

4. 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, част от 

изпълнението на Национална програма за превенция и контрол на 

ХИВ и сексуално предавани инфекции (2008-2015).

5. Програма "Еразъм+" - проекти за младежка мобилност.

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

1. Програма "Еразъм+" на ЕК

2. Проект № 3-07 "Духа на традициите" Дейности за  насърчаване на 

междукултурния диалог МО, ПГЕЕ "К. 

Фотинов", гр. 

Бургас 

Задача 1.  Насърчаване и подпомагане 

на мобилността на младите хора в 

Европа.

Задача 2. Насърчаване и подпомагане 

на опознаването на отделните 

етнически общности и техните култури 

за стимулиране на толерантност, 

разбирателство и взаимодействие 

между общностите.

бюджет на МК 10 000,00 лв

По т. 1 - са обхванати 250 младежи. Финансирането на дейностите е в размер 

на 518 954, 00 лв. Информацията е подадена от МО.

По т. 2 - целта на дейностите е да се насърчи социалното сближаване чрез 

междукултурен диалог като важен фактор в утвърждаването на идеята за 

общоевропейска идентичност и гражданство. По проекта са разходвани 117 

600, 00 лв. В дейностите са обхванати 69 младежи. 

Информацията е подадена от МРРБ.

2. Подкрепа участието на младежи в национални кръгли маси и 

конференции, международен панаир на занаятите и изкуствата, XVII 

Национален конкурс “Празник на танца", отбелязване на 

Международния ден на ромите, провеждане на етнофестивали с 

местно и международно участие, съфинансиране на проекти за 

социално включване и интеграция на рискови групи и представители 

на различни етнически групи и др.           

8.2. Оперативни цели

636 554,00 лв

1. Подпомогнати проекти по програма на МК за насърчаване на 

междукултурния диалог.

8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения. 

общински 

бюджет, 

Академия на 

централните 

европейски 

училища, 

Френски 

институт в 

България, НПО, 

ACES

МК

ЕК, Програма 

за ТГС по ИПП 

България-

Турция 2007-

2013 

общини, НПО



 *бр. програми 15

*бр. проекти 42

 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          5413

*бр. кампании                                                                   6 75 4 000,00 лв

 *бр. инициативи 317 259 2 000,00 лв

 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
1010 8178 45 000,00 лв 40 200,00 лв

*бр. обучения
30 75

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
1750 1007

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

2 977 14 917 1 014 331,00 лв 692 913,00 лв

 *бр. програми 2 17 0 0

*бр. проекти 2 44 0 0

*бр. кампании                                                                   6 75 4 000,00 лв 0

 *бр. инициативи 317 259 2 000,00 лв 0

*бр. обучения 30 75 0 0

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

15 508 29 636 1 797 126,00 лв 1 254 717,00 лв

 *бр. програми, в т.ч. 

за мобилност
13 59 0 0

*бр. проекти 68 272 0 0

*бр. мерки 2 0 0 0

*бр. кампании                                                                   6 75 4 000,00 лв 0

 *бр. инициативи 317 259 2 000,00 лв 0

*бр. обучения 30 75 0 0

*бр. кампании
2 8

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

*бр. кампании 600 575

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

200 000 186 860

*бр. кампании 722

общини, 

училища,  

читалища 

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

МВР 

1. Насърчаване на младежкото приобщаване чрез участие във 

фестивали, кампании, инициативи за Деня на Европа,  фестивали на 

изкуствата, дискусионни срещи на тема "Европейското гражданство" 

и др. 

2. Проведено чуждоезиково обучение на деца и младежи. 

3. Изпълнение на програма в подкрепа на инициативата - 

"Европейска столица на спорта 2018 г." и др.

общини, 

читалища, 

училища

1. Участие на младежи в оучения по национални и европейски 

програми: НП "Квалификация", "Леонардо", "Еразъм+" и DEAR 

STUDENT. 

2. Проведени обучения за изграждане на умения за работа в 

мултикултурна и мултинационална среда. 

3. Съфинансиране на международен обмен и участие на младежки 

общности в международни форуми - Програма "Европа" и др.

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

ЦКБППМН 

(МКБППМН)

19 500,00 лв 1 200,00 лв

Задача 3. Изграждане на умения за 

работа в мултикултурна и 

мултинационална среда.

