
   

Наименование

Очакван 

резултат за 

2020 г. 

Източник: 

Държавен 

бюджет, ОП, друг 

донор

 Очаквана сума за 2020 г. 

1 2 3 5 6 7 8

По Задача 1.:  Механизъм за 

съвместна работа на институциите 

за обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст 

Изпълнение на дейностите по 

Механизма - ПМС 

100/06.06.2016 г. Национална 

програма "Заедно 

за всяко дете" на 

МОН

                            300,000 лв 

МОН; МВР; МТСП; 

Областни 

управители; АСП; 

ГИТ; ДАЗД; 

Общини и др.

1.1. Осигуряване на чиракуване и 

стажуване.

Сключени договори за 

сътрудничество с висши 

училища и професионални 

гимназии по жп транспорт; 

Провеждане на стажове; чл. 

41,41а, 46 и 55г от ЗНЗ; Проект 

CB007.2.22.078 “Младежка 

мрежа за икономически 

обмен в трансграничния 

регион“

*бр. чиракували/ 

стажували млади хора  

от 15 до 29 г.

89

БДЖ-ПП; 

Държавен 

бюджет; Програма 

за ТГС Интеррег-

ИПП България-

Сърбия 2014-2020; 

„Европейски 

корпус за 

солидарност“ 

237,986 лв                           

БДЖ-ПП; БДЖ - 

Товарни превози; 

МТСП; АЗ; 

Сдружение 

"Национална 

асоциация правна 

инициатива за 

отворено 

управление", 

Монтана; ЦРЧР

1.2. Насърчаване на 

работодателите да осигуряват 

възможности за повишаване на 

квалификацията на млади 

работници и служители.

Програма на Институт за 

въздушен транспорт

*бр. млади хора 

повишили 

квалификацията си на 

възраст до 29 г. 
1

Авиоотряд 28; 

НКЖИ
Авиоотряд 28

1.3. Засилване на ефективността на 

връзките между образователните и 

обучителните институции и бизнеса 

за улесняване на прехода от 

образование към заетост.

Провеждане на подбор за 

обучение на ръководител 

полети и квалификационни 

курсове; Програма "Старт на 

кариерата"; План за действие 

за 2020 г. в изпълнение на 

НСУЦЖ

*бр. заети млади хора 

след завършване на 

образование на възраст 

до 29 г. 63 ДП РВД; МТСП

*бр. ученици участвали 

в проекти на възраст от 

15 до 29 г.
222

*бр. студенти участвали 

в проекти на възраст до 

29 г.

*бр.проекти 36

*бр. учебно-

тренировъчни фирми

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:  

1.4 . Насърчаване на 

изследователския интерес на 

учениците и студентите чрез 

участие в различни проекти.

Проект stARTs „VII“;                                

Конкурс „Брандико“; 

CB007.2.22.172

„Креативно ателие“; 

Национален конкурс "Млади 

таланти" 

МИ; Средно 

училище „Иван 

Вазов“ - Своге

Брой върнати в образователната 

система

Отговорна 

институция
Коментари и забeлежки/допълнителна информация 

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

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

1.2. Оперативни цели

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

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

Отговорна институция:                    Обобщение на всички институции

Дейности

Програми; инициативи и 

кампании                                        

(моля посочете)

Индикатори за изпълнение Финансиране в лв...

МИ;Програма за 

ТГС Интеррег-ИПП 

България-Сърбия 

2014-2020; 

бюджет на МОН

159,578 лв                           



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.

Двугодишен план за 

обучение, провеждано от ДП 

БГЦПО; Проекти „Рестарт 

2020“, „Класик-ПРО“, „Нови 

умения-нови възможности“, 

„Хоризонти 5“, 

„Просперитет“, „Развитие на 

работната сила“, „Ново 

начало за работа-2“, 

Обучения на заети лица по 

чл.63 от ЗНЗ; План за действие 

за 2020 г. в изпълнение на 

НСУЦЖ;Обучение на 

възрастни в ЦРЧРРИ

*бр.  млади хора в риск 

с осигурен достъп до 

професионално 

образование и 

обучение от 15 на 

възраст до 29 г.

