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     ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият план определя основните цели и приоритети на младежката политика в Община Силистра. Планът се разработва в 

съответствие със Закона за младежта (чл.15 и чл.16, приет на 20.04.2012 г. от НС на Република България), приоритетите на Националната 

стратегия за младежта (2021-2030), приоритетите на Националната програма за младежта (2021-2025) и Хартата за участие на младите хора в 

живота на общините и регионите, отчитайки местната специфика. Реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на местно 

ниво: Общински съвет – Силистра, институции в системата на предучилищното и училищното образование, ученически съвети, Областен 

информационен център - Силистра, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екология и 

туризъм, РУО, БЧК, РЗИ, РПУ, културни институции, МКБППМН, Общински съвет по наркотичните вещества, териториални структури на 

заинтересованите централни държавни органи и др. Чрез Плана се гарантира участието на представители на младите хора при формирането, 

изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. Средствата за дейностите, включени в Плана, се осигуряват в 

рамките на държавния и общинския бюджет, както и от национални програми, такива на ЕС и други донорски организации. 

 Целеви групи 

- млади хора от 15 до 29  години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически 

убеждения;  

- младежки работници и други специалисти, които са директно ангажирани с предоставянето на услуги или с други дейности в 

подкрепа на младежкото развитие; 

- Младежките структури, чиято дейност се осъществява на територията на община Силистра. 

 

Демографски процеси 

Тревожната тенденцията към намаляване населението на община Силистра се запазва, показват данните на Националния 

статистически институт. Към 31.12.2020 г. то възлиза на 44 237 като за една година е намаляло със 703 души, а за последните седем години с 4 

472 човека. Основните фактори, влияещи на демографските процеси, не са променени и са свързани с отрицателния естествен прираст, 

вътрешната и външната миграция.  

Възрастовата структура на населението в общината е изключително неблагоприятна. По данни на Национален статистически институт 

към 31.12.2020 г. населението на възраст 15-29 навършени години е 4 938 души, т.е. под 12 % от населението. Намалението от предходната 

година е с 133 младежи. След 19 годишна възраст, завършвайки средно образование, много младежи заминават за други градове за 
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продължаване на обучението. Малка част от тях се завръща след завършване на висшето си образование.Често млади хора емигрират в 

чужбина, много от тях никога не се връщат в България. 

 

I.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СИЛИСТРА 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  

Улесняване на прехода от образование към заетост 

В община Силистра учебната година 2021/2022 стартира с 15 училища /11 общински и 4 държавни/, 3 общински центъра за 

подкрепа за личностно развитие (Обединен детски комплекс, Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей“ с Център за 

кариерно ориентиране и Обединено общежитие за средношколци „Младост“), един държавен  Центъра за подкрепа за личностно развитие 

- Център за специална образователна подкрепа и едно държавно специализирано обслужващо звено - Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование.    

Структурата на училищната образователна система в областния град предлага многообразие от профили и професии, както и 

подготовка на кадри в областта на спорта. Успешно се развива и функционира Обединеното училище „Св. Климент Охридски“ в                        

с. Професор Иширково. В него се осъществява професионално образование в І гимназиален етап по професиите „Работник в хранително-

вкусовата промишленост“, „Работник в дървообработването“ и „Стругарство“. Професията „Работник в хранително-вкусовата 

промишленост“ е една от професиите, определени с постановление на Министерски съвет като професия, по която е налице очакван 

недостиг от специалисти на пазара на труда. Обединеното училище  дава възможност за подпомагане процеса на задържане на учениците 

в училищна среда след VІІ клас чрез професионално обучение, особено на тези от етническите малцинства.   

С ПМС №584 от 20.08.2020 г. 3 училища от община Силистра са включени в Списъка на иновативните училища в Република България.         

        Това са: 

 ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра;   

 СпУ „Дръстър“, гр. Силистра;  

 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Силистра. 

В професионалните гимназии, 4 държавни и 1 общинска, се обучават 700 ученици в дневна, индивидуална, комбинирана и 

самостоятелна форма на обучение, а общо в три паралелки в училищата ПГСУАУ „Атанас Буров” и ПЗГ „Добруджа” се осъществява 

дуално обучение на 17 ученика. Професионалните гимназии предлагат широк спектър от професии и специалности в областта на 

административните услуги, механотехниката, производствените технологии и сградостроенето. Община Силистра активно участва при 
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формиране на държавния план-прием за професионалните паралелки и съгласуването на предлаганите професии и специалности, в 

съответствие с реалните потребности на общината и пазара на труда. 

В община Силистра не съществуват проблеми при транспорта на учениците. Със собствен превоз, осъществяван с 9 училищни 

автобуса се извозват 475 ученици. За 256 пътуващи  ученици е осигурена транспортна схема с обществен транспорт. 33 ученици пътуват 

със специализиран превоз. Средствата, осигурени за транспорт за първото шестмесечие на 2021 г., възлизат на 214 441 лв., а планираните 

средства, които ще се предоставят за последното четиримесечие на годината са 164 246 лв.  

В изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст по ПМС №100 от 08.06.2018 г. /изм. и 

доп. в ДВ бр. 82 от 2019 г./ в Община Силистра са сформирани 7 екипа с 90 представители на училища и детски градини, Регионално 

управление на образованието, общинска администрация, кметове и кметски наместници на населени места, социални работници от 

Дирекция социално подпомагане, полицейски инспектори от Районно управление на МВР. Предвид епидемичната обстановка в страната 

обходите са сведени до минимум. Установено е, че в чужбина са 988 деца и ученици, a незаписаните в детска градина и училище – 10 

деца и ученици. Няма деца и ученици в риск от отпадане от образователната система. През 2021 г. са съставени 74 акта за 

установяване на административно нарушение против родители, които не са записали или не са осигурили присъствието на децата си в ДГ 

или училище, както и присъствието им в допълнително обучение през лятната ваканция за тези, които не са усвоили компетентностите, 

заложени в учебната програма за съответния клас. Издадени са и 13 наказателни постановления. 

Младежи, завършващи висше образование  

В гр. Силистра има филиали на две Висши учебни заведения – Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Висше училище по агробизнес 

и развитие на регионите. През учебната 2021/2022 г. за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър“ в 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра в редовна и задочна форма се обучават 250 студенти, дипломираните са 44. 

Специалностите, които предлага Филиала са: Педагогика на обучението по български език и чужд език, Педагогика на обучението по физика и 

информатика, Педагогика на обучението по математика и информатика, Електроинженерство, Автомобилно инженерство. 

В Учебно-научен център към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите студентите са 157 от които 139 са в задочна 

форма. Дипломиралите се през 2021 г. студенти в бакалавърска и магистърска степен са 46. Специалностите са: Аграрна икономика, Бизнес и 

предприемачество, Икономика на туризма, Стопанско управление, Счетоводство, Управление на агробизнеса, Управление на човешките 

ресурси, Финанси, Счетоводство и одит, Финанси и банково дело, Стопанско управление със специализация национална сигурност, 

Мениджмънт на човешките ресурси и Икономика и управление на агробизнеса. 

 С цел укрепване на връзките между висшите училища и бизнеса и засилване интереса на младите хора към професионална 

реализация от студентите на РУ „Ангел Кънчев“ – филиал Силистра са проведени инициативи и кампании: 
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 Научноизследователски проект “Изследване на традицията и модерността при подготовката на педагогически кадри в град Силистра 

(1971 – 2021)” - Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 Участие на студенти в Зимно училище на Европейския университетски алианц „ИНВЕСТ“, "живите лаборатории" по проект INVEST - 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

Насърчаване на икономическата активност на младите хора 

Заетост и безработица при младите хора 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” безработните младежи на възраст от 15 до 29 години, регистрирани към 29.11.2021 г. са 115. 

От тях с висше образование са 29, със средно - 72, от които с професионална подготовка са 53 младежи, а с основно и по-ниско 

образование – 14. Младежите с работнически професии са 22, а специалистите са 60. Без специалност и професия са 33 лица. Чрез 

посредничество на ДБТ на работа са устроени 346 младежи, от които 141  - на първичния пазар на труда, а 205 са включени в 

субсидирана заетост, по насърчителни мерки за заетост – 8 лица. В програми по „Национален план за действие по заетостта – 2021 г.” са 

включени 13 младежи, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е осигурена заетост на 184 младежи.  

По програми, финансирани по реда на Националния план за действие по заетостта, са включени 13 младежи. Те участват в 

Национална програма „Старт на кариерата”, осигуряваща заетост на лица с висше образование. Чрез нея на младежи до 29 години без 

трудов стаж по специалността се осигурява работа за период от 12 месеца в държавни администрации. Проект, осигуряващ заетост на 

млади хора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  е „Нова възможност за младежка заетост”. Продължителността на 

заетост по работните места на този проект е за период до 6 месеца, с възможност за удължаване на срока при определени условия. През 

този период по проект „Нова възможност за младежка заетост” са работили общо 45 младежи. 

През 2021г. са проведени две специализирани Младежки трудови борси с участието на 20 работодатели и 106 търсещи работа лица. 

През 2022 г. ще се реализират активно дейностите по Програма „Старт на кариерата”, по която в заетост за период от 12 месеца ще 

бъдат включени дипломирани младежи с висше образование. Ще се осъществят дейности по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, 

насочени към младежи до 29г. По чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ се насърчават работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст. По 

чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ се насърчават работодателите да наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, включително 

военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си. По чл. 41 се насърчават работодателите да 

наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст. По чл.41а се насърчават работодателите да наемат за чиракуване безработни 

лица до 29 годишна възраст. Част от младежите, включени в заетост през 2021г., ще продължат своята работа и през 2022 г. по проектите 

ОПРЧР /2014-2021/. 
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Самонаемане и предприемачество 

Традиционно събитие за Община Силистра стана организирането и провеждането на Иновационен лагер. Тази година той бе проведен на 

05 и 06 октомври 2021 г. в АРГИ Център, Силистра. Събитието се организира за пети пореден път от РУО - Силистра, Община Силистра и 

СНЦ "Паралел- Силистра" с участието на 5 училища от областта. 