3. Участие във форуми, дискусии, срещи и младежки проекти за 

популяризиране на добри практики в младежка работа и младежката 

политика. 

4. Подпомагане на участието на младежи в международното 

младежко движение в Европа и света. 

5. Информационни кампании. 

6. Съфинансиране на международен обмен и участие на младежки 

общности в международни форуми и др. 

Задача 1. Популяризиране на 

европейското сътрудничество в 

младежката сфера. 

общински 

бюджет,        

друг донор

Задача 1. Организиране на 

информационни и образователни 

кампании за превенция на 

правонарушенията, извършвани от 

млади хора.

бюджет на 

МВР

МКБППМН 

училища, 

общини, НПО

1. Обучение на деца по програма „Детски полицейски управления”.                                                                                    

2. Програма „Работа на полицията в училищата”.                                                         

3. Създаден е специализиран сайт detskasigurnost.bg  за проведените 

кампании и инициативи за детска безопасност, както и добри 

практики за превенция на детската престъпност.                             

4. Информационни кампании и обучителни политики във връзка с 

Националната програма за закрила на детето.       

Задача 2. Насърчаване и подпомагане 

на приобщаването на младите хора 

към европейското гражданство и 

изучаването на европейски езици и 

култури.

Общо по оперативна цел 8.2.2

5. Кампании за превенция на асоциалното поведение, насилието, 

наркоманиите, трафика и сексуалната експлоатация на деца.

6. Организирани кампании и инициативи за превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 

МКБППМН и училищата;

7. Проведени тематични кампании: "Град без агресия и дрога" 2015", 

Противоправно поведение, права и отговорности", "Живот или 

дрога", Операция „Зебра“, „Превенция на агресията“ и др.                                                                

8. Разработени училищни стратегии за превенция на агресията сред 

учениците. 

9. Проведени дейности, залегнали в общинските програми за 

превенция на насилието между учениците.  

общински 

бюджет, 

училищен 

бюджет, друг 

донор

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 8

общински 

бюджет, друг 

донор

14 959,00 лв

общини, 

училища,  

читалища 

общински 

бюджет, друг 

донор



*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

34 810

*бр. лекции и беседи 685 764

*бр. обхванати 

училища 832 618

*бр. лекции и беседи 8 570 8 570

*бр. обхванати 

училища
1 546 1 546

1. Промени в Правилника за устройството и дейността на 

възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите 

интернати. 1 МОН

По мярката не са отчетени резултати.

2. Сформирана работна група към Министерство на правосъдието, 

във връзка с промени в законодателството, свързани с детско 

правосъдие - Закон за изменение и допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс.                                                                        

3. Предложение за преразглеждане на Пътната карта и за изменение 

и допълнение на законовата уредба, свързана с гарантиране на 

достъпа до правосъдие на малолетни и непълнолетни.

МП, МВР

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс, който е в продълъжаваща процедура на обществено 

обсъждане, статирала на 3 юли 2015 г. Предлаганите промени ще допринесат 

за създаване на условия за правна сигурност и въвеждане на правосъдие, 

съобразно интересите на детето - на т.нар. "приятелско към детето 

правосъдие".  

1. Реализирани общински инициативи: "Агресия и насилие сред 

учениците","Трафик на хора" и "Опасност извън дома".  

2. Осъществени дейности на Консултативен кабинет и МКБППМН.                                                                        

3. Осигурен широк достъп до услуги за социална реинтеграция на 

млади правонарушители.

*бр.  услуги

11

 общински 

бюджет,  

училищен 

бюджет, друг 

донор

5 000,00 лв

общини, 

МКБППМН, 

училища, НПО

*бр. доставчици

2 7 10 000,00 лв ДАЗД

*бр.  услуги 5

*бр. кандидати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21

*бр. проведени 

обучения  
21 4

*бр. обучени кадри 138 299

*бр. кандидати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*бр. проведени 

обучения  
30

*бр. обучени кадри 231

*бр. 

междуведомствени 

работни групи                                                             

2 1

*бр. проведени срещи 5

6. Проведени обучение на обществени възпитатели, педагогически 

съветници, на членове на МКБППМН и  училищни комисии по 

превенция на противообществени прояви.

7. Повишаване квалификацията на работещите в ЦОП. 