11,614 Държавен бюджет 14,137,589 лв                      МТСП; АЗ

Стипендиантска програма *бр. студенти на 

възраст до 29 г. с достъп 

до кредитиране 
Брой сключени 

договори
НКЖИ 11,650.000 лв                      НКЖИ

Стипендиантска програма *бр. студенти до 29 г. 

получили стипендии
5 БДЖ-ПП                     10,000.0000 лв БДЖ-ПП

Няма подадени данни *бр. студенти на 

възраст до 29 г. 

обхванати от други 

механизми на 

студентско 

подпомагане

Дни на кариерата; Участие в 

кръгли маси; Програма на 

Институт за въздушен 

транспорт; Кампания за 

популяризиране на БП като 

обучаваща организация по 

проект „Студентски 

практики“; Участие в „Дни на 

кариерата“; Провеждане на 

форум с участие на 

университети, държавни 

учреждения и бизнеса; 

Национална научна Програма 

„Образование с наука“ 

*бр. проведени срещи                          

Програмата се 

реализира в рамките на 

БАН. Насочена е към 

ученици от I до XII клас 

и учители и има за цел 

да развие и надгради 

проектното 

образование,

36 + 1 

проведен 

форум

бюджет на МОН                             500,000 лв 

Авиоотряд 28; 

БДЖ-ПП; НКЖИ; 

БП; НАП; МОН

Програма на Институт за 

въздушен транспорт „Дуално 

професионално обучение“; 

Програма „Професията на 

метеоролога и хидролога“ 

 *съвместни 

инициативи                    

Програмата е част от 

редица инициативи, 

които МОН поетапно 

стартира за повишаване 

интереса на учениците 

към науката

9 бюджет на МОН                             149,000 лв 

Авиоотряд 28; 

БДЖ-ПП; БП; 

МОН

Създаване на паралелки за обучение на кадри

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

1.7. Насърчаване на 

сътрудничеството и възможностите 

за срещи между работодателите, 

професионалните училища, 

обучителните центрове и  

академичната общност.

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.



2.1.Създаване на възможности за 

стажове в държавната и общинска 

администрация на студенти от 

висшите училища.

Програма за студентски 

стажове в държавната 

администрация; стажове 

предложени от ВУЗ; стажове 

по индивидуални заявления; 

Краткосрочни неплатени 

стажове; Програма "Старт на 

кариерата" 

*бр.  млади хора 

стажували в публичната 

администрация на 

възраст до 29 г.          

663 Държавен бюджет                         3,836,170 лв 

МО; МФ; 

Министерски съвет; 

МТСП; АЗ

МОСВ - партнираща институция

Разширяване на достъпа до услуги 

за професионално ориентиране

Информационни кампании и 

дни на отворени врати на ДП 

РВД; Проект CB007.2.22.078 

„Младежка мрежа за 

икономически обмен в 

трансграничния регион“ 

*бр. млади хора 

получили услуги за 

професионално 

ориентиране и развитие 

на възраст от 15 до 29 г. 40,340

Държавен 

бюджет;Програма 

за ТГС Интеррег-

ИПП България-

Сърбия 2014-2020

70,876 лв                             

ДП РВД; МТСП; АЗ; 

Сдружение 

"Национална 

асоциация правна 

инициатива за 

отворено 

управление"

4.1. Разработване на стратегии за 

управление на човешките ресурси 

със специални мерки за младите 

работници и служители.

Програма „Старт на 

кариерата“; чл. 46а от ЗНЗ 

*бр. разработени и 

въведени стратегии за 

управление на ЧР
56

Държавен 

бюджет;

Авиоотряд 28

213,811 лв                           
МТСП; Авиоотряд 

28; МТСП; АЗ

Данните са както следва:

 По чл. 46а от ЗНЗ ще бъдат включени в дуално обучение общо 

54 лица, от коита 50 в нова заетост, в т.ч. младежи до 29 г. и ще 

бъдат изразходвани средства в размер на 213 811 лв., вкл. за 

безработни младежи.