Лагерът се проведе в 2 етапа - подготвителен за допълнителна подготовка по предприемачество и разработване на бизнес модели, в 

който участваха доц. д-р Даниел Павлов - преподавател в Русенския университет "А. Кънчев" и Лора Саркисян - маркетинг експерт. Вторият 

етап бе практически, в който младежите разработиха конкретни бизнес проекти за развитие на бизнес в региона, като използват неговия 

потенциал, а именно: 

- местните природни ресурси (плодородна земя, природни резервати край реката, горски местности ); 

- културно-историческото наследство на мултикултурните общности (археологически резервати, река Дунав, рибарски общности, 

културни практики на етносите); 

- натрупания производствен опит в региона и/или съществуващ семеен бизнес; 

- да развият бизнес, който да "щади" природата и/или да генерира минимално количество отпадъци. 

Отборите представиха своите бизнес модели пред жури в тричленен състав, които оценяваха проектите им по предварително зададени 

критерии: 

• Иновативност; 

• Приложимост;. 

• Обществена полза; 

• Презентация, екипна работа. 

Учебните компании са един от утвърдените начини за обучение и възпитание на младите хора в предприемачески дух. В ПГСУАУ 

„Атанас Буров“ функционират 8 учебни компании с различни предмети на дейност: произодство и продажба ръчно изработени аксесоари и 

продукти от  корк; производство и продажба на арт аксесоари от опаковки от кафе и  хранителни продукти; арт декорации, направени от еко 

продукти, събрани от природата; производство и продажба на биоароматизатори; изработване на ключодържатели; рекламна агенция. През 

учебната 2020/2021г. в ПЗГ  „Добруджа“ имаше 2 чебно-тренировъчни фирми с ученици от 9 и 11 клас. Дейностите са свързани с кръговата 

икономика и рециклирането и създаването на екоцентрична градинка. 

Участниците в тези компании се научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие и стават акционери в 

собствената си компания като инвестират минимален капитал, избират борд на директорите и президент, който ги управлява. Те реализират 

изработените продукти като ги предлагат за продажба и реализират печалба. В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, 

умения за общуване, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето, като същевременно имат 

възможност да развиват и използват специализирани умения от сферата на бизнеса, както и от изучаваната от тях специалност. 
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Професионално ориентиране и реализация 

Услуги по професионално ориентиране в училищата от община Силистра се предоставят основно от Центъра за кариерно ориентиране 

(ЦКО), който е в структурата на ЦПЛР-НАО „Галилео Галилей“. Центърът осъществява групови обучения и индивидуални консултации  с 

ученици от I до XII клас чрез прилагане на инструментариум за ранно кариерно ориентиране. През 2020 г. кариерните консултанти  проведоха 

групова работа с 1 498  ученици от 1 до 12 клас. и индивидуални консултации с 20 ученици и граждани. Дейностите по кариерно ориентиране за 

учениците от 5-7 клас по проект  BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ продължават и включваха: 

 Групова работа с 289 ученици; 

 Индивидуални консултации с 289 ученици. 

Дейностите се провеждат с училища, в които се обучават ученици в риск от отпадане, определени от МОН. 

В процеса на кариерното информиране ЦКО осъществява  връзки и срещи за най-търсените професии на пазара с Бюрото по труда, с 

ръководствата на фирми в общината, университетите в Североизточен район и страната. 

В силистренските училища се проведоха срещи с представители на Бюрото по труда, РУ „Ангел Кънчев“ - филиал Силистра, държавни 

институции и фирми. Учениците се запознаха с желаните от тях професии, изискванията и възможностите за допълнително образование и как 

функционират държавните институции. 

Приоритет 2:Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Улесняване достъпа да качествени услуги за подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора  

Разширен е достъпът до информация за европейските програми чрез дейността на Областен информационен център–Силистра. ОИЦ 

предоставя разнообразна информация по открити процедури на ОП, информация за добри практики, разпространение на информационни 

програми,  обща информация за политиките на ЕС и др. В партньорство с Община Силистра, образователни институции и НПО, Центърът 

съдейства за приобщаването на младите хора по темите за бъдещето на Европа, популяризира добри практики в сферата на образованието.  

Стимулиране на неформалното учене сред младите хора 

Практиката показва, че младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди– събирания с приятели, спортни мероприятия, 

интернет клубове, интернет форуми и чатове. В организации като ученически съвети, младежки организации, спортни клубове, клубове по 

интереси младият човек на практика може да реализира натрупани знания или да развие такива за управление, постигане на резултати, 

управление на рискове, осъществяване на контрол, но и изработване на становища, политически документи и представянето им пред 

отговорните институции. Ключово е и отношението на младите хора към факторите и нагласите за промяна на социалната среда. 

Младите хора са активни по значими теми като екология и човешки права, които засягат чувството им за справедливост. В 

Силистренска община  има активни млади хора и диалогът с тях на общинско ниво е налице, ръководството на общината осъществява 

периодични срещи с групи младежи и младежки неправителствени организации, на които са разисквани специфичните им проблеми и са 

набелязвани мерки за решаването им, млади хора имат възможност да споделят своя опит от кандидатстване по Европейски програми. 
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Стабилен стимул за неформалното общуване сред младите хора са и възможностите, които Община Силистра им предоставя, като финансира 

на конкурсен принцип техни творчески, граждански, образователни и възпитателни идеи. За поредна година бе проведена конкурсна сесия за 

малки проекти на неформални групи и организации – „Младите за Силистра“. Финансираните 6 проекта, в размер на 4 582, 59лв., включиха 

дейности в една или повече области на действие - изява на таланти в сферата на изобразителното изкуство; мотивиране за активно включване 

в обществения живот, социална ангажираност и ангажиране с кауза; облагородяване и естетизация на зелени пространства; повишаване на 

компетенциите и уменията на младите хора, свързани със здравословния начин на живот и стимулиране на физическата активност, развиване 

на доброволчеството. 

На 12 август 2021 г. членовете на Ученически парламент, община Силистра и Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни организираха съвместно младежко събитие под мотото „Предизвикай себе си“. В програмата на 

събитието бяха заложени състезание по пейнтбол, отворена тренировка по канадска борба, отворена тренировка по стрелба по електронна 

мишена, арт ателие, йога, DJ програма и демонстрации на скейтбордисти и велосипедисти. 

По повод 1-ви ноември – Денят на народните будители, ученическият парламент в Силистра организира кампания като изненада случайно 

срещнати граждани с картички с послания и цитати на най-почитаните народни будители – Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий 

Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други. Събитието се проведе в 

централната част на града.  

За неформалното образование на младите хора изключително допринася участието им в проекти: 

 ЕГ “Пейо Яворов” се включи в следните проекти: НП „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните 

институции като образователна среда“; НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като 

образователна среда“; национална програма „Без свободен час“; НП  „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и 

учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”; "The  cultural  heritage of our  land: from art  to fork" по Програма "Еразъм+"; 

Проект  "Clichés et  préjugés:  oeuvrons pour  vivre ensemble  de manière  respectueuse et  tolérante"   по Програма  "Еразъм+"; проект 

BG05M2OP00 1-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  по ОП „Наука и  образование за  интелигентен  растеж“; проект № BG05M2OP001-

5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Дейност 1 - закупуване на технически средства за 

педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; 

 ПГМТ „Владимир Комаров“ се включи в проект „Подобряване на професионалните компетенции в областта на компютърните 

технологиии, механиката и мехатрониката“, Договор №2020-1-BG01-КА102-078394; 

 ПГПТ „Евлогий Георгиев“ участва в проекти: BG05M2OP001-2.011-0001 2014 - 2020 г. „Подкрепа за успех“; BG05M2ОP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“; „Позитивна образователна  мултикултурна среда-среда за активно социално приобщаване“; 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“;  
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 ПГСУАУ „Атанас Буров“ се включи в следните проекти: НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните 

институции като образователна среда“; „ Обичам природата – да я съхраним“; „Център за дигитални създатели“; BG05M2OP001-2.014-

0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“; „Чрез професионална обучителна практика с мобилност - към успешна европейска 

кариера“; Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“; „Равен 

достъп до училищното образование в условията на кризи“; 

 ПЗГ „Добруджа“ участва в следните проекти: „Подкрепа за успех“; „Подкрепа за дуалната система на обучение“; „Равен достъп до 

училищното образование в условията на кризи“; „Създаване на работилница за рециклиране на дънкови облекла“; „Не затваряй очи, 

подай ръка“; 

 СУ „Дръстър“  реализира проектите: проект „Училищния двор - кътче от природата и място за формиране на екологична култура и 

съзнание“ от Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“; „Без свободен час“, 

Модул 1 „Без свободен час в училище“; „ИКТ - Средства за електронен дневник”; „ИКТ - Средства за Интернет свързаност”; 

„Изграждане на училищна STEM среда“; „Отново заедно“; 

 ПМГ „Св. Климент Охридски“ се включи в следните проекти: НП „Ученически олимпиади и състезания“; НП „ИКТ в образованието“, 

НП „Без свободен час в училище“; НП „Изграждане на училищна STEM среда“; НП „Иновации в действие“; Colective education; 

„Образование за утрешния ден“; „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“; 

 Студенти от Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ реализират научноизследователски проект “Изследване на традицията и 

модерността при подготовката на педагогически кадри в град Силистра (1971 – 2021)”; 

 Център за кариерно ориентиране към НАО “Галилео Галилей” се включи в НП„Предоставяне на съвременни условия за работа на 

децата и учениците в ЦПЛР”, модул В, Кампания “Мотивирай своето утре” с #НаКрепосттаСме, кампания “Седмица на професиите” и 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

 

Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

• Културна инфраструктура: Община Силистра има изградена и успешно действаща културна инфраструктура – 2 Центъра за 

подкрепа личностно развитие – Обединен детски комплекс и Народна астрономическа обсерватория, Регионална библиотека, 

Художествена галерия, Регионален исторически музей, Държавен архив, читалища и  др. В ОДК над 900 деца и ученици, разпределени в 

107 постояннни и временни групи са включени в дейности в три направления – наука и техники, изкуства и спорт, а в НАО „Галилео 

Галилей“ – над 150 деца и ученици се обучават в направление наука и техника в областта на астрономията. На  територията  на общината  

действат  също  така  и  23  народни читалища. Всички тези институции обогатяват живота на младите хора чрез събитията, които 

организират и които са включени в културния календар на града. Наред с това в повечето от тях се предлагат различни форми  за  

осмисляне  на  свободното  им  време – студия, школи, курсове, клубове, формации, творчески ателиета, в които младежите се обучават 
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и развиват своите  таланти,  дарби  и  умения; участват в организирането на общински, национални и международни изяви, конкурси, 

фестивали и международни инициативи. Традиционни  са ежегодните концерти, художествени  изложби, пленери, конкурси, фестивали, 

събори и др., които Община Силистра организира като по този начин дава възможност за реализация на техните творчески умения. 