8. Обучения на специалисти от социално-превантивната система.

1.Съвместна работа на МВР с МТСП, МП, МОН, ДАЗД и общините  по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция и Координационния 

механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени 

деца и деца, жертва на трафик, завръщащи се от чужбина.                                                                       

2.Изготвяне на проект на Закон за наказателно правосъдие на деца.                      

3. Работа с НПО.

Задача 1. Организиране на 

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.

МКБППМН 

училища, 

общини, НПО

400,00 лв

11. Кампании и мероприятия по Националната програма "Работа на 

полицията в училищата".     

Задача 3. Разширяване и подобряване 

на услугите за социална реинтеграция 

на млади правонарушители, особено 

на услугите в общността.

*бр. нормативни и 

административни 

актове

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.

1. Проект “Подобряване на закрилата на детето и превенция на 

детската престъпност”, в рамките на който са обучени служители на 

МВР и са проведени курсове: "Разследване на престъпления с участие 

на малолетни и непълнолетни лица", "Специализирано изслушване 

на деца, жертви или в риск от насилие". 

2.Изготвено техническо задание за база от данни: Автоматизирана 

информационна система „Противодействие на детската престъпност 

и закрила на детето” (АИС ПДПЗД).

3. Реализиране на програма "Старт на кариерата".

4. Общински инициативи и дейности на обществени възпитатели към 

МКБППМН, инспектори от Детска педагогическа стая и представители 

на отдел " Закрила на детето", комисии за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и , 

Консултативен кабинет за социална превенция.

 5.Организиране и провеждане на обучителен семинар за училищни 

психолози, педагогически съветници и главни учители.

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.

4. Лицензирани доставчици за иновативни услуги за деца в конфликт 

със закона. 

МВР

МВР, общини, 

училища, ДПС, 

МКБППМН

МВР 

съвместно с 

МТСП, МП, 

МОН, ДАЗД

Председателят на ДАЗД е издал лиценз за предоставяне на социалната услуга 

„Защитено пространство” и 6 лиценза за предоставяне на социалната услуга: 

"Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца", като 

част от целевата група на тази услуга са деца и младежи в конфликт със 

закона.

общински 

бюджет

По т. 1 - 299 обучени кадри в 4 обучения.

бюджет на 

МВР

бюджет на 

МТСП (ДАЗД)

6. Организирани кампании и инициативи за превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 

МКБППМН и училищата;

7. Проведени тематични кампании: "Град без агресия и дрога" 2015", 

Противоправно поведение, права и отговорности", "Живот или 

дрога", Операция „Зебра“, „Превенция на агресията“ и др.                                                                

8. Разработени училищни стратегии за превенция на агресията сред 

учениците. 

9. Проведени дейности, залегнали в общинските програми за 

превенция на насилието между учениците.  

общински 

бюджет, 

училищен 

бюджет, друг 

донор

10. Проведени лекции и беседи срещу употребата на дрога, алкохола 

и тютюнопушенето, превенция и противодействие на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните.

МКБППМН, 

училища, 

общини



*бр. съвместни 

планове за действие

*бр. 

междуведомствени 

работни групи                                                             
13

*бр. проведени срещи
56

*бр. съвместни 

планове за действие
20 2 000,00 лв

*бр. спортни програми                                                                   

*бр. проекти 

*бр. обхванати млади 

хорана възраст от 15 до 

29 г.          
*бр. включили се 

младежки 

организации, 

фенклубове и спортни 

организации

35 40 30 000,00 лв

*бр. програми и 

прояви
16 20

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

920 899

*видове инициативи                                                                                     
49 134

*бр. обхванати 

младежки и спортни 

организации
75 335

*бр. включили се 

млади хора на възраст 

от 15 до 29 г.          

3 465 4 990

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.           

204 385 227 559 24 900,00 лв 8 950,00 лв

*бр. кампании 602 1 305 0 0

*бр. лекции и беседи 9 255 9 334 400,00 лв 0

*бр. обхванати 

училища
2 378 2 164 0 0

*бр. нормативни и 

административни 

актове

1 0 0 0

*бр.  услуги 16 0 5 000,00 лв 0

*брой доставчици на 

услуги
2 7 10 000,00 лв 0

*бр. кандидати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21 0 0 0

*бр. проведени 

обучения  
21 34 0 0

*бр. обучени кадри 138 530 0 0

*бр. 