чл. 42, ал- 2 и 3 от ЗНЗ *бр. млади хора с 

осъществена работна 

мобилност на възраст 

до 29 г.

179 Държавен бюджет 165,101 лв                           МТСП; АЗ

Няма подадени данни

*бр. въведени стимули 

за осигуряване на 

териториална работна 

мобилност

Общо по оперативна цел 1.2.1. *бр. обхванати млади 

хора  на възраст от 15 

до 29 г.     
53,232                       19,791,770 лв 

Задача 1. Консултиране на 

предприемчиви млади хора с цел 

развитие на собствен бизнес.

чл. 47,49 и 50 от ЗНЗ *бр. подкрепени  млади 

хора  на възраст до 29 г.     582 Държавен бюджет                         1,602,996 лв МТСП;АЗ

Задача 2. Подпомагане на млади 

хора със съответно образование и 

иновативни бизнес идеи да 

започнат собствен 

високотехнологичен бизнес, за 

създаване на технологични фирми.

Проект „Техностарт- 

Насърчаване на 

иновационната активност на 

младите хора в България“ 

*бр. млади хора  на 

възраст от 15 до 29 г.     

създадени 

стартиращи 

фирми

МИ  до 270 000 лв.. МИ

Задача 3. Популяризиране на 

социалното предприемачество 

сред младите хора.

Ключова дейност 3, Програма 

„Еразъм+“ 

*бр. инициативи и 

кампании
4 проекта

Програма 

"Еразъм+"
117,350 лв                           ЦРЧР

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

4.2. 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.

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.

Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на икономическата активност на младите хора



Стаж на ученици от Търговска 

гимназия-Бургас от 10.02.2020 

г. до 15-06-2020; Схема 

2014BGО5М90PО01-

1.2014.001 „Младежка 

заетост”

*бр. млади хора с 

основно образование 

придобили трудов стаж   

на възраст от 15 до 29г.     4,125 ОПРЧР 2014-2020                       15,500,000 лв МТСП; АЗ

Схема BG05M9OP001-1.005 

„Обучения и заетост за 

младите хора”

*бр. млади хора със 

средно образование 

придобили трудов стаж 

на възраст от 15 до 29г.     

100 ОПРЧР 2014-2020                         3,000,000 лв ЕСФ ИМЗ

Няма подадени данни *бр. млади хора с 

висше образование 

придобили трудов стаж  

на възраст  до 29 г.     

Национална програма 

„Активиране на неактивни 

лица“; Трудови борси; 

Ателиета за търесе на работа; 

Индивидуални и групо 

психологически консултации 

*бр. млади хора с 

индивидуални планове 

за действие на възраст 

до 29 г. 60,000

Чл. 36 и 51 от ЗНЗ *бр. млади хора, 

насочени към свободни 

работни места  на 

възраст до 29 г.     
664 Държавен бюджет 1,631,566 лв                        МТСП; АЗ

Проект BG05M9OP001-1.017 

„Готови за работа” 

*бр. млади хора до 29 г. 

извън обучение или 

образование, 

активирани след 

включването им в 

проекта 

8,000 ОПРЧР 2014-2020 5,000,000 лв                        ЕСФ ИМЗ

Общо по оперативна цел 1.2.2 *бр. заети млади хора  

на възраст от 15 до 29 г.     73,471                       27,121,912 лв 

Няма подадени данни *бр.  млади хора 

споделили едно 

работно място  на 

възраст от 15 до 29 г.                             

Чл. 36а и 52 от ЗНЗ *бр.  млади хора заети 

на непълно работно 

време на възраст от 15 

до 29 г.                                                    

54 Държавен бюджет                               93,978 лв МТСП; АЗ

Няма подадени данни *бр.  млади хора с 

ротация на работното 

място  на възраст от 15 

до 29 г.                                                   

Няма подадени данни *бр.  млади хора на 

плаващо работно време  

на възраст от 15 до 29 г.                                                    

Няма подадени данни *бр.  млади хора 

работещи 

дистанционно  на 

възраст от 15 до 29 г.                                            

Задача 5. 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.

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.

Задача 4. 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



Задача 2. Създаване на условия за 

баланс между професионалния и 

личния живот.