Организираното и ползотворно прекарано свободно време на подрастващите и младите хора е сред важните задачи в тази сфера. Някои 

от организираните дейности и изяви включват: 

1. Участие в Седма сесия на БАН за ученически проекти - специална награда за съществен принос в изучаването на биоразнообразието -  

Мохаммад-Мурад Ращад Халвани – ученик в ЕГ „Пейо Яворов“, член на Екоклуб „Пеликан“ при ОДК. 

2.Участие в Национален конкурс „Магията на танца“ в гр. Шумен и Национален конкус „Танцова въртележка“, гр. Горна Оряховица - 

балет „Аксел“- специална награда за хореография и трето място в трета възрастова група; 

5. Участие в XXIV Национални ученически театрален фестивал „Климент Михайлов” –Русe и XV Национален фестивал на детско-

юношеското театрално творчество „Малкият принц“ –В.Търново - голямата  награда на фестивала и Първо място за Театрално студио 

„Артистик“,  награда за главна женска роля са Гергана Филипова – за ролята си на възрастната Валентина; 

 6. Международния екологичен форум „Сребърна 21“ за проекти и съпътстващите конкурси за рисунка и литературни творби на тема:  

„Планетата Земя – безценен дар “; 

7. Участие в онлайн  Национален конкурс „Утринна звезда“за песен - ІІ м за Александра  Георгиева; 

9. Участие в „Купа България“, Финален турнир на Държавното първенство Елитна група, Финален турнир по баскетбол  на Държавното 

първенство , Първа дивизия –златен и бронзови медал за баскетбол момчета; 

10. Театрални постановки от Театрално студио „Артистик”; 

11. Междуинституционална среща между групи по плуване от град Русе и гр.Силистра; 

12. Спортни ученически игри с участието на групите по футбол; 

13. Участие в Астро-парти „Байкал“, провело се тази година онлайн с основна тема „Дигитални ресурси в помощ на дистанционното 

обучение по физика и астрономия“; 

14. Space  X: онлайн проследяване реалното изстрелване на първата частна ракета с астронавти от компанията Space X и NASA. 

15. Демонстрационни вечерни наблюдения - за ученици, родители и граждани на Силистра - лунно затъмнение, на звездното небе, лятно 

слънцестоене и  слънчево затъмнение. 

Разнообразна бе програмата в Силистра за международния ден на р. Дунав под мотото „Нашата река – споделен свят на радост и 

красота“. Тя включваше фотоизложби, презентации, рисунки, детски празник -  творчески занимания за деца и ателиета на открито с 

домакинство на ЦПЛР - Обединен детски комплекс:„Рисувам на открито“ - изобразително и приложно изкуство; Занимателна химия – 

демонстрация на ефектни опити;   Стрийтбол за момичета и момчета - спортната площадка в парка; Демонстрации на групите по футбол; 

Демонстрации на групи по джудо. Лятната сцена в Дунавския парк бе място за изява на младежки творчески формации.  



 11 

През месец септември 2021 г.Община Силистра бе домакин и на Третия Национален конкурс за млади изпълнители „Дунавски звезди“. 

Целите на конкурса са свързани с възможностите за развитие и подпомагане на надарени и талантливи млади хора, популяризиране на 

българската детска и забавна песен. През изминалите дни град Силистра бе за пореден път пристан на таланта, пристан на певческото 

изкуство и на приятелството, събрало деца, родители и педагози от близко и далеч, от цяла България. Близо 100 бяха в третото издание 

на все по-популярния конкурс за млади изпълнители "Дунавски ЗВЕЗДИ", на сцената на който всяка година се раждат Звезди. 

Макар и с крехката си история конкурса придобива все по-широка популярност и аудитория сред младите таланти на България и се 

утвърди като един от най- стойностните. С разнообразна програма, точна организация и отношение, с усмивки и незабравими мигове 

преминават конкурсните дни неусетно. Професионално жури в състав Петя Буюклиева, Светослав Лобошки, Николай Текелиев, Деян 

Неделчев и Дивна изслуша и оцени на живо подобаващо всички талантливи деца след всяко четвърто или пето изпълнение, които оценки 

се публикуваха веднага на официалната страница на конкурса www.dunavskizvezdi.com в специална графа.  

За стимулиране на своите таланти ежегодно, от 2007 г. до настоящия момент, Община Силистра разработва общинска Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища През 2021 г. над 180 ученици са получили еднократно 

материално стимулиране. Общият размер на средствата възлиза на 5 970 лв. 4ученици получават едногодишни стипендии от 

Министерството на образованието и науката.  

 

Приоритет 3:Насърчаване на здравословен начин на живот 

Млади хора, практикуващи спортни дейности 

Чрез различните  спортни  занимания  младите  хора развиват  ценни  физически  и психически качества, осъществява се превенция на 

заболявания, както и превенция на противообществените  прояви и престъпността. През последните години се забелязва нарастване интереса 

към спорта сред учениците и младежите, като до голяма степен това се дължи и на новоизградените детски и спортни площадки на 

територията на общината. Спортните дейности се реализират главно в задължителната образователна програма по физическо възпитание в 

училищата, ЦПЛР-ОДК, както и  по Общински спортен календар. Общината подпомага, по Наредба за спортните клубове, функционирането 

на 29 спортни клуба, където се развиват над 35 колективни и индивидуални видове спорт - футбол, баскетбол, волейбол, борба, джудо, самбо, 

лека атлетика, плуване, спортна стрелба и др. Подобряването на условията в спортните бази през последните години е процес на непрекъснато 

търсене на  възможности за финансиране на ремонтни дейности. В обновената спортна зала "Дръстър“ тренират младите баскетболни надежди 

на Силистра и се провеждат редица спортни състезания. 

В Спортно училище „Дръстър“  се обучават 136 ученици от V до XII клас по футбол, джудо, борба, плуване, спортна стрелба, самбо и 

лека атлетика. В тях се подготвят много деца и млади хора за високи спортни постижения. Към Центъра за подкрепа за личностно развитие - 
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Обединен детски комплекс са разкрити 43 постоянни и временни групи по лека атлетика, плуване, баскетбол, футбол, джудо и изправителна 

гимнастика, в които са обхванати над 500 деца и ученици.  

Практиката показва, че най-често спортуват младежите във възрастовата група от 15 до 19 години  като спортовете, които най-често 

се практикуват са тенис, плуване, баскетбол, волейбол, джудо и фитнес. С напускането на училището, обаче, голяма част от тях практически 

скъсват със спорта и грижите за поддържането на добра форма.  

Провеждането  на  инициативи  с  цел  развитие  на  знания,  нагласи  и  умения  за здравословен начин на живот, обмяната на опит, 

добри практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални влияния, както и създаването на възможности за обучение на 

младите хора с цел безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики, са част от младежката политика, която следва Община 

Силистра.  

Теми за здравословния начин на живот обикновено фигурират в тематичното разпределение на класните ръководители и са 

разглеждани в Час на класа, често с участието на медицинско лице. Провеждат се и редица училищни прояви, представящи здравословния 

начин на живот - училищен крос под наслов „Спорт и здраве“; рубрики „Психично здраве“ и “Физическо здраве” на тема „Животът е 

безценен, не го заменяй с дрога“. Има изградени клубове в училищата за здравословен начин на живот и здравословно хранене.  

Намаляване разпространението на рисковото поведение сред деца и млади хора, свързано с употреба на наркотични вещества и 

промоция на здравословен начин на живот, е основен приоритет в дейността на Превантивния информационен център по зависимости(ПИЦ). 

Основните дейности са насочени към подкрепа на протективните фактори и намаляване на рисковото поведение, чрез предоставяне на 

достъпна и обективна информация, формираща така наречения „информиран избор на поведение”, формиране на основни умения за 

здравословно поведение, вземане на правилни решения и създаване на позитивни отношения с връстниците. През 2021 г. Превантивният 

информационен център по зависимости реализира следните инициативи в областта на първична превенция на употребата на наркотични 

вещества:  

 Информационни – мотивационни срещи с педагогическите съветници и психолозите от училищата в гр. Силистра. Осъществените 

срещи са част от плана за действие по въвеждане на Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в 

училищна среда за 5-7 и 8-11 клас; 

 Кампания „НЕзависим от зависимостите“, по случай месец Февруари „Месецът на трезвеността“; 

 Ръчно изработени мартеници от служителите на ПИЦ за учениците на СУ „Н.Й.Вапцаров“ от 5-ти и 8-ми клас, с които стартират 

дейностите по Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда; 

 Първо занятие с учениците от 8 клас към СУ „Н.Й.Вапцаров“, в присъствието на педагог. съветник и класния ръководител на тема 

„Запознаване. Правила на групата" по подхода "От връстници за връстници"; 

 Съвместна инициатива на ОбСНВ/ПИЦ  и доброволците от СУ „Н.Й.Вапцаров“ в навечерието на Великден - създаването на 

уникален кът за снимки, пресъздаващ българския бит и култура; 

 Кампания „Аз избрах да НЕ пуша! НЕ пуши и ти!“ по случай 31 май -  Световен ден без тютюнопушене; 
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 По повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици организирахме кампания под 