междуведомствени 

работни групи                                                             

15 1 0 0

*бр. проведени срещи
56 5 0 0

*бр. съвместни 

планове за действие
20 0 2 000,00 лв 0

*бр. спортни програми                                                                   0 0 0 0

*бр. проекти 0 0 0 0

*бр. организации 110 375 0 30 000,00 лв

4 950,00 лв

1.Съвместна работа на МВР с МТСП, МП, МОН, ДАЗД и общините  по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция и Координационния 

механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени 

деца и деца, жертва на трафик, завръщащи се от чужбина.                                                                       

2.Изготвяне на проект на Закон за наказателно правосъдие на деца.                      

3. Работа с НПО.

1. Проведени инициативи за превенция на противообществени 

прояви на младежи.

2. Организирани спортни състезания и турнири, свързани с превенция 

на зависимости.

3. Проведена кампания против агресията "За един по-добър свят".

общински 

бюджет, друг 

донор

23 300,00 лв

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.

 община, 

МКБППМН, 

училища, 

спортни 

клубове, НПО 

1. Обучения в училища на тема "Противодействие на спортно 

хулиганство".                                                                                                         2. 

Обучения на обучители в страната.                                                  

3. Превантивни дейности във фен клубовете.                                                                      

4. Работни срещи с младежки и спортни организации.

Задача 7. Организиране на програми за 

превенция на т. нар. прояви на 

„спортно хулиганство” с активното 

участие на младежките организации, 

фен клубовете и спортните 

организации.

1. Проведени дейности, заложни в общински програми за младежта. 

2. Изпълнени мерки по програмата на МКБППМН и общинските 

програми за превенция и противодействие на асоциалното 

поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните.

4. Работа по предотвратяване отпадането от училище.

5. Участие в Мултидисциплинарен екип за работа с деца жертва на 

насилие и в риск от насилие. 

6. Възпитателен надзор на малолетни и непълнолетни извършители 

на противообщаствани прояви; 

7. Координационен механизъм за работа с младежи в риск. 

8. Създаване на междуведомствени групи с участието на 

представители от МКБППМН, РУП и др. 

общини, 

МКБППМН 

училища,  

читалища 

По мярката не са отчетени резултати.

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.

Общо по оперативна цел 9.2.1

Задача  6.  Насочване на спортни 

програми за превенция на младежката 

престъпност в специализираните 

институции за млади 

правонарушители, както и за 

ресоциализация на младежи, 

извършили правонарушение.

МВР 

съвместно с 

МТСП, МП, 

МОН, ДАЗД

1 600,00 лв 4 000,00 лв

 общински 

бюджет

МВР

общински 

бюджет

общини,

спортни 

клубове, 

уилища



*бр. програми и 

прояви
16 20 0 0

*видове инициативи                                                                                     49 134 0 0

Задача 1. Подобряване на достъпа до 

правосъдие и до качествена правна 

помощ за младежите 

правонарушители.

1. Проведени дейности, свързани с иициативата "Открити дни в 

Районен съд".

2. Общински инициативи. 

3.  Проведени дейности, залегнали в Програмата за превенция на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

*бр.  млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.           
1 035 1 417

общински 

бюджет
700,00 лв 350,00 лв

общини, 

МКБППМН, 

училища 

*бр. кампании и 

програми

*бр. включили се 

младежки лидери, 

младежки работници и 

младежки организации 

*бр. кампании и 

програми
95 67 350,00 лв

*бр. включили се 

младежки лидери, 

младежки работници и 

младежки организации 

523 456

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

1 035 1 417 700,00 лв 350,00 лв

*бр. кампании и 

програми
95 67 0 350,00 лв

*бр. включили се 

младежки лидери, 

младежки работници 

и младежки 

организации 

523 456 0 0

Задача 1. Организиране на програми за 

пътна безопасност в училищата.

1. Традиционна кампания "Абитуриенти".     

2. Традиционна акция "Ваканция! Да пазим живота на децата на 

пътя!".                                    

3. Традиционна кампания "Децата тръгват на училище! Да ги пазим 

на пътя!".                          

4. Кампания "Безопасност и на две колела" (велосипедисти и 

мотопедисти).                      