Чл. 53а от ЗНЗ *бр. мерки за създаване 

на баланс между 

професионалния и 

личен живот (например: 

нови детски градини, 

плаващо работно 

време, дистанционно 

работно място и др.)                                   

151 Държавен бюджет 518,291 лв                           МТСП; АЗ

Общо по оперативна цел 1.2.3 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
205                            612,269 лв 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 1 *бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          126,908                       47,525,951 лв 

План на Авиоотряд 28 *бр. млади хора 

получили 

информационни услуги 

на възраст от 15 до 29 г.          
1001

Авиоотряд 28; 

„Еразъм+“
Авиоотряд 28

Няма подадени данни *бр. уникални 

посещения

*бр.национални 

кампании 21 125,350 лв                           

*бр.регионални 

кампании 5 2,000 лв                                

*бр. областни кампании

*бр. общински 

кампании

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          
13,000 19,000 лв                             

*бр. запознати млади 

хора с правата им на 

възраст от 15 до 29 г.          
1

*бр. млади хора 

запознати с публичните 

институции в страната и 

ЕС на възраст от 15 до 

29 г.                                      

1

Задача 2. Организиране на 

национални, регионални, областни 

и общински информационни 

кампании, насочени към младите 

хора.

Участие в Национални дни на 

кариерата; Отбелязване на 

международни дни, 

Национални дни на кариерата 

2020 и по Информационни 

дни по програмите ЕКС и 

Еразъм+
БДЖ-ПП; 

„Еразъм+“; 

„Европейски 

корпус за 

солидарност“ 

МО; БДЖ-ПП; 

ЦРЧР

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.

План на Авиоотряд 28

Авиоотряд 28 Авиоотряд 28

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.

2.2.1. 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.

2.2. Оперативни цели



Общо по оперативна цел 2.2.1. *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
14003                            146,350 лв 

Срещи-разговори  и обучения 

на деца и младежи в и извън 

училищна среда, с цел 

информиране за 

последствията при употреба 

на наркотични вещества; 

Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и 

подобрено включване на 

уязвими групи“ 

*бр. мл. хора на възраст 

от 15 до 29 г.          

342,000

Държавен 

бюджет; ФМ НА 

ЕИП 201-2021

МЗ, ОбСНВ и ПИЦ; 

МОН; Общини

Програма „Местно развитие, 

намаляване на бедността и 

подобрено включване на 

уязвими групи“ 

*бр. доставчици на 

услуги в сферата на 

младежката работа и 

неформалното 

образование 

4 младежки 

центрове

 ФМ НА ЕИП 201-

2021
МОН; Общини

4 младежки центрове в  Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич - 

изградени със средства на ФМ на ЕИП

*бр. информационни 

кампании 24 проекта

 *бр. участвали млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

100

*бр. обхванати млади 

хора в дейности по 

програмата на възраст 

от 15 до 29 г.          

2,500                         2,346,966 лв 

* бр. мл. хораживеещи 

в малки градове  и 

малки населени места 

(села)      

*бр. издадени 

EUROPASS                   
48,000

*бр. издадени 

YOUTHPASS

215

Общо по оперативна цел 2.2.2 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          344,600                         4,704,316 лв 

* бр. мл. хора живеещи 

в малки градове  и 
0                                        -   лв 

Задача 3. Разширяване на достъпа 

до програмата „Еразъм+” на 

младите хора, особено на 

живеещите в малките градове и 

селските райони.

Програма „Еразъм+“, сектор 

„Младеж“, Проекти за 

младежки обмен 
Програма 

„Еразъм+“, Сектор 

„Младеж“

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.

Няма подадени данни

ЦРЧР

2,140,000 лв                        

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

Задача 1. Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество и изява чрез:

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.

Задача  2. Популяризиране 

формите на неформалното 

обучение.