мотото „Споделяйте факти за наркотиците. Спасявайте животи!“; 

 През месец юни приключиха занятията с ученици по  Национални програми за превенция на употребата на психоактивни вещества 

в училищна среда / за 5-7 клас „Кодово име живот“, а за 8-11 клас „От връстници за връстници“/; 

 Кампания под мотото „Моето лято без риск“ през периода м.юли - м.август; 

 „Мотивирай своето утре чрез #НаКрепосттаСме“- кампания, съвместно с МКБППМН и Центъра за кариерно ориентиране /м.юли – 

м.септември/. Целевата група са деца, младежи и техните родители. Стимулиране и мотивация за здравословен начин на живот, 

чрез спорт и полезно и безопасно използване на свободното време сред природата; 

 Инициатива по повод 10 октомври – Световният ден на психичното здраве. Общинският съвет по наркотични вещества и 

Превантивният информационен център по зависимости при Община Силистра, с участието на младежи от „Клуб по превенция на 

зависимостите“ раздадоха антистрес топки и книгоразделители на жителите на град Силистра. Тренирането на мисловната дейност, 

споделените емоции, душевното спокойствие и удовлетвореност и щастливите преживявания допринасят за по-добро психическо 

здраве и силен дух; 

 В периода 2-4.11. и 10-12.11.2021г. се проведе онлайн обучение на училищни специалисти-психолози и педагогически съветници по 

двете Национални програми - ''Кодово име живот'' за 5-7 клас и ''От връстници за връстници'' за 8-11 клас. 

Във връзка с насърчаването на здравословния начин на живот поредна учебна година учениците от ЕГ ,,Пейо Яворов" ще продължат 

да работят по проект, одобрен и финансиран от Община Силистра ,,Младежта срещу насилието и наркотиците". Учениците от профил 

„Биология и здравно образование” от ег „Пейо Яворов“ имаха възможността да реализират своя проект на тема ,,Активно, разумно, 

здравословно" със стремежа да промотират здравословен начин на живот сред подрастващите. 

В ЕГ ,,Пейо Яворов" се проведе и онлайн среща с Йордан Йовчев - шампион по спортна гимнастика с учениците от X и XI клас, която 

бе част от изследователската дейност по проект “Меки умения чрез спорт за активна младеж”, финансиран по програма Еразъм +. 

В училищата се проведоха следните събития във връзка със здравословния начин на живот и превенция на противообществените 

прояви сред младите хора: 

 Отбелязване на световния ден на сърцето чрез презентация – 29 септември;  

 Отбелязване на Международния ден на прехраната – 16 октомври чрез анкетно проучвате на тема „Храним ли се здравословно?“; 

 Онлайн беседа в ЧК по темите: „Еднообразие в различието“ ; „Как се попада в канал за трафик на хора? Методи на действие на 

трафикантите“; „Не на насилието и наркотиците“; 

 Отбелязване на Международния ден на толерантността - във ФБ (с публикация) и в Школо и google classroom (презентация и кратък 

видео филм) 
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 Отбелязване на 1-ви Декември – Международен Ден за борба със спин -  публикации във ФБ; 

 Здравни беседи; 

 Европейски ден на спорта; 

 Отбелязване на Световния ден за борба с тютюнопушенето; 

 Месец на добротворчеството;  

 Отбелязване на Деня на розовата фланелка; 

 Отбелязване на Европейски ден на здравословното хранен, Световен ден за борба със СПИН, Ден на трезвеността, Световен ден на 

движението за здраве; Световен ден без тютюнев дим, Ден на толерантността и др.; 

 Срещи с представители на „Детска педагогическа стая“ на тема „Противообществено поведение - последици“; 

 Училищен конкурс „SOS – агресия в училище“; 

 Тренинг „Аз насилникът“, съвместно с педагогическия съветник в час на класа.  

Приоритет 4:  Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение 

Община Силистра предоставя редица социални услуги за хора в неравностойно положение. Към 31.12.2021г. функционират пет социални 

услуги за лица и деца, извършващи дейности, които се съдържат в чл. 49, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗПУО, както следва: 

Дневен център за деца и младежи  с увреждания  

ДЦДМУ предоставя дневна грижа и почасови социални услуги. На потребителите е осигурен безплатен транспорт  - извозване от дома на 

потребителя до Центъра и обратно, безплатна храна за децата до 18-годишна възраст, медицински грижи, корекционно-компенсаторна и 

възпитателна работа, логопедична терапия, арттерапия, музикотерапия, психологична помощ, кинезитерапия и др. В Центъра се предоставят и 

почасови услуги. Капацитетът е 48 места. Към 31.12.2021 г. услугите на Центъра ползват  45 деца и младежи от община Силистра. 

Социалната услуга се предоставя от Община Силистра. 

„Личен асистент“ 

Предоставяне на почасови грижи в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст в 

невъзможност за самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на ежедневните им потребности от битов и социален характер. 

Капацитетът на услугата е 200 места, като към момента от 200 потребители, ползващи услугата, 51 са деца. 

Социалната услуга се предоставя от Община Силистра. 

Приемна грижа 

Приемната грижа е алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск, включително деца с увреждания; деца, жертви на 
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насилие или трафик и деца, непридружени бежанци, с цел осигуряване на сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето. 

Към 31.12.2021 г. на територията на община Силистра са утвърдени 19 приемни семейства, в които са настанени 17 деца. 

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 

ЦКОДУХЗ е здравно-социален център, осигуряващ високоспециализирана и комплексна подкрепа за деца с хронични заболявания, 

увреждания, физически и/или психически затруднения и новородени, които имат нужда от продължително медицинско наблюдение и 

специфични грижи - лечение, диагностика, профилактика, рехабилитация, психологично придружаване и подпомагане за ефективна социална 

интеграция. 

Дейността на Центъра е насочена към предоставяне на комплексни услуги, които да удовлетворяват потребностите на детето от 

съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, както и да му осигуряват социално благополучие, включително чрез 

координиране на дейностите на центъра и с други здравни, социални и образователни услуги. 

Предоставят се дневни, почасови и мобилни услуги като: лечебно-диагностична дейност, рехабилитация, психологична подкрепа, 

педагогически занимания, логопедична помощ, социални дейности, работа с родителите. 

Капацитетът на Центъра е 75 места. Към 31.12.2021 г. услугите на Центъра ползват 62 деца. Социалната услуга се предоставя от 

Министерство на здравеопазването. 

Община Силистра е възложила за управление на външни лицензирани доставчици на социални услуги за деца, съгласно чл. 198, ал. 2 и 3 

от ЗПУО, 3 социални услуги за деца в риск и техните семейства, както следва: 

Център за обществена подкрепа   

Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните семейства.Дейностите на Центъра са 

насочени към следните целеви групи: деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително 

отношение или наказание в или извън семейството им; деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или 

отпаднали от училище, както и семействата на тези деца. Центърът е с капацитет 20 места, като към 31.12.2021 г., подкрепа получават 37 деца в 

риск и техните семейства. Услугата е възложена за управление на ЖС „Екатерина Каравелова“. 

Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с увреждания  

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: деца и възрастни с физически увреждания, деца и 

възрастни с интелектуална недостатъчност, деца и възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи възрастни хора, деца и лица с 

различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието.Център за социална 

рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, логопедична и психологична терапия, социално-правни консултации, обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Капацитетът на центъра е 25 места, като към 31.12.2021 г., подкрепа 
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получават 18 деца. Услугата е възложена за управление на СНЦ „Надежда за добро бъдеще“. 

Кризисен център  

Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се 

предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и 

консултиране. 

Услугата е насочена към деца до 18 г., жертви на домашно насилие и трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация; жени, жертви на 

домашно насилие и трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.Основната цел на услугата е да осигури защитена среда на деца и лица, 

пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация като предоставя комплекс от услуги за справяне с възникналите 

кризисни ситуации и преодоляване на последиците от насилието, трафика или експлоатацията, като: задоволяване на базисни потребности,    

подкрепа в образователния процес и възпитателна дейност; трудотерапия; информиране и консултиране, психологична помощ и др. 

Капацитетът на Центъра е 10 места, като към 31.12.2021 г. има 6 настанени деца. Услугата е възложена за управление на ЖС „Екатерина 

Каравелова“. 

     Център за обществена подкрепа 

Социалната услуга е разкрита по Проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и 

семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Периода за предоставяне е 34 месеца. В Центъра се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, 

превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца в резидентна грижа. Капацитет на услугата - 100 места, в т.ч. 4 за спешен прием. Към 31.12.2021 г. подкрепа 

получава 

Приоритет 5  Развитие на младежкото доброволчество 

В последните години, както в България така и в Силистра силно се популяризира доброволчеството. Чрез своята активна работа  

доброволците от БМЧК, РЗИ, Ученически парламент и други организации, осмислят ежедневието на младите хора в подкрепа на обществени 

каузи, което е предпоставка за социална интеграция на младия човек, за придобиване на нови знания и развитие на различни умения.Всички 

тези организации популяризират възможностите за по-добър начин на живот на младите хора и гражданите. Благотворителни концерти, базари, 

акции за събиране на дрехи, играчки и средства са част от младежкото доброволчество.  

Младите хора провеждат ежегодни дарителски кампании по различни поводи – Великден, Коледа, Световния ден за борба с глада и др, 

които приучват към непреходни нравствени ценности. За тази Коледа членовете на УП организираха благотворителен коледен базар „Коледни 

картички с оригинално послание". Доброволци от Ученически парламент се включиха в благотворителен концерт „По-добри заедно“ и в 
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инициативата „Коледни кошници“, организирани от СНЦ „Силистра 2030“ за събиране на средства, закупуването на продукти и опаковането на 

коледни пакети, раздадени на над 150 деца и възрастни от домове, самотно живеещи хора и самотни родители. 

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите за 

доброволчески дейности. Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Механизмите за публичното 

подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на солидарност и гражданска активност все още са в процес на развитие. 