5. Акция „Безопасност в автомобил и на велосипед“, насочена  към 

водачите на велосипеди и  родителите.                                         

*бр. кампании 5 8 МВР

1.Дейностите по т. 4 и 5 през 2015 г. са реализирани в рамките на 

традиционната акция "Зима", в рамките на която  са проведени 3 акции: „С 

безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на 

ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и др.; 

„Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и 

поведението на водачите спрямо пешеходците, и „Безопасно шофиране през 

зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата изправност на 

автомобилите, осветителните им системи и поведението на водачите спрямо 

пешеходците.                              

2.  Броят кампании в училищата е 4 - три по т. 1 - 3 и една по т. 4 - 5, но не в 

училища.            
1.Проведена кампания "Безопасност  на две колела"  за 

мотоциклетисти.                                                          

2. Акция „Безопасност в автомобил и на велосипед“, насочена към 

водачите на велосипеди и родители.                                           

3. Традиционна кампания за пътна безопасност по време на 

студентския празник - 8 декември.
3 2 МВР

Дейностите по т. 1 и 2 през 2015 г. са реализирани в рамките на 

традиционната акция "Зима", в рамките на която принципно са проведени 3 

акции: „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към 

водачите на ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и 

др.; „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към 

пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците, и „Безопасно 

шофиране през зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата 

изправност на автомобилите, осветителните им системи и поведението на 

водачите спрямо пешеходците.                                                                        

4. Проведени дейности по Националната кампания "Да запазим 

децата на пътя". 

5. Проведени лекции в училищата по Национална кампания 

"Приказка на пътя". 

6. Проведена акция на доброволци  за отбелязване на Световния ден 

за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия. 

7. Проведени инициативи, посветени на Европейската седмица на 

мобилността.

8.  Проведени дейности за Глобална седмица на ООН за пътна 

безопасност.

85 69

общински 

бюджет,   друг 

донор

430,00 лв.

общини, 

МКБППМН 

училища, 

спортни 

клубове, РПУ,  

НПО, ОД на 

МВР, ОМП,  

БМЧК 

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи   

*бр. кампании 

МВР

По мярката не са отчетени резултати.1. Създаване на интернет-сайт, хостинг и домейн за предотвратяване 

на насилието, извършено от деца и над деца и превенция на детската 

престъпност.

общини, 

МКБППМН,  

ДПС

общински и 

училищен 

бюджет, друг 

донор

Задача 2. Насърчаване и активно 

участие на младите хора, младежките 

лидери, младежките работници и 

младежките организации в 

превантивни програми и кампании. 

2. Общинска програма за превенция и противодействие на 

асоциалното поведение и престъпленията на малолетните и 

непълнолетните.

3. Програма на МКБППМН. 

4. Популяризиране на ненасилствени, позитивни и зачитащи 

мнението на децата методи на отглеждане и възпитание.  

Задача 2. Организиране на програми за 

пътна безопасност в средищата за 

младежко общуване.

Общо по оперативна цел 9.2.1

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

Общо по оперативна цел 9.2.2



*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

205 420 228 976 25 600,00 лв 9 300,00 лв

*бр. кампании 602 1 384 0 0

*бр. лекции и беседи 9 255 9 334 400,00 лв 0

*бр. обхванати 

училища
2 378 2 164 0 0

*бр. нормативни и 

административни 

актове

1 0 0 0

*бр.  услуги 16 0 5 000,00 лв 0

*брой доставчици на 

услуги
2 7 10 000,00 лв 0

*бр. кандидати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     21 0 0 0

*бр. проведени 

обучения  
21 34 0 0

*бр. обучени кадри 138 530 0 0

*бр. 

междуведомствени 

работни групи                                                             

15 1 0 0

*бр. проведени срещи
56 5 0 0

*бр. съвместни 

планове за действие
20 0 2 000,00 лв 0

*бр. спортни програми                                                                   0 0 0 0

*бр. проекти 0 0 0 0

*бр. организации 110 375 0 30 000,00 лв

*бр. програми, прояви 

и кампании
204 87 430,00 лв 350,00 лв

*видове инициативи                                                                                     49 134 0 0

*бр. включили се 

младежки лидери, 

младежки работници 

и младежки 

организации 

523 456 0 0
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