Проекти за реализация на 

образователни дейности на 

музеи и библиотеки; 

Отбелязване на 

международни дни, 

Национални дни на кариерата 

2020 и по Информационни 

дни по програмите „ЕКС“и 

„Еразъм+“ 

МК; Програма 

"Еразъм+"
217,350 лв                           МК; ЦРЧР

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



*бр. подкрепени млади 

творци на възраст от 15 

до 29 г.                                                                              
1,424

*бр. подкрепени 

проекти

1.2. Насърчаване на приноса на 

младежката работа за 

реализацията на творческите 

способности на младите хора.

Няма подадени данни *бр. инициативи и 

програми 
80 МОН 19,100 лв                             МОН

2.1. Подкрепа на младите таланти с 

интерес към хуманитарните, 

инженерните и точните науки

Предоставяне на закрила чрез 

еднократна финансово 

подпомагане и стипендии на 

деца с изявени дарби в 

областта на спорта.

*бр. подкрепени млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

735

Държавен бюджет 

- Програма на 

мерките за 

закрила на деца с 

изявени дарби

504,240 лв                           ММС; Общини

*бр. подкрепени 

проекти        

120

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          

Общо по оперативна цел 2.2.3 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
2,159                         4,016,390 лв 

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
360762 8,867,056 лв                       

* бр. мл. хора живеещи 

в малки градове  и 

малки населени места 

0 -  лв                                    

*бр. кръгли маси 
50

*бр. обучения 2500

*бр. конференции

10

*бр. срещи
550

*бр. семинари
95

*бр. участници
60,000

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.

Национална програма за 

превенция на хронични 

незаразни болести 2014-2020 

г. 

В рамките на 

бюджета на 

Програмата

МЗ

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

Задача 3. Подпомагане развитието 

на млади български творци и 

участието им в европейския и 

световния културен обмен

Програма за подпомагане на 

творчески проекти в областта 

на сценичните изкуства

МК 900,000 лв                           

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 2

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

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

3.2. Оперативни цели 

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

1.1. Подкрепа на младите 

дебютанти в изкуствата и в 

различните културни индустрии.

Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени 

дарби и програми на 

Национален фонд "Култура" 

за стипендии на млади 

изявени творци

Държавен 

бюджет; МК; МОН
                        2,593,050 лв 

МК; МОН; ММС; 

МОН



*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.,  в т. ч.:         
60,000 -  лв                                    

*бр. млади хора със 

специални потребности 0 -  лв                                    

*бр. информационни 

кампании 
4

*бр. младежки 

информационни мрежи

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.              

Няма подадени данни *бр. въведени нови 

форми за здравно 

образование в 

училищата

*бр. информационни 

кампании и добри 

практики

50

*бр. участвали млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.                                        
1,000

*бр. функциониращи 

общински клубове за 

обучители на връстници
12 Държавен бюджет МЗ; ОбСНВ; ПИЦ

*бр. обучени обучители 

на връстници- млади 

хора на възраст от 15 до 

29г.                                       

180

*Брой фунциониращи 

КАБКИС 13

*брой обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

5,000

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.

Провеждане на беседи в 

малки групи за превенция на 

ХИВ/СПИН и сексуално 

предавани инфекции

Национална 

програма за 

превенция и 

контрол на ХИВ и 

сексуално 

предавани 

инфекции 2017-

2020

РЗИ

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. 

Няма подадени данни

Национална 

програма за 

превенция и 

контрол на ХИВ и 

сексуално 

предавани 

инфекции 2017-

2020

РЗИ

Задача 1.  Разработване и 

разпространение на здравна 

информация, съобразена с 

нуждите на младите хора чрез 

мобилизиране на младежките 

информационни мрежи.

Кампании за превенция на 

ХИВ/СПИН и сексуално 

предавани инфекции
Национална 

програма за 

превенция и 

контрол на ХИВ и 

сексуално 

предавани 

инфекции 2017-

2020

МЗ

Няма подадени данни

                              36,000 лв 

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

Общо по оперативна цел 3.2.1.