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност 

 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към 

основните демократични ценности и стандарти 
Участието на младите хора в процеса на вземане на решение на местно и регионално ниво се осъществява предимно чрез 

сътрудничество с местните и национални власти. В общината своя дейност развиват различни младежки организации и неформални групи 

като често проявите за млади хора се организират съвместно. Активна дейност развива Ученически парламент, където членуват 30 младежи на 

възраст между 14 и 19 години, представители на всички учебни заведения от гр.Силистра. Членовете му са инициатори на много събития с 

подкрепата на общинска администрация и други младежки организации.  

Община Силистра подкрепя финансово или организационно проекти и инициативи на млади хора. В края на м. юни приключи 

изпълнението на проектите по конкурсната сесия “Младите за Силистра 2021 г.”. Чрез финансираните 6 проекта, в размер на над 4 500 лв. 

участниците успяха да осъществят дейности и инициативи провокиращи интереса у младите хора към природните науки и мотивация за по-

доброто им усвояване; изява на таланти в сферата на изобразителното изкуство; мотивиране за активно включване в обществения живот, 

социална ангажираност и ангажиране с кауза; облагородяване и естетизация на зелени пространства; повишаване на компетенциите и 

уменията на младите хора, свързани със здравословния начин на живот и стимулиране на физическата активност, развиване на 

доброволчеството. 

Ученическият парламент активно се включва в инициативите „Коледни кошници“ и „Великденски кошници“, организирани от СНЦ 

„Силистра 2030“. Инициативите се състоят в събирането на средства, закупуването на продукти и опаковането на коледни пакетчета, които в 

последствие биват раздавани на различни социални групи и семейства в неравностойно положение. Бюджетът, събран за инициативите е в 

размер на над 2000 лв. Те са насочени към социално слаби семейства, деца и възрастни хора от домове, самотно живеещи и самотни родители.  

Приоритет 7 Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Осигурен е ефективен достъп до образование, обучение и информация на младите хора в малките населени места чрез организиране на 

гъвкава транспортна схема, предоставяне на общежитие, насърчаване и подпомагане на активното включване на младежите в дейностите на 

читалищата (фолклорни, певчески, танцови групи, информационни семинари и др.). В Община Силистра са регистрирани 23 читалища, от които 
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20 в малки населени места на общината и 3 в гр. Силистра. Те съхраняват българския дух и традиции и осъществяват разнообразна културна 

дейност, като съвременни културно-информационни центрове. Активно е взаимодействието и подкрепата на Община Силистра с народните 

читалища в малките населени места, които участват във всички прояви от богатия общински културен календар. Те представят своята дейност и 

културни продукти на общински, регионални, национални и международни фестивали и са носители на много отличия. От участниците в  тези 

дейности 40% бяха млади хора, получили възможност за изява и развитие в: 

 Национален кукерски фестивал в с. Калипетрово – онлайн събитие, в което участваха над 10 кукерски състава; 

 „Да прогоним злото заедно”- традиционен празник на кукерите и маските – най-големия в Североизточна България Празник на кукерите 

и маските. Проявата се организира за 46-ти път от Община Силистра, кметството и Читалище „Родолюбие-2006 г.“ в Айдемир. 

 Фестивал „Пролетни игри и песни“ – онлайн общински преглед на читалищната самодийност. 

 „С билки и песни на Еньовден”, празник, организиран от Община Силистра в партньорство с Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека "Партений Павлович" и народни читалища от община Силистра. Щандове с ароматни и лековити билки, билков ароматен 

чай, стари занаяти, интересни обичаи - всичко това радваше силистренци в Дунавския парк на Еньовден.Таланти от различни поколения 

пяха и танцуваха за здраве и късмет. Събитието е без аналог в област Силистра и традиционно се радва на голям интерес от жители и 

гости.  

 Фестивал на коледарските групи „Стане нине, гостодине“ – онлайн събитие. 

Библиотеките  на  народните  читалища, от друга страна,  дават възможност на младежите и учениците в малките населени места да черпят 

информация от фондовете им и да се обогатяват. 

Възможностите за професионална и личностна реализация в малките населени места, като изключим културните прояви, обаче са 

ограничени. Възможностите тук се ограничават до организиране на малък частен бизнес в областта на селското и горското стопанство. 

Приоритет 8 Развитие на междукултурния и международния диалог 

Междуетническо  и  между-културно опознаване, толерантност и диалог 

Основният принцип, който се откроява в общинската политика, е всички прояви да утвърждават принципите на толерантност, 

информираност и добронамереност. Това са и принципите, залегнали в  Плана за действие за подкрепа на интеграционните политики /2015-2020 

г./ и богатия Културен календар на Община Силистра. Прилага се целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение, 

включително и тези от ромски произход, за борба с бедността и изключването, както и предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно 

положение от други етнически групи. В изпълнение на Плана е създаден Общински съвет по етническите и интеграционните въпроси, който 

през 2021 г. реализира редица инициативи за междуетническо  и  междукултурно опознаване, толерантност и диалог. Голяма част от 

инициативите, заложени в Културния календар са свързани с интеграцията на отделните етнически общности в сферата на културата. Такива са: 

 Ученически конкурс за рисунка, есе или разказ „Дъга на толерантността”. Превърналият се в традиция цветен и обединяващ конкурс 

отново вдъхнови деца от Силистра и от различни краища на страната. Конкурсът се провежда за дванадесета поредна година и се 
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организира от Община Силистра, Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси - Силистра в 

партньорство с Художествена галерия, град Силистра. Идеята на конкурса е да провокира мисленето на младите хора, творческата им 

изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България. Акцент през тази година бе посвещаването му на 

доброто и толерантността по време на пандемия. Примерните теми бяха: "Усмивка срещу сълзи", "Различен съм. Погледни ме с твоите 

очи!", "Разкажи ми за толерантността", "Нарисувай ми доброто!", "Моята история за доброта и толерантност". В настоящото издание се 

включиха ученици от община Силистра, от селата Средище, община Кайнарджа, Алдомировци, община Сливница, Софийска област, 

село Мененкьово, община Белово, област Пазарджик, както и от градовете Русе, Варна и Сливен. 

 16 ноември –Международен ден на толерантността– информационни кампании и изложби по училища; 

 Отбелязване на календарни религиозни празници на вероизповеданията, обявени с решение на Министерския съвет; 

 Рецитаторски конкурс „С България в сърцето“, който се проведе през месец февруари онлайн и в който участваха близо 200 деца и 

ученици в различни възрастови групи. 

 За 2021 година бе планирана богата палитра от културни прояви, насочени към  всички целеви групи в обществото, включително и 

етническите общности. Реализирането им срещна сериозно предизвикателство – COVID 19. Въпреки това голяма част от тях се осъществиха  

в условията на противоепидемична обстановка и онлайн. 

Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността 

Правонарушения, извършени от млади хора 

            При превенцията на правонарушенията и осъществяване на възпитателно-корекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители 

на противообществени прояви основна роля играе Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

(МКБППМН).  

 Превантивната си дейност Комисията извършва в две основни направления: от една страна организиране на масови мероприятия за 

ангажиране на свободното време, представяне и утвърждаване на положителни модели за поведение и личностно развитие на учениците и 

младежите и от друга страна пряка консултативно-възпитателна работа с ученици под формата на индивидуални и/или групови консултации, 

тренинги и беседи. 

За десета поредна година МКБППМН реализира Лятна програма – клубове по интереси за деца от 8 до 18 години. Над 250 деца 

участваха в 55 групи на 13 клуба по интереси – плуване, тенис на корт, приложно изкуство, шахмат, латино танци, ветроходство, гребане, 

йога, стрелба, „Лятна академия в библиотеката“, „Театър и приключения“, „Аз обичам моята Силистра“, „Млад скаут“.  

За пръв път МКБППМН състави „Мотивационна карта на класа“ за учебната 2021/2022 година, която подари на всички паралелки от 

1-6 клас в общината. Картата е съставена от 12 листа, като всеки лист съдържа календар за месеца, възможност за попълване на важни дати за 

класа, различни превантивни послания (мисли, цитати, дефиниции на различни понятия, основни световни и международни дни/празници). 
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МКБППМН,  съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“, организира за пета поредна година шах турнир за купа "Дръстър" . В 

надпреварата участваха отбори от 4 силистренски училища, на възраст от първи до седми клас.  

МКБППМН, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“, организира провеждане на турнир по футбол за ученици от 3ти клас във 

връзка с отбелязване на 17ти май – Ден на българския спорт и 15ти май – Ден на предизвикателството. Турнирът се проведе на 14 май 2021 г. 

и в него взеха участие 4 отбора. 

МКБППМН подкрепи провеждането на шампионат по пътна безопасност и приложно колоездене за деца, в който взеха участие 

отбори от страната. 

МКБППМН, съвместно с ЦПЛР – ОДК, организира провеждане на традиционен летен турнир по плуване за деца. 

Община Силистра и МКБППМН партнираха на група силистренци - ентусиасти в колоезденето за провеждането на велохепънинг, 

който включваше пробег по маршрут в града и концерт на лятната сцена в Дунавския парк. Хепънингът се проведе на 31 юли с наименование 

"Еко спорт и музика" и под мотото „Без зависимости. Колоездене в подкрепа на екологията с бг музика“.  

МКБППМН, съвместно с Превантивния информационен център по зависимости, Общинския съвет по наркотични вещества и 

дирекция „Хуманитарни дейности“ изгради „Великденски кът за снимки“ по случай Великденските празници в центъра на града. В 

оформлението се включиха деца – доброволци и читалища от региона. Кътът включваше арки с изкуствена зеленина и допълнителна украса и 

предложи на гражданите възможност за празнична семейна снимка. 

МКБППМН, съвместно с дирекция „Хуманитарни дейности“, отдел „Култура“, през м. август организираха провеждане на детска 

Талантиада – шоу спектакъл за откриване и популяризиране на талантливи деца.  

МКБППМН беше партньор на ЦПЛР-ОДК, РУО и РИОСВ-Русе при организирането на Международен екологичен форум „Сребърна 

2021“. Екологичният форум се проведе през юни, със защита на проекти с авторски идеи за решаване на екологични проблеми, конкурс за 

литературни творби и рисунки и литературно четене. 

МКБППМН заплати посещение на младежи на театралното представление „Валентинов ден“ на Театрално студио „Артистик“ към 

ЦПЛР-ОДК. 

МКБППМН провежда кампания за поощряване на деца с различни изяви в областта на спорта, изкуството, добротворчеството, с цел 

насърчаване на постиженията в различни сфери (включително в училище), даване на добър пример за алтернативно прекарване на свободното 

време. През 2021 г., Местната комисия поощри с различни награди: даровити деца по случай 01 ноември – Ден на будителите; абитуриенти – 

отличници; състезател от Националния отбор по баскетбол за отлични спортни постижения както и целия детски отбор по баскетбол на 

Силистра; младежи, занимаващи се с бокс в спортен клуб; 3 деца, намерили и предали изгубени вещи (съвместно с РУ на МВР); победители в 

конкурс за изработване на оригинална автентична мартеница „Бели и червени – 2021“; активни участници в програма по случай Лазаровден. 

МКБППМН провежда и кампания за насърчаване на четенето сред децата и младежите. Като част от кампанията, Комисията закупи и 

раздаде книжки с приказки по случай 2 април – Международен ден на детската книга;  закупи и раздаде на децата от първи клас детски 
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книжки и пособия за рисуване по случай откриване на учебната 2021/2022 година; като съорганизатор в синхронно събитие за деца до 12-

годишна възраст „Децата на България в подкрепа на Спешна помощ”, по случай 27 май за Световен ден на Спешната медицинска помощ, 

закупи и раздаде книжки, които по достъпен начин обясняват на децата същността и функционирането на Спешната медицинска помощ  и по 

които класните ръководители на съответните паралелки проведоха кратка беседа. 

МКБППМН, съвместно с Център за кариерно ориентиране (ЦКО) и ОСНВ/ПИЦ, организираха провеждане на кампания за младежи и 

родители с деца под мотото „Мотивирай своето утре чрез #НаКрепосттаСме“. Кампанията цели насърчаване на здравословния начин на живот 

за превенция на рисковото поведение сред младите хора и утвърждаване на добрия пример за физическа активност. Тя се проведе в периода 

юли-септември и включваше поставяне на три табели по стълбите на Крепостта и отправяне на предизвикателство към младежите и 

родителите с деца да изкачат стълбите, да се снимат до някоя от табелите и да предизвикат друг да направи същото. Кампанията завърши с 

финално събитие и раздаване на награди на хората, активирали най-много участници в нея.  

През 2021 г. в МКБППМН са заведени 32 прокурорски преписки, наказателни постановления и сигнали, от които по 4 не са 

образувани възпитателни дела и са препратени/върнати. По постъпилите преписки и постановления са образувани възпитателни дела  за 47 

лица, като: на 23 лица са наложени възпитателни мерки; за 3 лица делата са прекратени поради навършване на пълнолетие; за 22 лица 

предстои разглеждане. 

 

II. ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ 

НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2021-2030/ и НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА /2021 – 2025 г.– 

1.  НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 Насърчаване на неформалното обучение; 

 Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават; 

 Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; 

 Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб. 

2. ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 

 Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; 

 Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот. 

3. СВОБОДНО ВРЕМЕ, ТВОРЧЕСТВО И КУЛТУРА: 

 Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; 

 Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

4. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ: 

 Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот. 
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5. ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ: 

 Свързаност, толерантност и европейска принадлежност. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика, като работи в тясно 

сътрудничество с: 

 Общински съвет-Силистра (ОС) 

 Превантивно-информационен център по зависимости (ПИЦ); 

 Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН); 

 Регионално управление на образованието - Силистра (РУО); 

 Училища; 

 Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК); 

       Център за подкрепа за личностно развитие - НАО “Галилео Галилей”;  

 Център за кариерно ориентиране (ЦКО) 

        Център за специална образователна подкрепа (ЦОП) 

 Дирекция „Бюро по труда” – Силистра (ДБТ); 

 Регионална здравна инспекция (РЗИ); 

 Дирекция “Социално подпомагане” - отдел “Закрила на детето” (ДСП-ОЗД); 

 Български червен кръст (БЧК); 

 Районно полицейско управление (РПУ); 

 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО);  

 Културни институти; 

 Читалища; 

 Спортни клубове; 

 Областен информационен център (ОИЦ); 

 Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси; 

 Младежки организации;  

 Ученически парламент (УП) 

 Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора. 
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V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

Наблюдение 

Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Общинския план за младежта за 2022 г.  Планът се приема с Решение 

на Общински съвет – Силистра и е отворен за актуализация при необходимост. 

Мониторинг на текущото изпълнение на дейностите извършва от отдел “Образование и младежки дейности”. 

Отговорно лице, което да координира  изпълнението и отчитането на Плана за изминалата година, е експерт от отдел „Образование и 

младежки дейности“ 

Оценка 

Предвижда се да бъде осъществена междинна и крайна оценка по плана  за  установяване  на  съответствието, ефективността, 

ефикасността и устойчивостта при изпълнението й от Общински съвет - Силистра 

Актуализация 

Общинският план за младежта е отворена система, той следва динамиката на промяната в развитието на ситуацията в общината, която 

определя възникването на нови потребности. Затова е отворен и може да бъде актуализиран по предложение на младежки организации и 

институции, работещи с млади хора. 

 

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

1. Планът ще бъде публикуван в сайта на Община Силистра и Общински съвет – Силистра. 

2. Дейностите по Общинския план ще се популяризират чрез средствата за масово осведомяване и по линия на контактите, 

осъществявани чрез младежки и други организации и институции. 

              

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От съществено значение за изпълнението и постигането на заложените цели на Плана за младежта е сътрудничеството и партньорството 

на всички пряко ангажирани институции на местно ниво с представителите на неправителствените организации и младите хора. 

Ангажираността, активното участие на младежите и включването им в етапите на създаване, изпълнение, мониторинг и оценка на политиките 

са от ключово значение за постигане на ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост на провежданата политика за младежта.  

Общинският план за младежта има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в 

съответствие с динамично променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересувани участници и предполага 

създаването на добра организация и координация. 
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Приложение 1 

 

Оперативна цел 1.1: Повишаване на достъпа до неформално обучение за развитие на ключови компетентности 

Мерки  Дейности Индикатори  Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

1.1.1. Подкрепа за неформалното 

обучение чрез разширяване на 

мрежата от доставчици  

1. Организиране на обучения по 

метода “Връстници обучават 

връстници”. 

 

2. Организиране на обучения и 

кампании насочени към превенция 

употребата на наркотици и  

формиране на ценности и лични 

умения 

 

3. Запознаване с възможностите, 

които предоставят Европейските 

програми и кандидатстване по тях 

 

4.Организиране на обучения с 

представители на ученическите 

съвети за развиване на умения за 

лидерство, мотивация за лична 

инициатива и участие 

 

5. Насърчаване и подпомагане на 

читалищата като средища за 

информация, неформално обучение, 

културно изразяване и гражданско 

участие в малките населени места 

Дял млади хора, 

включени и участвали в 

неформално обучение 

 

Община Силистра, 

МКБППМН; СНЦ, 

читалища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

1.1.2. Насърчаване на участието на 

младите хора в неформално 

обучение и информално учене  

Дял млади хора от 

малките населени 

места, включени и 

участвали в 

неформално обучение 
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6. Организиране на обучения за 

изграждане на социални и житейски 

умения на младите хора в селата 

 

7.Насърчаване на участието на 

младите хора и младежките 

организации в местните инициативи 

и неформални групи 

 

8. Организиране на прояви за 

опознаването  на  отделните  

етнически общности и техните 

култури за  стимулиране на 

толерантност,  разбирателство и 

взаимодействие между общностите 

 

Оперативна цел 1.2: Повишаване на качеството на неформално обучение 

Мерки  Дейности Индикатори  Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

1.2.1. Създаване на инструменти 

за валидиране и разпознаване на 

умения, придобити в рамките на 

неформално обучение, 

информално учене и на резултати 

от учене чрез опит. 

1. Популяризиране системата за 

валидиране на неформално 

придобити знания, умения и 

компетентности 

Брой разработени и 

адаптирани 

инструменти; 

 

Брой млади хора, 

валидиращи умения 

през инструментите 

СНЦ  
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Оперативна цел 2.1: Насърчаване на заетостта на младите хора 

Мерки  Дейности Индикатори  Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

1.2.2. Осигуряване на 

възможности за обучение, за 

професионална квалификация и 

ключови компетентности, 

съобразно търсенето на пазара 

на труда 

 

1.Осигуряване на ефективни стажове по 

придобиваната специалност в 

професионалните гимназии и висшите 

училища. Развитие на дуалното обучение 

 

2. Участие в разработването и 

реализацията на проекти за насърчаване 

на изследователския интерес на ученици 

и студенти съвместно с фирми и 

институции 

 

3. Организиране на срещи между 

работодателите, професионалните 

училища, Дирекция “Бюро по труда” и 

академичната общност по въпроси за 

професионалната и житейска реализация 

на младежи, включително и на младежи в: 

• неравностойно положение – 

младежи със специални образователни 

потребности, 

• младежи в социален риск или 

отпаднали от образователната система 

 

4. Организиране на срещи с млади хора, 

развиващи успешен бизнес в България 

 

Коефициент на заетост 

(15-29 навършени 

години); 

Ръководства на 

училища и ВУЗ, 

Дирекция „Бюро по 

труда“, СНЦ, Община 

Силистра 

Държавен 

бюджет 
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6. Участие в инициативата „Мениджър за 

един ден”, организирана от “Джуниър 

Ачийвмънт” 

 

7.Организиране на форум „Образователен 

терминал-имам ли билет” 

 

 8. Организиране на състезание 

„Иновационен лагер“ 

1.2.3. Насърчаване 

осигуряването на възможности 

за заетост, вкл. качествени 

платени стажове, стажуване и 

чиракуване на младежи в 

неравностойно положение 

 

9. Предоставяне на услуги за 

професионално ориентиране 

 

10. Реализиране на дейности по кариерно 

информиране, включени в проект 

„Подкрепа за успех“ и проекти по 

Национални програми 

 

Коефициент на 

безработица (15 – 29 

навършени години)  

ЦКО 

Оперативна цел 2.2: Насърчаване на включването в образование и заетост на млади хора, които не учат, не работят и не се 

обучават (NEETs) 

Мерки  Дейности Индикатори  Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 
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2.2.1. Насърчаване достигането 

и активирането на младежите 

от групата NEETs, вкл. чрез 

засилване на партньорствата на 

младежките организации с 

местни институции. 

Разработване и прилагане на 

услуги за социално включване 

на младежи от групата NEETs 

1. Участие в младежка трудова борса 

 

2. Обучение по предприемачество и 

развиване на бизнес идеи за млади хора 

Дял на младежите (15 

– 29 навършени 

години), които са 

незаети и неучастващи 

в образование и 

обучение 

Дирекция „Бюро по 

труда“, младежки 

медиатор, СНЦ 

 

Оперативна цел 3.1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

3.1.1. Подкрепа и насърчаване на 

доброволчеството, както и 

регулиране на доброволческите 

дейности 

1.Организиране на  доброволчески  

инициативи  от и за млади  хора - грижи 

за деца и възрастни в социалните услуги, 

съвместно срещи по различни поводи, 

вечери на таланта и др. 

 

2. Осигуряване на подходящо обучение и 

квалификация за млади доброволци, 

свързани с извършваните от тях 

доброволчески дейности 

 

Дял млади хора, 

участващи в 

доброволчески 

инициативи и проекти;  

 

Дял на млади хора, 

информирани относно 

ползите за 

доброволчество 

Община Силистра, 

СНЦ, УП 

Държавен 

бюджет 
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8.1.3. Разработване на проекти от 

младежки организации по донорски 

програми 

 

8.1.4.Организирване месец на 

добротворчеството от 21.01./Ден на 

прегръдката/до 22.02./Ден на розовата 

фланелка/ 

3.1.2. Ангажиране на 

неорганизирани младежи в 

различни форми на гражданско 

участие, доброволчество и 

младежки дейности  

1.Организиране на обучения по защита 

правата на човека, дискриминацията, 

трудовите права на човека 

 

3.Насърчаване на интереса на младите 

хора към развитието на града и общината 

чрез финансиране на идеи и проекти на 

млади хора  

 

Дял на младите хора, 

членуващи в младежки 

организации 

 

Дял на млади хора, 

част от неформални 

групи 

МКБППМН, Община 

Силистра 

Държавен 

бюджет 

3.1.3. Насърчаване на обмена на 

информация и сътрудничество 

между младежките организации, 

клубове и младите хора 

 

 

 

 

1. Разпространение на добри практики за 

доброволчески инициативи чрез медиите 

2.Насърчаване и подпомагане развитието 

на младежките организации чрез 

организиране на обучения 

 

3. Стимулиране и подпомагане 

инициативите на неорганизираните 

млади хора 

4. Създаване на страница в интернет на 

Ученическия парламент, която да 

популяризира дейностите на парламента 

 

Брой организации, 

които работят с млади 

хора; 

 

Брой младежки 

организации 

Община Силистра, 

СНЦ 

Държавен 

бюджет 
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Оперативна цел 3.2: Повишаване на нивото на овластяване и качествено участие на младите хора в процесите на вземане на 

решения на местно, национално и европейско ниво 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

3.2.1. Насърчаване на 

партньорството за качествено 

младежко участие и овластяване 

в процесите на вземане на 

решения на местно ниво  

1. Актуализиране състава и 

възобновяване дейността на Общинския 

консултативен съвет по въпросите за 

младежта 

 

2.Организиране Ден на 

самоуправлението на община Силистра 

 

3. Провеждане на Конкурсна сесия за 

малки проекти «Младите за Силистра» за 

финансиране на проекти на неформални 

младежки групи 

Дял на общините с 

функциониращо КМС; 

 

Брой млади хора 

членуващи в КМС; 

 

Ниво на 

удовлетвореност на 

младите хора от 

функционирането на 

КМС и от участието 

им в процесите на 

вземане на решения  

Община Силистра Общински 

бюджет 

3.2.2. Надграждане на 

съществуващите механизми за 

качествено младежко участие в 

процесите на вземане на 

решения на национално ниво 

1.Участие в национални младежки срещи 

 

Брой млади хора, част 

от институционални 

механизми за вземане 

на решения на 

национално ниво; 

 

Ниво на 

удовлетвореност на 

младите хора от 

функционирането на 

националните 

механизми и от 

участието им в 

УП Общински 

бюджет 
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процесите на вземане 

на решения 

3.2.3. Популяризиране и 

развитие на формите за участие 

в процесите за вземане на 

решения на Европейско ниво 

1. Участие в информационни срещи 

относно възможностите за обучение по 

програма Еразъм+ 

Брой млади хора, 

запознати с 

Европейските цели за 

младежта; 

 

Брой млади хора, 

участвали в дейности, 

част от Диалога на ЕС 

по въпросите за 

младежта;  

 

Брой младежки 

организации, 

участвали в дейности, 

част от Диалога на ЕС 

по въпросите за 

младежта 

 

СНЦ, ОИЦ Бюджет на 

съответните 

институции 

Оперативна цел 3.3: Осигуряване на подкрепяща среда за младежките организации и популяризиране на ползи от тяхната работа.  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

3.3.1. Повишаване на капацитета 

и устойчивостта на младежките 

организации 

1. Онлайн проучване сред младежите  Брой младежки 

организации, 

обхванати в дейности 

за повишаване на 

капацитета и 

устойчивостта 

Община Силистра Не приложимо 

3.3.2. Повишаване на 1. Участие в информационни срещи Брой младежки СНЦ, ОИЦ Бюджета на 
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информираност за 

възможностите за финансиране 

на младежки проекти и 

оптимизиране на процедурите за 

кандидатстване 

относно възможностите за обучение по 

програма Еразъм+ 

организации, 

кандидатстващи за 

финансиране на 

младежки програми и 

проекти; 

 

Брой млади хора, 

включени в младежки 

проекти; 

 

Брой млади хора и 

младежки 

организации, които 

посещават НИСМ  

съответните 

институции 

 

Оперативна цел 4.1: Създаване на механизъм за разпознаване и развитие на младежка работа и разпространението й 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

4.1.1. Създаване на 

междусекторен 

координационен механизъм за 

развитие и разширяване на 

обхвата на младежката работа 

Организиране на съвместни инициативи 

между отдел ОМД, МКБППМН и ПИЦ 

 

Брой заседания на 

координационния 

механизъм 

Община Силистра Държавен бюджет 

4.1.2. Подкрепа за 

разпознаването, развитието и 

утвърждаването на младежката 

работа като фактор за 

личностно, социално и 

професионално развитие на 

младите хора 

Подкрепа за млади хора, занимаващи се с 

младежки дейности 

Брой млади хора, 

обучаващи се в 

специалности 

„Младежки 

работник“ и 

„Неформално 

образование“; 

Община Силистра Държавен бюджет 
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Брой младежи 

работници, трайно 

ангажирани с 

младежка работа 

 

Оперативна цел 4.2: Насърчаване на иновативни подходи в младежката работа 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

4.2.1. Подкрепа за развитието 

на мобилна младежка работа 

Поддържане страница във Фейсбук на УП Брой младежки 

организации, 

използващи 

дигитални и други 

иновативни форми 

на младежка работа 

УП Не првиложимо 

4.2.2. Насърчаване 

използването на дигитални 

инструменти в младежката 

работа 

 

Оперативна цел 5.1: Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

5.1.1. Подкрепа за проекти и 

инициативи, насочени към 

младежи от уязвими групи в 

риск от социално изключване  

1. Организиране на благотворителни 

кампании за децата от ЦНСТ, деца и 

младежи в риск и в неравностойно 

положение 

 

2.Включване на деца и ученици в 

неравностойно  положение в 

организираните културни събития 

  

3. Включване в инициативата «Коледни 

Дял на младежите в 

риск от социално 

изключване 

Община Силистра, 

СНЦ, УП 

Държавен и 

общински бюджет 
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кошници» 

4. Подобряване качеството на социалните  

услуги за младежи 

5.1.2. Повишаване на 

информираността на младите 

хора във връзка с проблемите 

на младежите от уязвими групи 

 

1. Организиране на кампании съвместно 

с РЦПППО, ЦСОП по проблемите на 

учениците от уязвими групи 

Дял на 

младежките, 

обхванати в 

информационни 

дейности  

Община Силистра, 

РЦПППО, ЦСОП 

Общински бюджет 

Оперативна цел 5.2: Насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред младите хора, включително и в 

онлайн пространствата 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

5.2.1. Подкрепа на 

информационни кампании и 

младежки обучения, свързани с 

изграждането на толерантно 

поведение и противодействие 

на агресивното поведение и 

езика на омразата;  

 

5.2.2. Подкрепа на 

информационни кампании и 

младежки обучения, свързани с 

демокрация, права на човека и 

върховенство на закона  

1.Организиране на информационни и 

образователни  кампании  за превенция 

на правонарушенията,  

извършвани от млади хора 

 

2. Организиране на спортни прояви за 

превенция на младежката престъпност 

 

3.Отбелязване Деня на розовата фланелка 

като ден, насочен срещу тормоза в 

училище  

  

4. Организиране на летни клубове по 

интереси 

 

5. Активно  участие  на  младите  хора,  

младежките лидери и младежките 

организации в превантивни програми и 

Дял на младежите, 

демонстриращи 

толерантно 

поведение и 

отношение; 

 

Брой младежи, 

обхванати в 

дейности, 

насърчаващи 

толерантността и 

противодействие 

на език на 

омразата; 

 

Брой дейности, 

насърчаващи 

толерантността и 

 МКБППМН, ПИЦ, 

Община Силистра 

Държавно 

финансиране 
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кампании 

 

6.  Организиране и участие в обучения по 

толерантност и по правата на децата 

противодействие 

на език на 

омразата; 

 

Брой млади хора, 

отстояващи 

демокрацията, 

върховенството на 

закона и правата на 

човека  

5.2.3. Насърчаване на 

партньорствата между 

институции и неправителствени 

организации, които работят за 

превенция и преодоляване на 

дискриминацията и насилието 

сред младите хора 

1. Разработване на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието 

в училище 

 

2. Лекции и беседи в часовете на класа, 

съвместно с представители на РУ 

"Полиция“ 

 

3. Популяризиране на Националната 

гореща телефонна линия сред младежите 

за споделяне на случаи на насилие и 

онлайн тормоз 

 

Брой млади хора, 

обект на насилие от 

връстници; 

 

Брой млади хора, 

жертви на 

кибернасилие и 

онлайн тормоз  

Оперативна цел 5.3: Засилване на чувство за принадлежността към ЕС и споделяне на европейските ценности 

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

5.3.1. Популяризиране на 

европейските ценности 

1. Организиране на срещи и дискусии за 

приобщаване на младите хора към 

европейското гражданство и изграждане 

на умения за работа в мултикултурна 

Дял на младежите с 

чувство за 

принадлежност 

към ЕС  

Община Силистра, 

СНЦ 

Общински бюджет 
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среда 

 

5.3.2. Подкрепа за инициативи, 

свързани със запознаване с 

дейността и принципите на ЕС 

и европейските институции 

1. Съвместни дейности с Областен 

информационен център 

Дял млади хора, 

обхванати от 

инициативи; 

Брой реализирани 

инициативи  

ОИЦ, Община 

Силистра, СНЦ 

Държавен бюджет 

 

Оперативна цел 6.1: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно 

хранене, физическа активност и спорт  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

6.1.1. Създаване на условия и 

насърчаване на физическата 

активност и спорта  

1. Разнообразяване на спортните 

инициативи и състезания 

 

2. Организиране на прояви,посветени 

на Европейската седмица на спорта и 

физическата активност; 10 май – 

Световен ден на движението  

 

3.Организиране на публични 

демонстрации на спортните клубове 

за стимулиране на физическата 

активност 

 

4. Участие в публични събития, 

посветени на река Дунав:„Плуване 

към спомена” и „Ден на река Дунав” 

 

5. Организиране на информационни 

Дял на младежите, 

практикуващи 

физическа активност 

повече от 30 минути 

средно дневно; 

  

Намаляване дела на 

младите хора, които не 

практикуват физическа 

активност 

Община Силистра, 

ЦПЛР-ОДК, 

ръководства на 

училища, спортни 

клубове 

Държавен бюджет 
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кампании за положителните страни на 

спорта за здравето на младите хора 

 

6.Организиране на информационни 

образователни кампании за 

здравословно хранене 
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6.1.2. Повишаване на 

осведомеността по темите за 

здравословен начин на живот 

и здравословно хранене 

1. Организиране и участие в 

програми, свързани с профилактиката  

на здравето на младите хора 

 

2. Реализиране на програми за 

превенция на употребата на 

наркотични вещества  с обучения на 

млади хора, педагогически съветници 

и медицинските специалисти в 

училищата и изграждане на 

партньорски екипи за ефективно  

планиране  и реализиране на 

превантивни дейности и  програми.по 

метода "Връстници обучават 

връстници”.  

 

3. Организиране и провеждане на 

дейности, свързани с повишаване 

информираността и изграждане на 

умения по отношение на 

здравословния начин на живот - 

издаване и разпространение на 

превантивни и образователни 

материали.  

 

4. Провеждане на консултации от 

специалист по проблемите на 

наркотиците и наркозависимостите 

5. Провеждане на превантивно - 

информационни кампании по повод: 

Дял на младите хора, 

употребяващи 

тютюневи изделия и 

алкохол; 

 

Дял на младежите, 

обхванати от дейности 

за превенция на 

зависимостите по 

НПИМД. 

 

Дял на младежите, 

обхванати в дейности, 

насочени към 

повишаване на 

осведомеността за 

здравословен начин на 

живот и здравословно 

хранене 

 

РЗИ, ПИЦ, ЦПЛР-

ОДК, училища 

Държавен бюджет 
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Месецът на трезвеността, 14 февруари 

Ден на влюбените, Международен 

ден за съпричастност със засегнатите 

от ХИВ/СПИН / третата неделя на  

м. май, 26 юни - Световен ден за 

борба срещу наркоманиите и 31 май - 

Международен ден за борба с 

тютюнопушенето; 1 Декември –

Световен ден за борба срещу СПИН 

 

6. Провеждане на конкурсна сесия за 

малки училищни проекти „Младежта 

срещу насилието и наркотиците“ 
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Оперативна цел 6.2:Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите хора  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

6.2.1. Повишаване 

информираността на младите 

хора за получаване на 

психологична подкрепа 

 

6.2.2. Осигуряване на достъп 

до услугата психологична 

подкрепа за младите хора 

1. Организиране на информационни 

кампании за популяризиране 

дейността на Консултативните 

кабинети към ПИЦ и МКБППМН 

 

2.Осигуряване на възможност за 

психологична подкрепа чрез 

Консултативните кабинети към ПИЦ 

и МКБППМН 

Брой млади хора, 

участвали в дейности, 

насочени към 

информираност по 

темата за психично 

здраве; 

 

Дял на младежите, 

получили психологична 

подкрепа 

ПИЦ и МКБППМН Държавен бюджет 

Оперативна цел 6.3: Превенция на проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

6.3.1. Повишаване на 

информираността по темата за 

сексуалното и репродуктивно 

здраве на младите хора; 

 

6.3.2. Насърчаване 

използването и прилагането 

на методологии за здравно 

образование; 

 

6.3.3. Повишаване на достъпа 

и прилагането на съвременни 

методи за семейно планиране 

сред младите хора; 

1. Издаване на информационни 

материали и провеждане на медийни 

кампании  

 

2. Провеждане на обучения в 

училищата по метода „връстници 

обучават връстници”, изложби и 

прожектиране на видеофилми по тема 

„Трафик на хора” 

Дял на младите хора, 

които прилагат 

предпазни мерки за 

сексуалното си здраве; 

 

Дял на млади хора, 

обхванати от дейности 

по семейно планиране;  

 

 

Дял на млади хора, 

обхванати от дейности 

за развитие на умения 

за родители 

РЗИ, ПИЦ, 

МКБППМН 

Държавен бюджет 
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6.3.4. Подкрепа за повишаване 

на родителските умения на 

младите родители. 

Оперативна цел 6.4: Постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазване на 

околната среда  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

6.4.1. Разширяване на 

познанията на младите хора в 

областта на опазването на 

околната среда, включително 

индивидуалния им принос; 

 

6.4.2. Подкрепа за младежки 

проекти и инициативи, 

целящи формиране на знания, 

умения, нагласи и 

ангажираност с екологичните 

проблеми и тяхното решаване; 

 

6.4.3. Стимулиране и 

подкрепа на младежки 

доброволчески инициативи в 

областта на опазването на 

околната среда и формиране 

на устойчива екологична 

култура и поведение 

1. Организиране и провеждане на 

Международен екологичен форум 

“Сребърна 2022” 

 

2.Участие в дискусии за развитието и 

опазването на Дунавското 

крайбрежие 

 

3. Организиране и провежда на 

празник на река Дунав 

 

4. Организиране седмица на 

природата 

Дял млади хора с 

повишено ниво на 

познания в областта на 

опазването на околната 

среда 

Дял на младежите, 

взели участие в 

инициативи, насочени 

към опазването на 

околната среда 

 

Брой младежки 

инициативи в областта 

на опазването на 

околната среда;  

 

Дял на младежите, 

взели участие в 

доброволчески 

инициативи в областта 

на опазването на 

околната среда 

ЦПЛР-ОДК И 

НАО, Община 

Силистра, РУО-

Силистра 

Общински и 

държавен бюджет 
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Оперативна цел 7.1: Повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на младите хора  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

7.1.1. Насърчаване на 

мобилността на младежките 

творчески трупи и подкрепа за 

мобилни форми на изкуство и 

култура  

1.Разработване на Програма на 

мерките за насърчаване на 

творческите заложби и потребности 

на деца с изявени дарби 

2.Организиране, провеждане и 

участие в различни прояви и 

инициативи, съгласно Културния 

календар на Община Силистра, 

включително и събития за възраждане 

на българския фолклор 

 

3. Организиране на Фестивал на 

уличните изкуства 

 

4 Организиране и провеждане на 

Литературна ученическа конференция 

за ученици от XI и XII клас   

Дял на млади хора, 

участващи в 

организирани 

творчески дейности; 

 

Дял на млади хора, 

потребители на 

културни продукти и 

посещаващи културни 

мероприятия  

 

Община Силистра, 

ЦПЛР, младежки 

организации 

Общински и 

държавен бюджет 

7.2.2. Подкрепа за 

разработването и 

изпълнението на услуги за 

свободното време на младите 

хора, насърчаващи културно 

участие  

 

 

Оперативна цел 7.2: Насърчаване на лични творчески умения  

Мерки  Дейности Индикатори Отговорни 

институции 

Източници на 

финансиране 

7.2.1. Подкрепа на дейности и 

инициативи за повишаване на 

личните творчески умения на 

младите хора 

1. Организиране и провеждане сцена 

на талантите 

 

2. Включване на млади хора във 

фолклорни празници, организиране от 

читалища и образователни 

Дял на млади хора, 

практикуващи 

творческо хоби в 

свободното време  

Община Силистра, 

ЦПЛР-ОДК И НАО 

Общински и 

държавен бюджет 

7.2.2. Популяризиране и 
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подкрепа на дейностите на 

младежки пространства, 

центрове, зони, творчески 

колективи и организации, 

работещи за младежко 

включване в културния живот. 

институции 

 

3. Контакти с Драматично-куклен 

театър –Силистра при реализиране на 

публични прояви от и за млади хора  

 