Общо по оперативна цел 3.2.2. *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
6,180                               36,000 лв 

*бр. обучения

3

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          
6,513

*бр. програми

1

*бр. проекти

1

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

60,250

*бр. програми
1

*бр. проекти 103

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 
6,000

*бр. програми 1

*бр. проекти 28

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 

5,500

*бр. програми 1

*бр. проекти 7

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 
200

*бр. програми
1

*бр. проекти
3

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 
9,000

*бр. програми

*бр. проекти 1

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 
90,000

*бр. програми

*бр. проекти
1

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г. 
330

                              32,510 лв 

                            350,000 лв 

ММС, 

Многоспортови 

федерации

Ученически игри за учаниците 

в VІІІ-Х, ХІ-ХІІ кл.

бюджет на ММС                             508,000 лв 

Програма на ММС „ Спорт за 

деца в риск“

бюджет на ММС                               32,200 лв 

ММС, Спортни 

клубове, Общини, 

Социални 

институции

Програма на ММС „Развитие 

на спорта на учащите“ 

бюджет на ММС

 Ученически игри за 

учениците в специалните 

училища

                            160,500 лв 
ММС, Спортни 

клубове, Общини

МО; ММС; 

Авиоотряд 28; 

Основно училище 

„Петър Парчевич“, 

Чипровци 

CB007.2.22.112 

„БъдетеДобреДошли“; 

Задача 2.  Реализиране на 

програми за стимулиране на 

детския и младежкия спорт и 

туризъм.

бюджет на ММС

Сдружение 

„Азбукари“, 

София; МОН

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

Задача 1. Създаване на 

възможности за обучение на 

младите хора по въпросите на 

здравето, спорта и физическата 

активност. 

Програма за ТГС 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия 

2014 - 2020 г.; 

МОН

                            432,850 лв 

План на Авиоотряд 28; 

CB007.2.22.088 „Младежка 

мрежа за спорт и здраве“

Авиоотряд 28; 

Програма за ТГС 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия 

2014 - 2020 г.

                            427,710 лв 

Програма на ММС „Спорт за 

децата в свободното време“ ММС, Спортни 

клубове, Общини
                            564,300 лв бюджет на ММС

Програма на ММС „Децата и 

спортният клуб“ 

бюджет на ММС



Задача 3. Мотивационни и 

информационни кампании за 

повишаване на спортната култура 

на младите хора. 

План на Авиоотряд 28; 

CB007.2.22.088 „Младежка 

мрежа за спорт и здраве“

*бр. мотивационни и 

информационни 

кампании
4

Авиоотряд 28; 

Програма за ТГС 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия 

2014 - 2020 г.

                              79,000 лв 

Авиоотряд 28; 

Основно училище 

„Петър Парчевич“, 

Чипровци 

Общо по оперативна цел 3.2.3. *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
177,793 2,587,070 лв                       

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т. ч.          
243,973 2,623,070 лв                       

 *бр. обхванати  млади 

хора със специални 

потребности

0 -  лв                                    

Задача 1. Подпомагане на 

социалната адаптация и 

повишаване на пригодността за 

заетост на младежите в 

неравностойно положение.

Чл. 36, 51 и 55в от ЗНЗ; 

Национална програма за 

заетост и обучение на хора с 

трайни увреждания; 

Програма за обучение и 

заетост на продължително 

безработни лица; Регионални 

програми за заетост

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

3,434 Държавен бюджет                       17,898,919 лв МТСП; АЗ

Общо по оперативна цел 4.2.1 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
3,434                       17,898,919 лв 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 4 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
3,434 17,898,919 лв                     

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на участието на 

българските младежи в 

международното младежко 

доброволчество.

Уастие на младежи-

доброволци в Международен 

младежки форум на 

Комисията по наркотични 

вещества във Виена, Австрия

*бр. участвали като 

доброволци  млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.                     102

„Европейски 

корпус за 

солидарност“

                            586,749 лв ЦРЧР

*бр. обучения     22обучение на младежи по 

подхода „Връстници обучават 

връстници“; ЕДС обучение 

при пристигане; ЕДС среща за 

междинна оценка 

Държавен 

бюджет; 

„Европейски 

корпус за 

солидарност“

                            391,166 лв 
ПИЦ и ОбСНВ; 

ЦРЧР

5.2.2. Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци

Задача 1. Осигуряване на 

подходящо обучение и 

квалификация за младите 

доброволци, свързани с 

извършваните от младежите 

доброволчески дейности.

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

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от 

различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск. 

4.2. Оперативни цели

4.2.1. Оперативна цел: 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.

5. РАЗВИТИЕ НА  МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

5.1. Стратегическа  цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на 

гражданско самосъзнание.

5.2. Оперативни цели

5.2.1. Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от програмата на ЕК „ Европейски корпус за солидарност”. 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 3



*бр. обучени млади 

доброволци на възраст 

от 15 до 29 г.          975

Задача  1. Удостоверяване и 

признаване на обучението, опита и 

уменията, получени от младите 

хора по време на доброволческата 

дейност. 

Youthpass; Europass *бр. добри практики за 

издаване на електронни 

сертификати 450

*бр. добри практики
5

*бр. работни срещи

*бр. публикации

Задача 3. Установяване на 

стандартите за младежкото 

доброволчество и на публичен 

контрол в защита на младите 

доброволци.

Акредитация (Програма 

Еразъм+); Знак за качество 

(Програма Европейски корпус 

за солидарност

*нормативен акт

170

Програми 

"Еразъм+" и 

"Европейски 

корпус за 

солидарност

ЦРЧР

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 5 *бр. млади 

доброволци на възраст 

от 15 до 29 г.          
1,077                         1,093,500 лв 

*бр.  информационни 

дейности 1

*бр. въведени добри 

практики

1

*бр. програми 

*бр.  инициативи  1

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          
100

Общо по оперативна цел 6.2.1. *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
100 408,240 лв                           

6.2.2. Оперативна цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

Задача 2. Създаване на условия за 

подкрепа и реализиране на 

младежки кампании и младежки 

инициативи.

Проект CB007.2.22.028 

„Регион на младежкото 

участие“ Програма за ТГС 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия 

2014 - 2020 г.

Свободен 

младежки център, 

Видин

                            286,152 лв 

 6.2. Оперативни цели

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

обучение на младежи по 

подхода „Връстници обучават 

връстници“; ЕДС обучение 

при пристигане; ЕДС среща за 

междинна оценка 

Държавен 

бюджет; 

„Европейски 

корпус за 

солидарност“

                            391,166 лв 
ПИЦ и ОбСНВ; 

ЦРЧР

Задача 1. Популяризиране и 

мултиплициране на добри 

практики на младежка гражданска 

активност.

CB007.2.22.143 „Младежка 

енергия за подкрепа на 

местните общности - 

засилв..ане на участието на 

младите хора в решаването 

на обществени проблеми чрез 

представителната 

демокрация и активно 

гражданско участие “ 

5.2.3. Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството

Задача 1. Осигуряване на 

подходящо обучение и 

квалификация за младите 

доброволци, свързани с 

извършваните от младежите 

доброволчески дейности.

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.

Проект CCB007.2.22.010

„Ние имаме мечта“ 

Сдружение „Съюз 

за България“, 

Ботевград

Програма за ТГС 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия 

2014 - 2020 г.

                            115,585 лв 

Сдружение 

„Център за 

развитие 

Монтанезиум“, 

Монтана 

Програма за ТГС 

Интеррег-ИПП 

България - Сърбия 

2014 - 2020 г.

 6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти

 6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

                            122,088 лв 



Няма подадени данни *бр. програми

*бр. oрганизации

*бр. кампании и 

инициативи 240

*бр. млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.          1,000

Общо по оперативна цел 6.2.3 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

1,000

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 6 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          

1,100 408,240 лв                           

бр. подпомогнати 

читалища 800 МК                         2,000,000 лв 

*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 29г.          

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:          
0 2,000,000 лв                       

*бр. млади хора от 

малките градове 
0

*бр. млади хора от 

малките населени места 

(села)   
0

*бр.  обхванати млади 

хора   на възраст от 15 

до 29 г., в т.ч.:          
0

*бр. млади хора от 

малките градове 
0                         2,000,000 лв 

*бр. млади хора от 

малките населени 

места (села)
0                                        -   лв 

Програма „Българските 

библиотеки - съвременни 

центрове за четене и 

информираност“ 

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 7

Общо по оперативна цел 7.2.1

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

 7.2. Оперативни цели

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

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на читалищата като 

средища за информация, 

неформално обучение, културно 

изразяване и гражданско участие в 

малките населени места и селските 

райони.

Задача 1. Стимулиране на 

участието на младите хора и 

техните организации в опазването, 

подобряването и управлението на 

природното богатство.
Национални кампании за 

повишаване на общественото 

съзнание и култура; 

Национална кампания "За 

чиста околна среда"

Поради възникналата ситуация (COVID-19)младежите ще бъдат 

обхванати предимно в онлайн форми на обучение, по темите от 

Еко календара.

Държавен 

бюджет
МОСВ; ВРБ

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



*бр. проекти

20

*бр.  обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

Общо по оперативна цел 8.2.1 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.           
0 120,000 лв                           

 *бр. програми 

*бр. проекти

 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          
250

Общо по оперативна цел 8.2.2 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
250 2,100,000 лв                       

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 8 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          250 2,300,000 лв                       

*бр. кампании 2

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 до 

29 г.          

*бр. лекции и беседи

*бр. обхванати училища

План на Авиоотряд 28; Проект 

„Превенция и 

противодействие на 

насилието срещу жени и деца 

и домашното насилие“.

Авиоотряд 28; 

Програма 

„Правосъдие“ на 

Норвежкия 

финансов 

механизъм (НФМ) 

2014-2021;  

 Предстои да бъде 

сключен договор за 

изпълнение на проекта. 

Авиоотряд 28; 

Програмен 

оператор МП, 

бенефициент 

Национален 

институт на 

правосъдието 

(НИП) в 

партньорство с 

МП 

Задача 1. Организиране на 

информационни и образователни 

кампании за превенция на 

правонарушенията, извършвани от 

млади хора.

Задача 1. Насърчаване и 

подпомагане на опознаването на 

отделните етнически общности и 

техните култури за стимулиране на 

толерантност, разбирателство и 

взаимодействие между 

общностите.

Програма за подкрепа на 

творчески и образователни 

програми на музеи и 

читалища

9. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

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

9.2. Оперативни цели

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

Изпълнението на проектa на МП се предвижда да започне през 2020 г. 

с максимално допустима продължителност до 30 април 2024 г.

МК                             120,000 лв МК

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

Задача 1. Популяризиране на 

европейското сътрудничество в 

младежката сфера. 

Няма подадени данни

                        2,100,000 лв 

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

8.2. Оперативни цели

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

8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ



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.

Закон за възпитателните 

мерки спрямо лицата, 

извършили като 

непълнолетни престъпление 

или административно 

нарушение 

*бр. нормативни и 

административни 

актове

В рамките на 

бюджета на МП

 В рамките на бюджета на 

МП 

МТСП, МОН, 

Уницеф България

ЦКБППМН, 

Национална 

мрежа за децата, 

Български 

хелзински 

комитет, ВКС, ВКП

*бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.           
0

*бр. лекции и беседи
0 -  лв                                    

Задача 1. Подобряване на достъпа 

до правосъдие и до качествена 

правна помощ за младежите 

правонарушители.

Проект „Подобряване на 

достъпа до правосъдие на 

лица под прага на бедност със 

специален фокус върху жени, 

деца и ромската общност “.

*бр.  млади хора на 

възраст от 15 до 29 г.           

Програма 

„Правосъдие“ на 

Норвежкия 

финансов 

механизъм (НФМ) 

2014-2021

 Предстои да бъде 

сключен договор за 

изпълнение на проекта. 

Програмен 

оператор МП, 

бенефициент ще 

бъде 

Националното 

бюро за правна 

помощ (НБПП) в 

партньорство с 

Норвежка съдебна 

администрация.

Изпълнението на проектa се предвижда да започне през 2020 г. с 

максимално допустима продължителност до 30 април 2024 г.

Общо по оперативна цел 9.2.2 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
0

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 9 *бр. обхванати млади 

хора на възраст от 15 

до 29 г.          
0 -  лв                                    

Общо по оперативна цел 9.2.1

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи


