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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 г. ) „Ангажиране, овластяване, развитие“, 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, РЗИ, 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 31.12.2021 г. то възлиза на 43265 като за една година е намаляло със 972 души, а за последните седем години с 4 

458 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 31.12.2021 г. населението на възраст 15-29 навършени години е 4 759 души, т.е. под 12 % от населението. Намалението от предходната 

година е с 179 младежи. След 19 годишна възраст, завършвайки средно образование, много младежи заминават за други градове за 

продължаване на обучението. Малка част от тях се завръща след завършване на висшето си образование. Често млади хора емигрират в 

чужбина, много от тях не се завръщат в България. 
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I. ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2022 Г. И АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА                             

ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 
 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

1.1.1. Подкрепа за неформалното 

обучение чрез разширяване на 

мрежата от доставчици  

1.1.1.1. Организиране на обучения по 

метода “Връстници обучават връстници” 

 

1. Обучението по метода “Връстници обучават връстници” 

е широко използван в училищата като често ученици 

представят открити уроци по отделни предмети. 

Посредством интересни игри и любопитни въпроси те 

обобщават и затвърждават знанията си. Забавлявайки се, 

показват, че могат да работят в екип и учат заедно.  

Организират се и кампании, насочени към превенция на  

употребата на наркотици, психосоциална подкрепа, 

ненасилствена комуникация и др.  

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център (ОбСНВ и ПИЦ) в рамките на 

Национална програма за превенция употребата на 

наркотични вещества в училищна среда за 8-11 клас                 

„От връстници за връстници” работиха с един осми клас от              

СУ „Н. Й. Вапцаров”. Осъществени са и две извънкласни 

дейности:                                                                                                                                                        

- По случай Деня на планетата Земя - 22 април, бе 

проведена инициатива съвместно с учениците от „Н. Й. 

Вапцаров”  и Центъра за обществена подкрепа. В двора на 

ЦОП бяха засадени 30 иглолистни дървета.                                                                              

- На 27 април учениците  от  8 клас се включиха активно в 

създаването на кът за снимки, пресъздаващ българския бит 

и култура.  

Изпълнени са и занятията, свързани с обучението на 

доброволците по програмата. 

1.1.2. Насърчаване на участието на 

младите хора в неформално 

1.1.2.1. Организиране на обучения и 

кампании, насочени към превенция 

1. По превенция употребата на психоактивни вещества 

често се работи в часовете на класа,  а също и в часовете по 
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обучение и информално учене  употребата на наркотици и  формиране 

на ценности и лични умения 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Запознаване с възможностите, 

които предоставят Европейските 

програми и кандидатстване по тях 

 

1.1.2.3. Организиране на обучения с 

представители на ученическите съвети за 

развиване на умения за лидерство, 

мотивация за лична инициатива и 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4. Насърчаване и подпомагане на 

читалищата като средища за 

информация, неформално обучение, 

културно изразяване и гражданско 

участие в малките населени места 

 

 

 

 

 

 

 

биология и химия. Поставен е акцент върху разработване на 

алтернативи за осмисляне на свободното време на 

учениците и популяризирането на здравословен начин на 

живот – създаване на възможности за спорт, занимания с 

изкуство и други. Провеждат се тренинги с учениците по 

темата от екипи от УС и БМЧК. 

 

2. Учениците се запознават с възможностите на 

Европейските програми в часовете по гражданско 

образование и от класните ръководители в час на класа. 

 

3. Във всички училища на територията на общината 

има изградени ученически съвети, като част от членовете 

им са представени в Ученическия парламент. С 

инициативите, организирани от тях се развиват умения за 

работа в екип, умения за организиране на събития, 

доброволчество. През 2022 година ученици участваха в 

обучение за млади лидери по програма Еразъм + в 

Априлци, организирано от Младежки дом – Русе. Участваха 

и в международен обмен в Румъния  по програма Еразъм + -  

обучение за лидери. Ученици се включиха и в национален 

лагер за млади лидери в София.  

 

4. В Община Силистра са регистрирани 23 читалища, от 

които 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, 
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11.2.5. Организиране на обучения за 

изграждане на социални и житейски 

получили възможност за изява и развитие в: 

 Фестивал „Пролетни игри и песни“ – 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.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.  

 Празник  „Слънчева Добруджа”; 

 Празник на хляба, песента и танца. Изложение на 

хляб и хлебни изделия от народните читалища в община 

Силистра; 

 Фестивал на коледарските групи „Стане нине, 

гостодине“. 

Библиотеките  на  народните  читалища дават 

възможност на младежите и учениците в малките населени 

места да черпят информация от фондовете им и да се 

обогатяват. Реализират се множество библиотечни 

инициативи - литературни четения, участия в национални 

кампании, срещи с творци, изложби и тематични кътове с 

литература в библиотеките, инициатива „Библиотекар за 

един ден“, конкурси и др. Специално внимание се обръща 

на деца и млади хора от малцинствените групи, в риск от 

отпадане от образователната система или такива със 

специални образователни потребности. 

 С подкрепата и участието на млади хора се издирват и се 

създават етнографски сбирки в читалищата на селата Бабук, 

Иширково, Брадвари, Смилец, Срацимир и Калипетрово. 

 

5. Не са организирани такива обучения 
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умения на младите хора в селата 

 

1.1.2.6. Насърчаване на участието на 

младите хора и младежките организации 

в местните инициативи и неформални 

групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.7. Организиране на прояви за 

опознаването  на  отделните  етнически 

общности и техните култури за  

стимулиране на толерантност,  

 

 

6. Активно роля сред младите хора играе Ученическия 

парламент. През 2022 г. членовете му се включваха активно 

в организацията на редица събития. Проведоха 

благотворителен концерт „Отвори сърцето си – подари 

усмивка“, а също така и два благотворителни базара. По 

случай 3-ти март поднесоха венци и проведоха кампания в 

централната част на града, като честитиха празника  с 

оригинални картички и послания. За 8-ми март поздравиха 

с картички и бонбони случайно срещнати дами в центъра на 

града. Десет от членовете на парламента на 9 май участваха 

в Деня на самоуправлението на Община Силистра като 

прекараха един ден в реална работна среда, замествайки 

ръководители и експерти от общинска администрация.По 

повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, 

Ученическият парламент в Силистра организира конкурс по 

творческо писане и рисуване за всички ученици в града и 

награди най-добрите, а също така и кампания, като 

изненада граждани с картички и цитати на най-почитаните 

народни будители. 

По повод Коледните празници Ученическият парламент и 

Община Силистра организираха благотворителен коледен 

базар "Коледни картички с оригинално послание". В 

изработването на картичките взеха участие силистренски 

детски градини, училища и граждани. В навечерието на 

Рождество Христово посланията за здраве и благополучие 

зарадваха  потребителите от  Дом за пълнолетни лица с 

физически увреждания в с. Айдемир, а членовете на 

Ученическия парламент  ги предадоха лично.  

 

7. Традиционно в училищата се отбелязване Деня на 

майчиния език и Деня на етническата толерантност чрез 

презентации, радиопредавания, постери и други. В 

училищата има изградени групи за занимания по интереси, 
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разбирателство и взаимодействие между 

общностите 

 

свързани с етносите, културите и традициите на 

етническите малцинства. 

Ежегодно се организира ученически конкурс за рисунка, есе 

или разказ „Дъга на толерантността”. Конкурсът се проведе 

за тринадесета поредна година като освен за пъстрия свят 

на етносите, младите хора разкриха и своята мечта и 

представа за света, в който биха искали да живеят. В него се 

включиха над 120 ученици от цялата страна. Организиран 

бе концерт, посветен на Международния ден на ромите 

„Слънцето е едно за всички” съвместно с Народно 

Читалище „Дочо Михайлов-1906“, с. Бабук и Кметство 

Бабук. През тази година по време на проявата бяха 

представени пролетните традиции на ромската общност - 

ромски лазарски обичай и Гергьовден.  

На 30 май 2022 г. стартира 37-ят традиционен поход "По 

пътя на четата на Таньо войвода", който се организира от 

Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие“ под 

патронажа на президента Румен Радев и със съдействието 

на Министерство на образованието и науката. По традиция 

се осъществява с подкрепата на общините и музеите на 

Силистра, Тутракан, Исперих, Разград и Попово. Повече от 

18 години Община Силистра е партньор в организацията на 

събитието.  През тази година в него включиха 40 участници 

- ученици, успешно представили се в тазгодишната 

викторина-конкурс от две училища – Средно училище „Н. 

Й. Вапцаров“ и Професионална земеделска гимназия 

„Добруджа“, град Силистра. Общият брой на участници в 

националния поход, които преминаха 220-километровия 

път през Елията, Лудогорието и Поломието, бе 350 ученици 

от Силистра, Сливен, Кърджали, Тутракан, Исперих, 

Разград, Попово и София, както и много туристи и 

наследници на войводата и четниците. 

Оперативна цел 1.2: Повишаване на качеството на неформално обучение 

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 



 8 

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. 

1.2.1.1. Популяризиране системата за 

валидиране на неформално придобити 

знания, умения и компетентности 

1. Всеки един учител по съответния предмет (там където е 

възможно) прилага този начин на учене (учене чрез опит), 

за да видят учениците къде и как могат да използват своите 

знания по отделните предмети в ежедневието и живота. 

Използва се и информация от платформите: „Уча се“ и 

„Khan Academy“. 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОДКРЕПАТА ЗА МЛАДИ ХОРА,                                            

КОИТО НЕ УЧАТ, НЕ РАБОТЯТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETS) 

 

Оперативна цел 2.1: Насърчаване на заетостта на младите хора 

Мерки Дейности Отчет на дейностите 

2.1.1 Осигуряване на 

възможности за обучение, за 

професионална квалификация и 

ключови компетентности, 

съобразно търсенето на пазара 

на труда 

2.1.1.1. Осигуряване на ефективни 

стажове по придобиваната специалност в 

професионалните гимназии и висшите 

училища. Развитие на дуалното обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тази дейност се изпълнява от учителите по практика по 

професионални направления по време на учебната и най-вече 

по време на производствената практика на учениците чрез 

участието им в работата на съответните предприятия по време 

на стажа. Така учениците придобиват реална възможност за 

усъвършенстване на своите умения и възможност за 

реализация на пазара на труда. Международен стаж по 

програма Еразъм + провеждат от ПГСУАУ „Ат. Буров“ и 

ПГМТ „Вл. Комаров“.  

Учениците участват в национални конкурси,  които дават 

възможност за изява, усъвършенстване и евентуален вход към 

висше учебно заведение.  

ПГСУАУ „Ат. Буров“  и ПЗГ „Добруджа“ работят по проект 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна 

програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Проектът дава възможност за повишаване съответствието на 

професионалното образование и обучение с пазара на труда и 

повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по 

професии, ключови за икономиката на страната.  
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2.1.1.2. Участие в разработването и 

реализацията на проекти за насърчаване 

на изследователския интерес на ученици 

и студенти съвместно с фирми и 

институции 

 

2.1.1.3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Провеждат се срещи между учениците от 11 и 12 клас и 

представители на висши учебни заведения в страната.  

 

 

 

 

3. По данни на Дирекция „Бюро по труда” безработните 

младежи на възраст от 15 до 29 години, регистрирани към 

23.11.2022 г. са 143. От тях с висше образование са 25, със 

средно - 88, от които с професионална квалификация са 59 

младежи, а с основно и по-ниско образование – 30. Младежите 

с работнически професии са 30, а специалистите са 57. Без 

специалност и професия са 56 лица. Чрез посредничество на 

ДБТ на работа са устроени 240 младежи, от които 127 - на 

първичния пазар на труда, а 113 са включени в субсидирана 

заетост, по насърчителни мерки за заетост – 0 лица. В 

програми по „Национален план за действие по заетостта – 2022 

г.” са включени 20 младежи, по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” е осигурена заетост на 93 

младежи.  

В изпълнение на дейностите по Националния план за 

изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 

г. (НПИЕГМ) и препоръката на Съвета на ЕС, приета на 

30.10.2020 г. – „Мост към работни места  - укрепване на 

гаранцията за младежта“ през периода януари - ноември 2022 

г. са регистрирани 517 безработни младежи до 29 годишна 

възраст, а в заетост са преминали 357 лица. По проект „Готови 

за работа“ са активирани 75 младежи, които са консултирани 

как да подобрят уменията си за търсене на работа 

констатирано е включване в заетостта на 70 от тези младежи. 

По Национална програма „Старт на кариерата”, осигуряваща 

заетост на лица с висше образование, участват 29 младежи. 

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 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.4. Организиране на срещи с млади 

млади хора по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” е „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 са работили общо 82 младежи. По 

Национална програма „Активиране на неактивни лица“ е 

включено в заетост 1 лице до 29 годишна възраст. 

Започналите работа млади хора с висше образование за 

периода 01.01.2022г. – 23.11.2022 г. са общо 60 лица. 

През 2022г. е проведена една специализирана Младежка 

трудова борса с участието на 10 работодатели и 135 търсещи 

работа лица, от които 32 на възраст до 29 години. 

През 2023 г. се очаква да продължи реализацията на Програма 

„Старт на кариерата”, по която в заетост за период от 12 

месеца да бъдат включени дипломирани младежи с висше 

образование. Активни ще бъдат и програмите: НП 

„Активиране на неактивни лица“, НП „Заетост и обучение на 

хора с трайни увреждания“, „Програма за обучение и заетост 

на продължително безработни лица“. 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 безработни лица до 29 г. 

с основно и по-ниско образование и без квалификация за 

чиракуване под ръководството на наставник. Част от 

младежите, включени в заетост през 2022 г., ще продължат 

своята работа и през 2023 г. 

 

4.  През месец март гост на ЕГ „Пейо Яворов“ бе Димитър 
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хора, развиващи успешен бизнес в 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5. Участие в инициативата 

„Мениджър за един ден”, организирана от 

“Джуниър Ачийвмънт” 

 

2.1.1.6.Организиране на форум 

„Образователен терминал-имам ли билет” 

 

2.1.1.7. Организиране на състезание 

„Иновационен лагер“ 

Железов, представител на младежка организация, която 

споделя знания за нуждите, свързани с уменията, кариерните 

пътища, свободните работни места и съществуващите 

обучения посети XIб,  XIв,  XIIб клас /74 ученици/ като 

представи проекта „Синьо поколение“. Целта на проекта е да 

вдъхнови и ангажира младежи на възраст 15-29 години да 

преследват устойчива кариера в една от областите на растеж на 

синята икономика: крайбрежен туризъм, аквакултури, океанска 

енергия, морски биотехнологии, корабостроене и подръжка, 

рибарство и воден транспорт. Учениците проявиха завишен 

интерес и участваха активно с въпроси в дискусиите след 

презентацията. Проектът се финансира от Норвежкия 

финансов механизъм по Фондът за Младежка заетост. 

Учениците получиха информационни бюлетини „Кариерно 

ръководство за работни позиции за младите в Синята 

икономика“. 

 

5. Учениците от ПГСУАУ „Ат. Буров“ взеха участие в 

инициативата „Мениджър за един ден”, организирана от 

„Джуниър Ачийвмънт“ 

 

6. Форумът не е организиран  

 

 

7. Традиционно събитие за Община Силистра стана 

организирането и провеждането на Иновационен лагер, 

проведен тази година през м. октомври. Събитието се 

организира за шести пореден път от РУО - Силистра, Община 

Силистра и СНЦ "Паралел- Силистра" с участието на ученици 

от XI и XII клас на шест училища: ПГСУАУ "Атанас Буров", 

гр. Силистра; ПГПТ "Евлогий Георгиев", гр. Силистра, ПЗГ 

"Добруджа", гр. Силистра; СУ "Христо Ботев", гр. Тутракан; 

ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище и ПГООТ, гр. Дулово. 

Лагерът се проведе в 2 етапа - подготвителен за допълнителна 

подготовка по предприемачество и разработване на бизнес 
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модели и  втори етап - практически, в който младежите, с 

подкрепата на представители на местния бизнес, разработиха 

конкретни бизнес проекти по зададен казус на тема 

„Предприемачески проекти за развитие на селските райони”. 

Идеята на организаторите тази година бе в разработките да се 

използват предимно визуални материали, по-малко 

компютърни презентации, повече игрови упражнения, 

насърчаващи рисуване, писане, творене върху хартия. 

Представители на местния бизнес споделиха с участниците 

своите вдъхновяващи истории. 

2.1.2. Насърчаване 

осигуряването на възможности 

за заетост, вкл. качествени 

платени стажове, стажуване и 

чиракуване на младежи в 

неравностойно положение 

 

 

2.1.2.1. Предоставяне на услуги за 

професионално ориентиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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. 

ЦКО представя пред учениците и родителите утвърдения 

държавен план – прием в VІІІ клас за предстояща учебна 

година, като и организира форуми и кампании, свързани с 

кариерното ориентиране на учениците: 

 „Седмица на професиите през погледа на малкия 

изследовател“ за изработване на екипни проекти за дадена 

професия по методика на ЦКО. Целта на инициативата е да се 

активира изследователския интерес, да се подкрепи работата в 

екип, да се повишат знанията и уменията да се извлича и 

ползва информация за света на професиите, която да обогати и 

образова учениците.  

 Кампания „Мотивирай своето утре с #НаКрепосттаСме“ 

– активиране на здравословни навици, мотивация и лидерство 

на ученици и граждани чрез спорта и активността. 

В процеса на кариерното информиране ЦКО осъществява 

връзки и срещи за най-търсените професии на пазара с Бюрото 

по труда. 
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2.1.2.2. Реализиране на дейности по 

кариерно информиране, включени в 

проект „Подкрепа за успех“ и проекти по 

Национални програми 

 

2.  По НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на 

децата и учениците в Центрове за подкрепа за личностно 

развитие” (Модул 5) с проект на ЦКО – “Създаване на модел 

на работещ процес за кампания “Прием след 7. клас” под 

мотото “Виж моя път! Избери твоя!” бяха обхванати 465 

ученици от 7, 10 и 11 клас, над 180 родители и 73-ма 

педагогически специалисти и съветници. Дейностите на 

кариерните консултанти включваха: 

 Методическо обучения на педагогически специалисти и 

представяне на онлайн платформата “Образователни насоки и 

стъпки към бъдеще”. 

 Представяне на дигиталната платформа пред учениците 

Общ брой обхванати ученици по кариерно информиране в тази 

дейност 

 Преминаване на модули “Стъпки към бъдеще” от 

учениците Общ брой регистрирани и преминали през 

Платформата ученици. 

 “Професията отблизо”- интервю /блог/влог с 

професионалисти в област Силистра.  

 

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 Отчет на дейностите 

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 

2.2.1.1. Участие в младежка трудова борса 

 

 

 

 

2.2.1.2. Обучение по предприемачество и 

развиване на бизнес идеи за млади хора 

1. През 2022 г. от ТД „Бюро по труда“ е проведена една 

специализирана Младежка трудова борса с участието на 10 

работодатели и 135 търсещи работа лица, от които 32 на 

възраст до 29 години. 

 

2. Проведеният Иновационен лагер през октомври 2022 г. бе 

форма на обучение по предприемачество и даде възможност на 

млади хора на възраст 17-18 г. да развият свои бизнес идеи.  

Учебните компании са един от утвърдените начини за 

обучение и възпитание на младите хора в предприемачески 

дух. В ПГСУАУ „Атанас Буров“ функционират 8 учебни 
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компании с различни предмети на дейност: производство и 

продажба на 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.  

В ПЗГ  „Добруджа“ има 2 учебно-тренировъчни фирми. 

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. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА, УЧАСТИЕТО И                                                

ОВЛАСТЯВАНЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

3.1.1. Подкрепа и насърчаване на 

доброволчеството, както и 

регулиране на доброволческите 

дейности 

3.1.1.1.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. 

1. Младите хора от общината провеждат ежегодни дарителски 

кампании по различни поводи – Великден, Коледа, Световния 

ден за борба с глада и др., които приучват към непреходни 

нравствени ценности. Благотворителни концерти, базари, 

спортни турнири за набиране на средства за лечение, участие в 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2. Осигуряване на подходящо 

обучение и квалификация за млади 

доброволци, свързани с извършваните от 

тях доброволчески дейности 

 

 

 

 

3.1.1.3. Разработване на проекти от 

младежки организации по донорски 

програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дарителските кампании на БЧК /вкл. и помощи за деца бежанци 

от Украйна/, Коледен благотворителен базар и Великденски 

благотворителен базар са традиционни за училищата. 

Организират се и доброволчески инициативи по почистване на 

дворните пространства. В ЕГ „Пейо Яворов“ работата по 

проект „Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно 

почтително и толерантно” дава възможност за провеждане на 

редица доброволчески инициативи. Център на  вниманието са 

хората в неравностойно положение, включително и хора с 

увреждания и регулярно се организират кампании за 

подпомагане на деца и младежи от различни центрове за 

настаняване от семеен тип, ЦНСТ- ДМУ в гр. Силистра и др., 

както и на съученици в труден момент.  

 

2. СНЦ „Паралел-Силистра“, Евродеск реализира кампания 

„Европейската година на младежта – Силистренските младежи 

в Европа“ от 1 до 31 октомври 2022; запознаване с 

възможностите на програма „Еразъм+“ чрез подхода „Living 

Library” за: 1) представители на Ученическия парламент; 2) 

студенти; за студентите от Филиал Силистра на Русенски 

университет организирани 2 сесии на „Talkative Thursdays“.  

 

3. През 2022 г. Община Силистра, чрез Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по 

наркотични вещества (ОСНВ) / Превантивния информационен 

център по зависимости (ПИЦ) и отдел "Образование и 

младежки дейности" организира съвместна сесия за младежки 

проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ и 

„Младите за Силистра“. Финансирани бяха 7 проекта на 

стойност 10 160, 00 лв., а дейностите отново бяха насочени към 

различни области на действие – ангажираност към социални 

каузи, здравословен начин на живот, облагородяване на 

пространства и т.н. 
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3.1.1.4. Организиране месец на 

доброволчеството от 21.01./Ден на 

прегръдката/до 22.02./Ден на розовата 

фланелка/ 

4. Това са едни от традиционните и масово организирани 

инициативи, в които се включват всички училища. 

 

3.1.2. Ангажиране на 

неорганизирани младежи в 

различни форми на гражданско 

участие, доброволчество и 

младежки дейности  

3.1.2.1. Организиране на обучения по 

защита правата на човека, 

дискриминацията, трудовите права на 

човека 

 

3.1.2.2. Насърчаване на интереса на 

младите хора към развитието на града и 

общината чрез финансиране на идеи и 

проекти на млади хора  

 

1. В СУ „Никола Вапцаров“ е организирано обучение за 

ученици 12 клас на тема „Моите трудови права“ в часа на 

класа.  

 

 

2. Учениците, съвместно с учителите участват в 

реализирането на проекти за обновяване и изграждане на 

подходяща среда на града и общината за учене, спорт и отмора. 

През 2022 г. Община Силистра, чрез Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по 

наркотични вещества (ОСНВ) / Превантивния информационен 

център по зависимости (ПИЦ) и отдел "Образование и 

младежки дейности" организира съвместна сесия за младежки 

проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ и 

„Младите за Силистра“. Финансирани бяха 7 проекта на 

стойност 10 160, 00 лв., а дейностите отново бяха насочени към 

различни области на действие – ангажираност към социални 

каузи, здравословен начин на живот, облагородяване на 

пространства и др. 

3.1.3. Насърчаване на обмена на 

информация и сътрудничество 

между младежките организации, 

клубове и младите хора 

 

 

 

 

3.1.3.1. Разпространение на добри 

практики за доброволчески инициативи 

чрез медиите 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведе се сесия на "Жива библиотека" (Living Library). На 

18.10 Евродеск – Силистра, заедно с Областния 

информационен център реализираха съвместно събитие  в 

рамките на ежегодната кампания "Време за движение", която 

през 2022 г. се провежда под мотото "Европейска година на 

младежта - Силистренските младежи в Европа". Ученици от 

ПГСУАУ „Атанас Буров като "живи книги" разказаха на 

представителите на Ученическия парламент за своята 

международна мобилност в гр. Лодз, Полша. Съвместно със 

свои връстници от  Испания, Италия, Румъния и Полша те 
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3.1.3.2.Насърчаване и подпомагане 

развитието на младежките организации 

чрез организиране на обучения 

 

 

 

 

3.1.3.3. Стимулиране и подпомагане 

инициативите на неорганизираните 

млади хора 

 

3.1.3.4. Създаване на страница в интернет 

на Ученическия парламент, която да 

популяризира дейностите на парламента 

 

работят по проект „Apprendre en paix“ – „Да учим в мир“  по 

програма Еразъм+. 

 

2. През м. декември 2022 г. се проведе обучение на тема 

„Психично здраве и взаимоотношения“ за членовете на 

Ученически парламент. Лектор бе психологът Елка Йорданова. 

Разгледа се подробно темата, водиха се дискусии, а също така 

учениците забавлявайки се научиха нови неща за себе си и 

един за друг чрез интересни игри и казуси. 

 

3. Тази възможност предостави съвместната конкурсна сесия 

„Младежта срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за 

Силистра“ 

 

4. Ученически парламент – Силистра тази година създаде 

страници във Фейсбук и Инстаграм за популяризиране на 

дейностите си. Идеята е да се публикуват всички дейности – 

благотворителни концерти и базари, участия в празници, 

посещения на институции, обучения и т.н. Страниците са 

разпространени успешно сред всички ученици в общината и 

сред обществеността. Проявите на учениците получават по-

голяма гласност и подкрепа. 

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 Отчет на дейностите 

3.2.1. Насърчаване на 

партньорството за качествено 

младежко участие и овластяване 

в процесите на вземане на 

решения на местно ниво  

3.2.1.1. Актуализиране състава и 

възобновяване дейността на Общинския 

консултативен съвет по въпросите за 

младежта 

 

3.2.1.2.Организиране Ден на 

самоуправлението на община Силистра 

 

 

1. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта 

вече втора година не функционира и не реализира дейности. 

 

 

 

2. По традиция всяка година се организира Ден на 

самоуправлението в Община Силистра и ученици от 

Ученически парламент, представители на училищата в града, 

заемат различни длъжности в общинска администрация за 1 
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3.2.1.3. Провеждане на Конкурсна сесия 

за малки проекти „Младите за Силистра" 

за финансиране на проекти на 

неформални младежки групи 

ден. Десет от членовете на Ученическия парламент на 9 май 

участваха в Деня на самоуправлението на Община Силистра 

като прекараха един ден в реална работна среда, замествайки 

ръководители и експерти от общинска администрация.  

Ден на самоуправлението се организира и в училищата, където 

учениците за ден заемат местата на своите учители. 

 

3. През 2022 г. Община Силистра, чрез Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по 

наркотични вещества (ОСНВ) / Превантивния информационен 

център по зависимости (ПИЦ) и отдел "Образование и 

младежки дейности" организира съвместна сесия за младежки 

проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ и 

„Младите за Силистра“. Финансирани бяха 7 проекта на 

стойност 10 160, 00 лв., а дейностите отново бяха насочени към 

различни области на действие – ангажираност към социални 

каузи, здравословен начин на живот, облагородяване на 

пространства и т.н. 

3.2.2. Надграждане на 

съществуващите механизми за 

качествено младежко участие в 

процесите на вземане на 

решения на национално ниво 

3.2.2.1. Участие в национални младежки 

срещи 

 

1. 2-ма представители на Ученически парламент участваха 

Национална среща на представители на Младежки парламенти 

и активни млади хора от страната, организирана по проект 

„Youth parliaments - where do we stand?“ и финансирана по 

Програма Еразъм+ по покана на Младежки дом – Русе. 

Срещата се проведе в гр. Априлци, ПБ «Видима». Заедно със 

свои връстници те обсъждаха трудностите и 

предизвикателствата, свързани с младежко участие, споделяха 

добри практики в сферата на младежките дейности чрез  ролеви 

и театрални игри, дейности на открито, посещение на 

исторически и природни забележителности. 

2-ма представители на УП взеха участие и в Национална среща 

на младежките парламенти в България на тема „Перспектива за 

развитие на младежките парламенти и съвети“.  Събитието ще 

се проведе в периода 12 – 14.06.2022 г. в гр. Русе. По време на 
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срещата представителите на организациите популяризираха 

своята дейност, обменяха добри практики и установиха контакт 

с организации и институции от цялата страна. 

Нашити 2-ма представители в Съвета на децата към 

председателя на Държавната агенция за закрила на детето 

участваха в тридневно заседание.  

Ученици от училищата в гр. Силистра взеха участие и в 

национално събрание на клубовете на БМЧК в гр.Плевен, а 

също и в Национална академия за доброволци към БМЧК. 

3.2.3. Популяризиране и 

развитие на формите за участие 

в процесите за вземане на 

решения на Европейско ниво 

3.2.3.1. Участие в информационни срещи 

относно възможностите за обучение по 

програма Еразъм+ 

1. СНЦ „Паралел Силистра“ съвместно с Ученически 

парламент бе организатор на информационни срещи относно 

възможностите за обучение и работа по проекти по програма 

Еразъм +. На 18.10 в Областния информационен център, в 

рамките на ежегодната кампания "Време за движение", която 

през 2022 г. се провежда под мотото "Европейска година на 

младежта - Силистренските младежи в Европа", ученици от 

ПГСУАУ „Атанас Буров като "живи книги" разказаха на 

представителите на Ученическия парламент за своята 

международна мобилност в гр. Лодз, Полша. Съвместно със 

свои връстници от Испания, Италия, Румъния и Полша те 

работят по проект „Apprendre en paix“ – „Да учим в мир“  по 

програма Еразъм +.  

Чрез подхода „Living Library” бе организирана среща и със 

студентите от Филиал Силистра на Русенски университет в 2 

сесии на „Talkative Thursdays“. 

 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

3.3.1. Повишаване на капацитета 

и устойчивостта на младежките 

организации 

3.3.1.1. Онлайн проучване сред 

младежите  

1. Не е провеждано подобно проучване. 

3.3.2. Повишаване на 

информираност за 

възможностите за финансиране 

3.3.2.1. Участие в информационни срещи 

относно възможностите за обучение по 

програма Еразъм+ 

1.СНЦ „Паралел Силистра” е неправителствена организация, 

която насърчава гражданската активност и ученето през целия 

живот, а също така е и приемник на Евродеск – Силистра. 
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на младежки проекти и 

оптимизиране на процедурите за 

кандидатстване 

Ученици от всички училища присъстваха на обучение, 

организирано от Ученически парламент и СНЦ „Паралел 

Силистра“ за работа по проекти по програма Еразъм +.  

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ 

 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

4.1.1. Създаване на 

междусекторен 

координационен механизъм за 

развитие и разширяване на 

обхвата на младежката работа 

4.1.1.1. Организиране на съвместни 

инициативи между отдел ОМД, 

МКБППМН и ПИЦ 

 

1. Отдел ОМД, МКБППМН и ПИЦ имат реализирани редица 

съвместни дейности: 

 Лятна програма – клубове по интереси за деца от 8 до 

18 години. Над 290 ученици участваха в 16 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“, спортно ориентиране, пилатес, 

аеробика и рисуване.  

 Съвместна конкурсна сесия за младежки проекти 

„Младежта срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за 

Силистра“ 2022.  

 Лятно кино за младежи и родители с прожекция на 

българския игрален филм „В сърцето на машината“. 

 представяне на постановката „Даскалото е COOL“ на 

Държавен театър „Търговище“ за младежи  между 14 и 18 

години.  

 Конкурс за Фотография „Градът край реката“.  

 По случай 29 юни – Ден на река Дунав бе организирано 

„Лятно театро 2022“ – еднодневен фестивал за малки и 

големис участието на над 500 деца и млади хора. 

 Рецитаторски конкурс „С България в сърцето“, 

посветен на Националния празник 3-ти март. 

 Аранжиране на украса в централната част на града по 
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случай Великденските празници.  

 Кампания за поощряване на талантливи ученици изяви 

в областта на спорта, изкуството, добротворчеството, с цел 

насърчаване на постиженията в различни сфери.  

 Кампания за насърчаване на четенето сред децата и 

младежите.  

4.1.2. Подкрепа за 

разпознаването, развитието и 

утвърждаването на младежката 

работа като фактор за 

личностно, социално и 

професионално развитие на 

младите хора 

4.1.2.1. Подкрепа за млади хора, 

занимаващи се с младежки дейности 

1. Членовете на Ученическия парламент през 2022 г. активно 

се включваха в организацията на редица събития. Проведоха 

благотворителен концерт „Отвори сърцето си – подари 

усмивка“, а също така и два благотворителни базара. По 

случай 3-ти март учениците поднесоха венци и проведоха 

кампания в централната част на града, като честитиха 

празника  с оригинални картички и послания. За 8-ми март 

честитиха с картички и бонбони празника на жените, като 

зарадваха случайно срещнати дами в центъра на града. По 

повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, 

ученическият парламент в Силистра организира литературен 

конкурс по творческо писане за всички ученици в града и 

награди най-добрите, а също и кампания, като изненада 

граждани с картички и цитати на най-почитаните народни 

будители. Събитието се проведе в централната част на града. 

По повод коледните и новогодишните празници учениците 

изработиха картички, с които зарадваха възрастни хора в 

домове. 

 

Оперативна цел 4.2: Насърчаване на иновативни подходи в младежката работа 

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

4.2.1. Подкрепа за развитието 

на мобилна младежка работа 

4.2.1.1. Поддържане страница във 

Фейсбук на УП 

1. Училищата имат страници във Фейсбук и се поддържат от 

представители на Ученическите съвети. Ученически 

парламент – Силистра също разполага със страници във 
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4.2.2. Насърчаване 

използването на дигитални 

инструменти в младежката 

работа 

Фейсбук и Инстаграм за популяризиране на дейностите си. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: СВЪРЗАНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

5.1.1. Подкрепа за проекти и 

инициативи, насочени към 

младежи от уязвими групи в 

риск от социално изключване  

5.1.1.1. Организиране на 

благотворителни кампании за децата от 

ЦНСТ, деца и младежи в риск и в 

неравностойно положение 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.Включване на деца и ученици в 

неравностойно  положение в 

организираните културни събития 

  

 

 

 

5.1.1.3. Включване в инициативата 

„Коледни кошници“ 

 

5.1.1.4. Подобряване качеството на 

социалните  услуги за младежи 

1. Традиционни са кампаниите, които се организират от 

учениците за насърчаване на добротволчеството, 

съпричастността и подпомагането на децата и младежи от 

различни центрове за настаняване от семеен тип, ЦНСТ- ДМУ  

в гр. Силистра. ЦПЛР-ОДК организира традиционна 

благотворителна коледна кампания за изработване на 

картички и картини за децата от Детско отделение в МБАЛ, 

Силистра. По повод коледните и новогодишните празници и 

учениците от Ученическия парламент изработиха картички, с 

които зарадваха възрастни хора в домове. 

 

2. Учениците, които са със СОП и на допълнителна подкрепа 

за личностно развитие, са включени в културните събития и 

работят в арт ателиета, а техни творби се продават 

благотворително на Коледен базар. 

През настоящата учебна година за пръв път в школите и 

клубовете към ОДК са включени над 20 ученици със СОП. 

 

3. Тази година инициативата на СНЦ „Силистра 2030“ не бе 

проведена 

 

4. Община Силистра предоставя редица социални услуги за 

хора в неравностойно положение. Към настоящия момент 

функционират следните социални услуги: 

Дневен център за деца и младежи с увреждания 
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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 

25.10.2022 г. 34 деца и младежи от община Силистра ползват 

услугите на Центъра. 

Социалната услуга се предоставя от Община Силистра. 

 

„Личен асистент“ 

Услугата „Личен асистент“ предоставя почасови грижи в 

домашна среда на деца, както и на 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 25.10.2022 г. от 

660 потребители, ползващи услугата, 80 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 насилие или трафик и деца, 

непридружени бежанци, с цел осигуряване на сигурна и 

устойчива среда, стимулираща развитието на детето. 

Към 25.10.2022 г. на територията на община Силистра са 

утвърдени 16 приемни семейства, в които са настанени 13 

деца. 

 

Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и 

хронични заболявания 

ЦКОДУХЗ е здравно-социален център, осигуряващ 
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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 25.10.2022 г. 66 деца 

ползват услугите на Центъра. 

Социалната услуга се предоставя от Министерство на 

здравеопазването. 

 

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. Периодът 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 
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живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа. 

Капацитет на услугата - 100 места, в т.ч. 4 за спешен прием. 

Към към 25.10.2022 г подкрепа получава 69 деца. 

 

Община Силистра е възложила за управление на външни 

лицензирани доставчици на социални услуги за деца, 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, а към 25.10.2022 г. - 29 деца 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 
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консултативни, терапевтични и рехабил9итационни 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 подкрепа 

към 25.10.2022 г. 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 25.10.2022 г. има 

1 настанено дете. Услугата е възложена за управление на ЖС 

„Екатерина Каравелова“. 

5.1.2. Повишаване на 

информираността на младите 

хора във връзка с проблемите 

на младежите от уязвими групи 

 

5.1.2.1. Организиране на кампании 

съвместно с РЦПППО, ЦСОП по 

проблемите на учениците от уязвими 

групи 

1. С участието на специалисти от цялата страна в Силистра се 

проведе тридневен първи по рода си национален форум 

„Нашето участие в приобщаването – успехът в действие“, 

който е инициатива на Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование – Силистра. В 



 27 

предишни години той е предшестван от подобни 

професионални срещи на общинско и на областно ниво, за да 

привлече работещи в системата на тази част от 

образователния процес и от други райони на страната.  

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

онлайн пространствата 

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

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;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.Организиране на информационни 

и образователни  кампании  за превенция 

на правонарушенията,  

извършвани от млади хора 

 

 

 

 

5.2.1.2. Организиране на спортни прояви 

за превенция на младежката престъпност 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3.Отбелязване Деня на розовата 

фланелка като ден, насочен срещу 

тормоза в училище  

 

 

5.2.1.4. Организиране на летни клубове 

по интереси 

 

 

 

 

1. В СУ „Никола Вапцаров“ бе организирано обучение по 

превенция за правонарушения от млади хора, съвместно с 

лектори от Окръжен съд и прокуратура за ученици от 

гимназиален етап. В ПМГ „Св. Кл. Охридски“ - учениците от 

8-те класове се запознаха с различните институции, които 

имат отношение по въпроси за противообществените прояви и 

налагането на санкции на непълнолетни и пълнолетни. 

 

2. На местно ниво се  организират турнирите по футбол, 

баскетбол, тенис на маса и други, в които вземат участие 

учениците от всички училища.  

МКБППМН организира за шеста поредна година шах турнир 

за купа "Дръстър", под патронажа на Кмета на общината. 

МКБППМН организира и Великденски турнир по футбол. В 

турнира взеха участие 4 отбора. 

 

3. През последната седмица на месец февруари във всички 

училища бяха организирани поредица от събития за 

превенция агресията в училище - тренинг групи, Ден на 

розовата фанелка, „Да бъдеш добър е лесно“ и други.  

 

4. За единадесета поредна година МКБППМН реализира 

Лятна програма – клубове по интереси за деца от 8 до 18 

години. Над 290 деца участваха в 16 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 
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5.2.2. Подкрепа на 

информационни кампании и 

младежки обучения, свързани с 

демокрация, права на човека и 

върховенство на закона  

 

 

 

5.2.1.5. Активно  участие  на  младите  

хора,  младежките лидери и младежките 

организации в превантивни програми и 

кампании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1.  Организиране и участие в 

обучения по толерантност и по правата 

на децата 

Силистра“, „Млад скаут“, спортно ориентиране, пилатес, 

аеробика и рисуване. 

 

5. МКБППМН, съвместно с отдел „Култура“ организира 

Лятно кино за младежи и родители, с прожекция на 

българския игрален филм „В сърцето на машината“. 

МКБППМН и Община Силистра обявиха конкурс за 

фотография „Градът край реката“. МКБППМН, съвместно с 

отдел ОМД, подкрепи инициативата на Ученически парламент 

– Силистра за провеждане на конкурс по творческо писане и 

рисуване, посветен на 1-ви ноември – Ден на народните 

будители. МКБППМН традиционно партнира на ПИЦ, ОСНВ, 

отдел ОМД и младежи – доброволци за оформяне на 

декорация по случай Великденските празници в центъра на 

града.  

 

1. Не са провеждани такива обучения 

5.2.3. Насърчаване на 

партньорствата между 

институции и неправителствени 

организации, които работят за 

превенция и преодоляване на 

дискриминацията и насилието 

сред младите хора 

5.2.3.1. Разработване на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието 

в училище 

 

 

 

 

 

5.2.3.2. Лекции и беседи в часовете на 

класа, съвместно с представители на РУ 

"Полиция“ 

 

 

1. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

в училище има разработен във всички училища, както и 

процедури за прилагане на механизма. Има ясно разписани 

правила за действие в случай на ситуация на тормоз. Прилагат 

се дейностите по превенция и интервенция на училищния 

тормоз и насилие на ниво клас и училище, както са посочени в 

Механизма и Плана за работа на Координационния съвет. 

 

2. В ЕГ „Пейо Яворов“ в часовете на класа се провеждат 

лекции по график с представители на РУ „Полиция“ по теми 

за безопасност на движението и превенция на насилие, начини 

да се защитим и действия, които да предприемем. Ежегодно с 

фокус към 12-класниците с представители на РУ „Полиция“ и 
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5.2.3.3. Популяризиране на Националната 

гореща телефонна линия сред младежите 

за споделяне на случаи на насилие и 

онлайн тормоз 

 

с акцент завършването на Випуска, предстоящите 

абитуриентски балове, повишения брой правоспособни 

учениците да управляват МПС, поведение, употреба на 

алкохол, повишена скорост, агресия както по пътищата, така и 

в социума. 

 

3. Националната телефонна линия за деца 116 111 „Не си 

сам“, управлявана от Държавната агенция за закрила на 

детето, е позната сред децата и младите хора. В училищата на 

видно място са поставени информационни табели. Линията е 

възможност за всички – както за децата, така и за възрастните. 

Чрез нея те получават информация и психологическа 

подкрепа от специалист, както и могат да подадат сигнал за 

дете в риск. 

 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

5.3.1. Популяризиране на 

европейските ценности 

5.3.1.1. Организиране на срещи и 

дискусии за приобщаване на младите 

хора към европейското гражданство и 

изграждане на умения за работа в 

мултикултурна среда 

 

1. 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 на община 

Силистра в изпълнение на Стратегията на област Силистра за 

равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030 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 2022 г. реализира редица инициативи за 

междуетническо и 

междукултурно опознаване, толерантност и диалог. Голяма 

част от инициативите, заложени в Културния календар са 
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свързани с интеграцията на отделните етнически общности в 

сферата на културата. Такива са: 

 Ученически конкурс за рисунка, есе или разказ „Дъга 

на толерантността”; 

 „Слънцето е едно за всички” -  концерт, посветен на 

Международния ден на ромите; 

 37-ят традиционен поход "По пътя на четата на Таньо 

войвода; 

 спортен празник, посветен на 16 ноември – 

Международен ден на толерантността; 

 информационни, благотворителни кампании,  свързани 

с религията и празниците на ромската общност - дипляни и  

постери, радиопредавания, публикации в местния печат и 

срещи с ученици, студенти, онлайн събития. 

Участието в проекти по Програма Еразъм+ допринасят в най-

голяма степен за приобщаване на младите хора към 

европейското гражданство.  приобщаване на младите хора към 

европейското гражданство. Ученици от ЕГ „Пейо Яворов“, 

ПГСУАУ „Ат. Буров“ е ПГС „Пеньо Пенев“ имаха 

възможност да общуват със свои връстници от други 

европейски държави. 

5.3.2. Подкрепа за инициативи, 

свързани със запознаване с 

дейността и принципите на ЕС 

и европейските институции 

5.3.2.1. Съвместни дейности с Областен 

информационен център 

1. Разширен е достъпът до информация за европейските 

програми чрез дейността на Областен информационен 

център–Силистра. ОИЦ предоставя разнообразна информация 

по открити процедури на Оперативни програми, 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.  

Сборна група ученици и учители от Природоматематическата 

гимназия (ПМГ) в Силистра гостуваха в Областен 

информационен център – Силистра (ОИЦ) през декември 2022 
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г. Срещата-дискусия бе на тема „Как европейските средства 

стигат до младите хора?“, а експертите от Центъра 

представиха успешни проекти в сферата на образованието, 

инфраструктурата, облагородяването на публични 

пространства, обучения и др.  

Проведе се сесия на "Жива библиотека" (Living Library). На 

18.10 Евродеск – Силистра в рамките на ежегодната кампания 

"Време за движение", която през 2022 г. се провежда под 

мотото "Европейска година на младежта - Силистренските 

младежи в Европа". Ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров като 

"живи книги" разказаха на представителите на Ученическия 

парламент за своята международна мобилност в гр. Лодз, 

Полша. Съвместно със свои връстници от  Испания, Италия, 

Румъния и Полша те работят по проект „Apprendre en paix“ – 

„Да учим в мир“  по програма Еразъм+. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН И ПРИРОДОЩАДЯЩ НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

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 Отчет на дейностите 

6.1.1. Създаване на условия и 

насърчаване на физическата 

активност и спорта  

6.1.1.1. Разнообразяване на спортните 

инициативи и състезания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Младите хора организират и се включват в мероприятията 

от вътрешноучилищния и общпнския спортен календар: 

организиране на училищни и междуучилищни турнири и 

състезания; организиране на спортен празник с участието на 

всички ученици и учители. Отбелязва се Световният ден на 

движението, като се насърчава движението пеша и с велосипед, с 

цел подобряване на здравословното състояние на младите хора и 

повишаване на тяхната двигателна активност. Отбелязване на 

Европейски ден на спорта чрез представяне на здравословен начин 

на живот и намаляване на процента неактивни граждани. 

Училищата се включиха в инициативата на „Нестле България“ под 

мотото „Живей активно!“. Ежегодно в СпУ „Дръстър“ се 
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6.1.1.2. Организиране на 

прояви,посветени на Европейската 

седмица на спорта и физическата 

активност; 10 май – Световен ден на 

движението  

 

 

6.1.1.3.Организиране на публични 

демонстрации на спортните клубове 

за стимулиране на физическата 

активност 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.4. Участие в публични събития, 

посветени на река Дунав:„Плуване 

към спомена” и „Ден на река Дунав” 

 

 

 

6.1.1.5. Организиране на 

информационни кампании за 

положителните страни на спорта за 

здравето на младите хора 

 

отбелязва Деня на българския спорт и професионален празник на 

всички в сферата на спорта с общински турнири по всички 

спортове в училището, организиране на демонстрации по 

колоездене, спортна стрелба и джудо и самбо в Деня на отворените 

врати. 

 

 

2. 30 септември – Европейски ден на спорта в училище се 

отбелязва с разнообразни спортни дейности от всички ученици.  

 

 

 

 

 

3. В организираната от Община Силистра „Панорама на 

заниманията по интереси“ бяха проведени демонстрациите на 

карате клуб „Шото витяз“. Спортната школа е добре позната в 

Силистра. Провеждат се занимания по карате, тае-бо, джу-джицу, 

йога и айкидо. В клуба се обучават както млади така и хора на 

възраст като разнообразните тренировки допринсят всеки да 

открие подходящото за себе си. За качеството на провежданите 

тренировки недвусмислено говорят многобройните медали на 

национално и европейско ниво. 

 

4. ЕГ „Пейо Яворов“ организира инициатива “Край реката отново 

е чисто” и събра 19 големи чувала с боклук, като най-често в тях 

попадаха пластмасови бутилки, кенчета – разделен отпадък, който 

замърсява непоправимо реката.  

По повод Международния ден на р. Дунав на 29 юни Община  

 

5. В СпУ „Дръстър“ бяха представени интегративни уроци по НП 

“Иновации в действие“ – „ Преодоляване на стреса“ и „Step waste 

food“ – “Спрете да разхищавате храна”.  

РЗИ изнесе лекции сред ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. 

Силистра. Ученици имаха възможност да измерят ИТМ с апарат 
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6.1.1.6.Организиране на 

информационни образователни 

кампании за здравословно хранене 

„HEALTH MONITOR“. Целта на лекциите беше повишаване 

осведомеността за здравословно хранене и изграждане на умения 

за здравословен начин на живот 

 

6. По национална програма за превенция на хроничните незаразни 

болести РЗИ организира лекции за ученици от СУ „Н.Й. 

Вапцаров“ и анкета „Здравословното е разнообразното, 

балансирано и редовно хранене“. Пред учениците от 8а клас 

експерти представиха темата за храненото с презентацията 

„Основни групи храни. Здравословно хранене и затлъстяване“. 

Лекцията продължи с  дебат по въпросите: 

-  как да подобрим навиците за хранене ; 

-  как да намалим приема на калории. 

Представени презентации в училищата от школа „Млад 

природозащитник“ към ЦПЛР - ОДК за здравословното хранене на 

учениците. 
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6.1.2. Повишаване на 

осведомеността по темите за 

здравословен начин на живот 

и здравословно хранене  

6.1.2.1. Организиране и участие в 

програми, свързани с профилактиката  

на здравето на младите хора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2. 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 

1. РЗИ организира изнесен Консултативен кабинет за отказ от 

тютюнопушене в Обединено общежитие за средношколци 

„Младост“. В кампанията за измерване на въглеродния оксид в 

издишания въздух при пушачите и карбоксихемоглобин в кръвта с 

апарат SMOKERLYZER piCO+ се включиха 12 ученици и 5 

учители. От измерването се направи извода, че при младежите над 

шестнадесет годишна възраст, които пушат от приблизително две- 

три години се наблюдава високо ниво на пристрастеност към 

никотина и съответно намален капацитет за пренасяне на 

кислорода. Всеки от участниците получи съвет и насока за отказ от 

тютюнопушене и брошури. 

Учениците имаха възможност да измерят ИТМ (индекс на телесна 

маса) с апарат“ HEALTH MONITOR“ и да попълнят анкета 

„Здравословното е разнообразното, балансирано и редовно 

хранене“. Всички 20 участници получиха здравно-образователни 

материали по темата. 

В подкрепа за повишаване на родителските умения на младите 

родители през м. август РЗИ организира кампания по повод 

Световната седмица на кърменето. Съвместно с Училището за 

родители „Що е то?“ и Националната Асоциация „Подкрепа на 

кърменето“ се проведе среща с млади кърмещи и бременни майки 

по темите“ „Подготовка за кърмене по време на бременност“, 

„Кърменето през първия месец“, „отбиване – кога и как?“, 

„Практически препоръки за здравословно хранене на 

кърмечетата“.В кампанията се включиха 6 майки присъствено и 5 

– онлайн. 

 

2. В училищата се отбелязва Месец на трезвеността, Световен ден 

за борба срещу наркоманиите, Международен ден за борба с 

тютюнопушенето и Световен ден за борба срещу СПИН. В ПМГ 

„Св. Кл. Охридски“ има обучен учител по НП за превенция на 

употребата на ПАВ в училищна среда за 8-12 клас „От връстници 

за връстници“. По тази програма ще бъде обучен екип от ученици, 

които ще работят по нея през следващата учебна година 

Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
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превантивни дейности и  програми по 

метода "Връстници обучават 

връстници”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.3. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационен център (ОбСНВ и ПИЦ) в рамките на Национална 

програма за превенция употребата на наркотични вещества в 

училищна среда за 8-11 клас "От връстници за връстници" 

обхванаха един осми клас от СУ „Н.Й.Вапцаров”. Дейностите и 

занятията с учениците, заложени в ръководството на програмата са 

изпълнени в рамките на втори учебен срок за учебната 2020/2021 

година. Осъществен е контакт с всички лица от целевите групи. 

Друга осъществена дейност е свързана с темата "Алтернативи", 

заложена в Националната програма за превенция на употребата на 

психоактивни в-ва за 8-11 клас "От връстници за връстници". След 

проведената дискусия младежите от Клуб по превенция на 

зависимостите изработиха коледни картички, които на по-късен 

етап лично предадоха в Общинската администрация. Базарът се 

проведе в рамките на седмица, малко преди коледните празници. 

Над 1000 души бяха достигнати чрез инициативата. 

 

 

3. Отбелязва се Световният ден на движението, като се насърчава 

движението пеша и с велосипед, с цел подобряване на 

здравословното състояние на младите хора и повишаване на 

тяхната двигателна активност. Отбелязване на Европейски ден на 

спорта чрез представяне на здравословен начин на живот и 

намаляване на процента неактивни граждани. Училищата се 

включиха в инициативата към община Силистра на „Нестле 

България“ под мотото „Живей активно!“. Ежегодно в СпУ 

„Дръстър“ се отбелязва Деня на българския спорт и 

професионален празник на всички в сферата на спорта с общински 

турнири по всички спортове в училището, организиране на 

демонстрации по колоездене, спортна стрелба и джудо и самбо в 

Деня на отворените врати. 

В СпУ „Дръстър“ бяха представени интегративни уроци по НП 

“Иновации в действие“ – „ Преодоляване на стреса“ и „Step waste 

food“ – “Спрете да разхищавате храна”.  

РЗИ изнесе лекции сред ученици от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. 

Силистра. Ученици имаха възможност да измерят ИТМ с апарат 
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6.1.2.4. Провеждане на консултации 

от специалист по проблемите на 

наркотиците и наркозависимостите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.5. Провеждане на превантивно - 

информационни кампании по повод: 

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 –

„HEALTH MONITOR“. Целта на лекциите беше повишаване 

осведомеността за здравословно хранене и изграждане на умения 

за здравословен начин на живот. 

В централната част на град Силистра, ОбСНВ/ПИЦ, с участието на 

младежи от Клуб по превенция на зависимостите, отбелязахме 

Световния ден на психичното здраве – 10 октомври. На жителите 

на града и служителите от различни администрации бяха 

раздадени антистрес топки и книгоразделители, съдържащи 

призиви за запазване на психичното здраве. 

 

4. Съвместна инициатива между ОбСНВ, МКБППМН на тема 

„Рисково поведение сред младите хора, употреба на психоактивни 

вещества и агресията като присъстващ фактор сред връстниците“ 

На младежите от ЦНСТ 1 и 2 - за деца и младежи без увреждания, 

бяха подарени спортни екипи, ръчно изработени от доброволците 

към Клуб по превенция на зависимостите платна с рисунки, 

коледни картички с пожелания за предстоящите празници и 

рекламни материали. Бяха дискутирани и идеи за съвместни 

инициативи през предстоящата календарна година.  

Чрез информационния бюлетин беше отбелязан и 

„Международният ден за безопасен интернет“. Споделени бяха 

важни съвети, свързани с интернет сърфирането, опасностите в 

интернет пространството и принципите, към които да се 

придържаме с цел съхранение на личните ни данни.  

 

5. По случай Месеца на трезвеността  се проведе кампания: 

"НЕзависим от зависимостите". Едноседмичен онлайн 

информационен бюлетин на страницата на ПИЦ във фейсбук, 

включващ  полезна и любопитна информация, видеоклипове и 

брошури отправени към децата,  техните родители  и младите 

хора, относно вредите от употребата и злоупотребата с алкохол, 

както и заплахата за здравето от комбинираната му употреба с 

други психоактивни вещества. Организираха се и ученически 

конкурси за рисунка или комикс на тема „Аз съм здрав, защото…“ 

и за компютърна рисунка или колаж на тема „Моят свят- свят без 
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Световен ден за борба срещу СПИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зависимости“. Участваха над 70 ученици от областта. През месец 

март най-добрите произведения бяха отличени с грамота и 

награда.  

По повод 31 май -  Световен ден без тютюнопушене бе проведена  

кампания: „Аз избрах да НЕ пуша! НЕ пуши и ти!“. Дейностите в 

кампанията включваха: 

Информационен бюлетин на страницата на Превантивен 

информационен център по зависимости;                                                                                                                              

• Информационни материали /брошурки и линии за "Никотина", 

показващи вредите и последиците от употребата му/ бяха 

раздадени от доброволците към ПИЦ и в училища; 

•   „Целувка срещу цигара“- инициатива, с участието на младежи - 

доброволци от СУ „Н.Й.Вапцаров“. Със събраните цигари от 

инициативата  младежите изработиха табло, което  окачихме в 

залата на Превантивния информационен център по зависимости. 

По повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата 

и незаконния трафик на наркотици бе проведена кампанията под 

надслов: „Споделяйте факти за наркотиците. Спасявайте животи!“, 

включваща: 

 Образователни игри на открито, с участието на  доброволци 

към Клуб по превенция на зависимостите - подреждане на пъзели 

на тематична основа /„Наркотиците НЕ ти казват, ОБИЧАМ ТЕ“, 

„Кажи НЕ на наркотиците, ДА на живота“, „ Ти избираш“/, 

отправяне на позитивни послания за неупотреба на наркотични 

вещества на ръчно изработени от доброволците квадратни кубове, 

тестване на симулационни алкоочила,  игра с предварително 

подготвени въпроси. На младежи и родители бяха предоставени 

информационни материали и брошури („За Вас, родители“, 

„Зависимости на новото време“, „Път към зависимостта“).  

 Информационен бюлетин на страницата на Превантивния 

информационен център по  зависимости във Facebook. 

 Организиран поход до крепостта Меджиди табия заедно с 

доброволците. 

 За завършек на кампанията, балони с послания полетяха във 
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6.1.2.6. Провеждане на конкурсна 

сесия за малки училищни проекти 

„Младежта срещу насилието и 

наркотиците“ 

въздуха, като изписаха и мотото от тази година „Споделяйте факти 

за наркотиците. Спасявайте животи!“. 

Традиционно факелно шествие бе проведено по повод 1 Декември 

–Световен ден за борба срещу СПИН. Инициативата е на ученици 

от ПГСУАУ „Ат. Буров“ с участието още на членове на 

Ученически парламент и ученици от СУ „Н.Й.Вапцаров“. 

 

6.  През 2022 г. Община Силистра, чрез Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН), Общинския съвет по наркотични 

вещества (ОСНВ) / Превантивния информационен център по 

зависимости (ПИЦ) и отдел "Образование и младежки дейности" 

организира съвместна сесия за младежки проекти „Младежта 

срещу насилието и наркотиците“ и „Младите за Силистра“. 

Финансирани бяха 7 проекта на стойност 10 160, 00 лв., а 

дейностите отново бяха насочени към различни области на 

действие – ангажираност към социални каузи, здравословен начин 

на живот, облагородяване на пространства и т.н. 
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Оперативна цел 6.2:Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите хора  

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

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 

6.2.1.1. Организиране на 

информационни кампании за 

популяризиране дейността на 

Консултативните кабинети към ПИЦ 

и МКБППМН 

 

 

 

6.2.2.1.Осигуряване на възможност за 

психологична подкрепа чрез 

Консултативните кабинети към ПИЦ 

и МКБППМН 

1. Ученици, които имат нужда да бъдат консултирани по 

различни проблеми, използват услугите на училищен психолог, 

ресурсния учител, а някои от тях са насочвани към Центровете за 

обществена подкрепа, според нуждите си. Родители, които се 

справят трудно с родителството, нямат достатъчно компетенции, 

също биват насочвани за консултативна и подкрепяща услуга към 

центровете. 

 

1. Към Местната комисия работи Консултативен кабинет, за който 

е отделено специално помещение. Извършват се консултации на 

ученици и родители, свързани с асоциално поведение, 

възпитателен надзор и помощ при възпитанието. На разположение 

са 10 обществени възпитатели и 2 психолози, които по определен 

график извършват консултациите. 

Към ПИЦ не функционира Консултативен кабинет 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

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; 

6.3.1.1. Издаване на информационни 

материали и провеждане на медийни 

кампании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Превенцията на проблемите, свързани със сексуалното и 

репродуктивното здраве на младите хора се разглежда в часовете 

по биология, в час на класа, организират се извънкласни беседи, 

прожектират се филми, а при необходимост всеки ученик може да 

получи и индивидуален съвет и подкрепа.  

За повишаване на информираността по темата за сексуалното и 

репродуктивно здраве РЗИ организира среща с лица, преживели 

насилие, настанени в Кризисен център, на тема „Какво знаем и 

както незнаем за СПИН и болестите, предавани по полов път?“ 

Съвместна инициатива на РЗИ и БМЧК за разпространение на 240 

бр. здравно-образователни материали по темата. 

През м. май РЗИ проведе „Седмица на отворени врати“ за 

безплатно изследване и консултиране под мотото „ХИВ –помним, 

действаме, продължаваме“. От безплатните изследвания се 

възползваха, обаче, само 3 лица. 
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6.3.4. Подкрепа за повишаване 

на родителските умения на 

младите родители. 

 

 

 

 

6.3.2.1. Провеждане на обучения в 

училищата по метода „връстници 

обучават връстници”, изложби и 

прожектиране на видеофилми по тема 

„Трафик на хора” 

 

В с. Йорданово здравният медиатор на Община Силистра 

съвместно с РЗИ направи безплатно и анонимно изследване за ИВ 

на 19 лица. 

 

1. Не са провеждани дейности по тази тема 

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

околната среда  

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

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 

6.4.1.1. Организиране и провеждане 

на Международен екологичен форум 

„Сребърна 2022“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.2.Участие в дискусии за 

развитието и опазването на 

Дунавското крайбрежие 

 

 

 

 

 

1. Всяка година в Силистра се провежда Международен 

екологичен форум “Сребърна 2022”,  включен в Националния 

календар за изяви по интереси, който се организира от ЦПЛР – 

ОДК с подкрепата на МОН, РУО и Община Силистра. През 2022 г. 

форумът се проведе присъствено, като в него взеха участие с 

проекти  и в съпътстващите конкурси за литературна творба и 

рисунка на тема „Планетата земя- безценен дар” над 400 ученици 

от 13 области от  страната. Екологичен форум „Сребърна“ е място 

за споделяне на идеи свързани с екологията и опазване на нашата 

планета. Освен презентиране на проекти, с които се развиват 

лидерските умения, това е място и за приобщаване на младежите в 

по-голяма общност и обособяване на екипи от знаещи, можещи и 

успяващи млади хора. 

1. 2. Изключителни успехи в опознаването и проучването на 

Дунавското крайбрежие има експерименталния труд на Мохаммад 

– Мурад Рашад Халвани, член на Екоклуб „Пеликан“ при ЦПЛР – 

ОДК, Силистра. Експерименталните му проекти са свързани с 

биоразнообразието в езерото Сребърна и блатото в Малък 

Преславец. Най-новият му проект е свързан със замърсяването на 

долното поречие на река Дунав и наличието на химичния елемент 

кадмий във водите. Със изследванията и участието си в 
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6.4.1.3. Организиране и провежда на 

празник на река Дунав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.4. Организиране седмица на 

природата 

Национален конкурс „Млади таланти“ Мохамад бе определен да 

представи България на Международно изложение на млади учени 

в град Сучава Румъния. 

През м. септември той взе участие с научен доклад в 22 

Международен конгрес на Карпато - Балканската геоложка 

асоциация , гр. Пловдив, а през м. октомври – във форум 

„Трансграничен STEM-панаир на идеи“, организиран от РУ 

„Ангел Кънчев“  

 

3. Празникът на р. Дунав всяко година се провежда на 29 юни. 

Целта на този ден е да привлече общественото внимание към 

значението на реката за регионите и устойчивото използване на 

водите й. 

Празникът е посветен на река Дунав и се проведе в Дунавския 

парк. Открит бе Слънчев часовник в чест на 150 г. от създаването 

на най- стария обществен парк в България. Школите от ЦПЛР – 

ОДК организираха занимания по интереси. На лятната сцена в 

парка се проведе еднодневен фестивал на "Лятно театро 2022" със 

седем модула: Анимация с игри; Арт - ателие " Куклена ферма"; 

Куклено - театрален спектакъл; Интерактивна изложба "Дигитално 

мастило"; Шоу със сапунени мехури; Представяне на местни 

таланти; Стендъп комеди шоу "Образцов дом".  

4. През месец април в училищата тече кампания, посветена на 

проблемите, свързани с глобалните промени в климата. 

Организират се състезания, дискусии и изложби. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7: НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ 

 

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

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

7.1.1. Насърчаване на 

мобилността на младежките 

творчески трупи и подкрепа за 

мобилни форми на изкуство и 

7.1.1.1. Разработване на Програма на 

мерките за насърчаване на 

творческите заложби и потребности 

на деца с изявени дарби 

1. За стимулиране на своите таланти вече 14 години Община 

Силистра разработва общинска Програма на мерките за закрила 

на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища. 

На първата за 2022 година публична среща с талантите на 
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култура   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2.Организиране, провеждане и 

участие в различни прояви и 

инициативи, съгласно Културния 

календар на Община Силистра, 

включително и събития за възраждане 

на българския фолклор 

 

 

 

 

 

 

 

Силистра над 200 ученици получиха своите награди и 

поздравителни адреси за постижения в 37 конкурса и състезания 

в областта на науката, изкуствата и спорта, 12 от тях 

международни. 4 ученици получават едногодишни стипендии от 

Министерство на образованието, а 1 – от Министерство на 

младежта и спорта. Общият размер на средствата за награди за 

2022 г. надхвърли 8 000 лв. Изявените ученици, постигнали 

изключителни успехи в учебната дейност и за класиране на 

призови места при реализирането на проекти в конкретни 

предметни области, получават морални награди – грамоти и 

сертификати. Ежегодно в основните училища след завършване на 

7-ми кл. се излъчва Ученик на випуска. В гимназиален етап се 

отличават най-добрите ученици в 12 клас. В училищата има 

учредени и друти награди - ЕГ „Пейо Яворов“ призовата награда 

е статуетка „Сова“ и парична награда; по волята на проф. др. 

Иван Гаврилов и с решение на Педагогическия съвет ежегодно се 

връчват стипендии по 500 лева на изявени ученици от ЕГ „Пейо 

Яворов“ и ПМГ „Св. Кл. Охридски“, ежегодно за патронния 

празник на ПМГ „Св. Кл.Охридски“ се връчва стипендия „Дачка 

Савова“ за отличен успех, изявена любов към знанието и 

дейности, издигнали авторитета на училището. 

 

2. 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. 

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 и 

развиват своите  таланти, дарби и умения; участват в 

7.2.2. Подкрепа за 

разработването и 

изпълнението на услуги за 

свободното време на младите 

хора, насърчаващи културно 

участие  
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7.1.1.3. Организиране на Фестивал на 

уличните изкуства 

 

 

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: 

 Четвърти национален конкурс за млади изпълнители на 

популярна песен „Дунавски звезди – Силистра 2022; 

 Празник „Вкусът на Добруджа“, организиран от СНЦ 

„Силистра 2030“ и Община Силистра, включващ:  

- Арт работилници за деца;  

- Открити уроци по народни танци и музикални инструменти; 

- „Pop up парк“,; 

- Фермерски пазар; 

- Бар на открито;  

- Позициониране на различни места  в Дунавския парк  на рамки 

за снимки  от конкурса „Пролетен прозорец“. 

 „Дъга на толерантността” 2022 - ученически конкурс за 

рисунка, есе  и разказ;  

 Празник  „С билки и песни на Еньовден" с участието на 

народните читалища от община Силистра и ученици от 

Професионална земеделска гимназия „Добруджа“ – Силистра. 

Разположени щандове с ароматни и лековити билки, 

демонстрации на стари занаяти, представяне на интересни обичаи 

в Дунавския парк; 

 Международен ден на река Дунав, Лятна сцена в Дунавски 

парк - еднодневен фестивал на “Лятно театро 2022“;  

 

3. Фестивал на уличните изкуства не е организиран, но през м. 

септември Община Силистра организира „Панорама на 

заниманията по интереси“. Събитието съвпадна със старта на 
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7.1.1.4. Организиране и провеждане 

на Литературна ученическа 

конференция за ученици от XI и XII 

клас   

новата учебна година и бе част от Европейската седмица на 

мобилността. Участваха Спортен клуб по баскетбол „Доростол“, 

Футболен клуб „Доростол“, Спортен клуб по тенис и петанк, 

Стрелкови клуб „Снайпер-92“, Смарти клуб – ментална 

аритметика и бързо четене, Школа „Футбол“ при ЦПЛР- ОДК, 

Превантивно нформационен център по зависимости /ПИЦ/, 

Школа „Химия и екология“, Школа „Изобразително изкуство“ 

при ЦПЛР- ОДК, ЦПЛР – НАО „Галилео Галилей“, Карате клуб 

„Шото-Витяз“, Клуб по спортни танци „Импресия“, Вокална 

група „Звънче” при ЦПЛР ОДК, Школа за автентичен фолклор 

при ЦПЛР ОДК, Смарти клуб – ментална аритметика и бързо 

четене, Музикална студия „До ре ми“, Театрално студио 

„Артистик“ при ЦПЛР-ОДК и Балет „Аксел“ при ЦПЛР- ОДК. 

 

4. Ежегодно РУО-Силистра и Община Силистра организират 

литературна конференция за ученици от XI и XII клас от 

областта. Тази годината темата бе: „Противоречието – събуждане 

на ума и на искреността в общуването“. 50 ученици подготвиха 

първоначален вариант на свои текстове по зададената тема. В 

периода януари - април 2022 г. бяха проведени дистанционни 

консултации, рецензиране и оценяване на тези текстове. На 

базата на издадени удостоверения за отлично представяне, най-

добрите получат правото да се запишат във Великотърновския 

университет без кандидат-студентски изпит. 

Оперативна цел 7.2: Насърчаване на лични творчески умения  

Мерки  Дейности Отчет на дейностите 

7.2.1. Подкрепа на дейности и 

инициативи за повишаване на 

личните творчески умения на 

младите хора 

7.2.1.1. Организиране и провеждане 

сцена на талантите 

 

 

 

 

 

7.2.1.2. Включване на млади хора във 

1. Участие на ЦПЛР – ОДК в организираната дейност на 

общината за представяне  на придобитите творчески умения на 

младите хора от школите в направление „Изкуства“ – театрално, 

певческо и танцово изкуство, с цел приобщаване на младите хора 

за развиване на таланти и осигуряване ползотворно използване на 

свободното им време. 

 

2. Учениците от школите по балет, вокална група и Автентичен 

7.2.2. Популяризиране и 

подкрепа на дейностите на 

младежки пространства, 

центрове, зони, творчески 
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колективи и организации, 

работещи за младежко 

включване в културния живот. 

фолклорни празници, организиране от 

читалища и образователни 

институции 

 

 

 

7.2.1.3. Контакти с Драматично-

куклен театър –Силистра при 

реализиране на публични прояви от и 

за млади хора  

фолклор към ЦПЛР - ОДК перманентно се включват в празници 

на читалища, училища и общоградски прояви. Това им помага за 

укрепване на личностните им качества и изява на творческите им 

умения, необходимост за качествено формиране на мирогледа у 

подрастващото младо поколение. 

 

3. Представленията ТС „Артистик“ към ЦПЛР - ОДК приобщават 

много млади хора от общината. Спектаклите се осъществяват с 

цел популяризиране дейността на студиото и възможност за 

сценична изява на младите хора, като се предоставя възможност 

за приобщаване и обогатяване интелектуалната култура на повече 

млади хора към  изкуството. ЕГ „Пейо Яворов“ - 1. Театър на АЕ 

и ФЕ пред родители под ръководството на ст. учители по АЕ и 

ФЕ. 

В края на учебната 2021/22 година учениците от 9.б клас 

инициираха представяне на своята версия на приказката 

“Снежанка и седемте джуджета” пред родители и гости в ЕГ 

“П.Яворов”. Макар да са чуждоезиков профил “Немски език”, 

яворовци “играха” на английски език, изучаван като втори чужд 

език, с привкус на “френска” нотка в сюжета. Артистичност, 

креативност и ентусиазъм - бяха водещите сили в 

интерпретацията, която компилира и приказните герои Червената 

шапчица и Котаракът в чизми.  

В навечерието на Деня на българската азбука 30 учениците от 

VIII б клас на Езикова гимназия „Пейо Яворов“ предложиха на 

жителите и гостите на града образователен театрален спектакъл 

„Сонетите на Шекспир“. На откритата сцена в Дунавския парк, 

която наподобява Шекспировия театър „Глобус“ с открития си 

покрив и разположението си до голяма река (в ролята на Темза 

влезе Дунав),  в типично лондонско време децата рецитираха и 

изиграха някои от най-емблематичните сонети на Великия бард, 

като освен това интерпретираха основни мотиви в тях. 

Представена бе и най-красивата и същевременно най-

правдоподобна версия за това кой е Уилям Шекспир – а именно, 

версията на руския учен Иля Гилилов. Учениците проведоха и 
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анкета в Дунавския парк, която показа, че любимите на 

силистренци произведения на Шекспир са „Ромео и Жулиета“ и 

„Хамлет“.  

СУ „Никола Вапцаров“ - Музикалните групи от училището се 

включват във фолклорните събития, традиционно участие в 

празници взема и коледарската група, балет „Мечтание“ се 

включва в училищни инициативи , както и в инициативи на 

местно ниво. Връзките с Драматично-куклен театър Силистра са 

традиционни. През годината училището е посрещало актьорите с 

пет постановки и предстои работа по проект „Театърът гостува“.  

През изминалата учебна година учениците от ПГС „Пеньо 

Пенев“, гр. Силистра заедно с актьорите от Драматично-кукления 

театър разиграха пиеса. На сцената на театъра актьорите и 

учениците от гимназия, превъплъщавайки се в множество 

персонажи, "разказаха" пиесата "Балкански синдром".  

 

 

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

НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030 г. „АНГАЖИРАНЕ, ОВЛАСТЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ“ 

 

Стратегическа цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

Стратегическа цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs); 

Стратегическа цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; 

Стратегическа цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

Стратегическа цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

Стратегическа цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

Стратегическа цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

 

 

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); 
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 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. 

 

IV. 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 крайна оценка по плана  за  установяване  на  съответствието, ефективността, ефикасността и 

устойчивостта при изпълнението й от Общински съвет - Силистра 
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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. 

 

V. 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. 

              

VI. 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. 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

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  

1.1.2.1 Организиране на обучения по 

метода “Връстници обучават 

връстници”. 

 

1.1.2.2 Организиране на обучения и 

кампании, насочени към превенция 

употребата на наркотици и  

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 
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формиране на ценности и лични 

умения 

 

1.1.2.3 Запознаване с възможностите, 

които предоставят Европейските 

програми и кандидатстване по тях 

 

1.1.2.4 4.Организиране на обучения с 

представители на ученическите 

съвети за развиване на умения за 

лидерство, мотивация за лична 

инициатива и участие 

 

1.1.2.5 Насърчаване и подпомагане на 

читалищата като средища за 

информация, неформално обучение, 

културно изразяване и гражданско 

участие в малките населени места 

 

1.1.2.6 Организиране на обучения за 

изграждане на социални и житейски 

умения на младите хора в селата 

 

1.1.2.7 7.Насърчаване на участието на 

младите хора и младежките 

организации в местните инициативи 

и неформални групи 

 

1.1.2.8 Организиране на прояви за 

неформално обучение 
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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. 

1.2.1.1 Популяризиране системата за 

валидиране на неформално 

придобити знания, умения и 

компетентности 

Брой разработени и 

адаптирани 

инструменти; 

 

Брой млади хора, 

валидиращи умения 

през инструментите 

СНЦ  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОДКРЕПАТА ЗА МЛАДИ ХОРА,                                           

КОИТО НЕ УЧАТ, НЕ РАБОТЯТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETS) 

 

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 

 

1.2.2.1 Осигуряване на ефективни стажове 

по придобиваната специалност в 

професионалните гимназии и висшите 

училища. Развитие на дуалното обучение 

1.2.2.2 Участие в разработването и 

реализацията на проекти за насърчаване 

на изследователския интерес на ученици 

и студенти съвместно с фирми и 

институции 

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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1.2.2.3 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 

1.2.2.4 Организиране на срещи с млади 

хора, развиващи успешен бизнес в 

България 

1.2.2.5 Участие в инициативата 

„Мениджър за един ден”, организирана от 

“Джуниър Ачийвмънт” 

1.2.2.6 Организиране на форум 

„Образователен терминал-имам ли билет” 

1.2.2.7 Организиране на състезание по 

предприемачество и развиване на бизнес 

идеи за млади хора „Иновационен лагер“ 

1.2.3. Насърчаване 

осигуряването на възможности 

за заетост, вкл. качествени 

платени стажове, стажуване и 

чиракуване на младежи в 

неравностойно положение 

1.2.3.1 Предоставяне на услуги за 

професионално ориентиране 

1.2.3.2 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 
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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 

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 

2.2.1.1. Участие в младежка трудова борса 

 

 

Дял на младежите (15 

– 29 навършени 

години), които са 

незаети и неучастващи 

в образование и 

обучение 

Дирекция „Бюро по 

труда“, младежки 

медиатор, СНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА, УЧАСТИЕТО И ОВЛАСТЯВАНЕТО                                           

НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

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 

3.1.1.1 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. 

 

3.1.1.2 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, 

МКБППМН 

Държавен 

бюджет 
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3.1.1.3 Разработване на проекти от 

младежки организации по донорски 

програми 

 

3.1.1.4 Организиране месец на 

доброволчеството 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  

3.1.2.1 Организиране на обучения по 

защита правата на човека, 

дискриминацията, трудовите права на 

човека 

3.1.2.2 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 

 

 

 

 

3.1.3.1 Разпространение на добри 

практики за доброволчески инициативи 

чрез медиите 

3.1.3.2 Насърчаване и подпомагане 

развитието на младежките организации 

чрез организиране на обучения 

3.1.3.3 Стимулиране и подпомагане 

инициативите на неорганизираните 

млади хора 

3.1.3.4 Поддържане и обогатяване 

интернет страницата  на Ученическия 

парламент, която 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  

3.2.1.1 Организиране Ден на 

самоуправлението на община Силистра 

3.2.1.2 Участие на членове на 

Ученически парламент  в заседания на 

Общински съвет 

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 

3.2.2.1 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 

процесите на вземане 

на решения 

УП Общински 

бюджет 

3.2.3. Популяризиране и 

развитие на формите за участие 

в процесите за вземане на 

3.2.3.1 Участие в информационни срещи 

относно Диалога на ЕС по въпросите за 

младежта 

Брой млади хора, 

запознати с 

Европейските цели за 

СНЦ, ОИЦ Бюджет на 

съответните 

институции 
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решения на Европейско ниво  младежта; 

 

Брой млади хора, 

участвали в дейности, 

част от  

Брой младежки 

организации, 

участвали в дейности, 

част от Диалога на ЕС 

по въпросите за 

младежта 

 

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 

3.3.1.1 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 

информираност за 

възможностите за финансиране 

на младежки проекти и 

оптимизиране на процедурите за 

кандидатстване 

3.3.2.1 Участие в информационни срещи 

относно възможностите за обучение по 

програма Еразъм+ 

Брой младежки 

организации, 

кандидатстващи за 

финансиране на 

младежки програми и 

проекти; 

 

Брой млади хора, 

включени в младежки 

проекти; 

 

Брой млади хора и 

младежки 

СНЦ, ОИЦ Бюджета на 

съответните 

институции 
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организации, които 

посещават НИСМ  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ 

 

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 

4.1.1.1 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 

4.1.2.1 Подкрепа за млади хора, 

занимаващи се с младежки дейности 

Брой млади хора, 

обучаващи се в 

специалности 

„Младежки 

работник“ и 

„Неформално 

образование“; 

 

Брой младежи 

работници, трайно 

ангажирани с 

младежка работа 

Община Силистра Държавен бюджет 

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 

 Брой младежки 

организации, 

използващи 

дигитални и други 

иновативни форми 

на младежка работа 

УП Не приложимо 

4.2.2. Насърчаване използва-

нето на дигитални инструменти 

в младежката работа 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: СВЪРЗАНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 

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  

5.1.1.1 Организиране на благотворителни 

кампании за децата от ЦНСТ, деца и 

младежи в риск и в неравностойно 

положение 

5.1.1.2 Включване на деца и ученици в 

неравностойно  положение в 

организираните културни събития 

5.1.1.3 Подобряване качеството на 

социалните  услуги за младежи 

Дял на младежите в 

риск от социално 

изключване 

Община Силистра, 

СНЦ, УП 

Държавен и 

общински бюджет 

5.1.2. Повишаване на 

информираността на младите 

хора във връзка с проблемите 

на младежите от уязвими групи 

 

5.1.2.1 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;  

 

5.2.1.1 Организиране на информационни 

и образователни  кампании  за превенция 

на правонарушенията,  

извършвани от млади хора 

5.2.1.2 Организиране на летни клубове по 

интереси 

5.2.1.3 Активно  участие  на  младите  

хора,  младежките лидери и младежките 

Дял на младежите, 

демонстриращи 

толерантно 

поведение и 

отношение; 

Брой младежи, 

обхванати в 

дейности, 

 МКБППМН, ПИЦ, 

Община Силистра 

Държавно 

финансиране 
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5.2.2. Подкрепа на 

информационни кампании и 

младежки обучения, свързани с 

демокрация, права на човека и 

върховенство на закона  

организации в превантивни програми и 

кампании 

5.2.2.1 Организиране и участие в 

обучения по толерантност и по правата 

на младите хора 

насърчаващи 

толерантността и 

противодействие 

на език на 

омразата; 

 

Брой дейности, 

насърчаващи 

толерантността и 

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 

5.2.3.1 Изпълнение на Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието 

в училище 

5.2.3.2 Лекции и беседи в часовете на 

класа, съвместно с представители на РУ 

"Полиция“ 

5.2.3.3 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 

5.3.1.1 Организиране на срещи и 

дискусии за приобщаване на младите 

Дял на младежите с 

чувство за 

Община Силистра, 

СНЦ 

Общински бюджет 
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хора към европейското гражданство и 

изграждане на умения за работа в 

мултикултурна среда 

принадлежност 

към ЕС  

5.3.2. Подкрепа за инициативи, 

свързани със запознаване с 

дейността и принципите на ЕС 

и европейските институции 

5.3.2.1. Съвместни дейности с Областен 

информационен център 

Дял млади хора, 

обхванати от 

инициативи; 

Брой реализирани 

инициативи  

ОИЦ, Община 

Силистра, СНЦ 

Държавен бюджет 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН И ПРИРОДОЩАДЯЩ НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

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  

6.1.1.1 Разнообразяване на спортните 

инициативи и състезания 

 

6.1.1.2 Организиране на прояви, 

посветени на Европейската седмица 

на спорта и физическата активност; 

10 май – Световен ден на движението 

и др. 

6.1.1.3 Организиране на публични 

демонстрации на спортните клубове 

за стимулиране на физическата 

активност 

6.1.1.4 Организиране на 

информационни кампании за 

положителните страни на спорта за 

здравето на младите хора 

6.1.1.5 Организиране на 

информационни образователни 

кампании за здравословно хранене 

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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6.1.2. Повишаване на 

осведомеността по темите за 

здравословен начин на живот 

и здравословно хранене 

6.1.2.1 Организиране и участие в 

програми, свързани с профилактиката  

на здравето на младите хора 

6.1.2.2 Реализиране на програми и 

кампании за превенция на употребата 

на наркотични вещества 

6.1.2.3 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.  

6.1.2.4 Провеждане на консултации от 

специалист по проблемите на 

наркотиците и наркозависимостите 

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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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 

6.2.1.1 Организиране на 

информационни кампании за 

популяризиране дейността на 

Консултативния кабинет към и 

МКБППМН 

 

6.2.1.2 Осигуряване на възможност за 

психологична подкрепа чрез 

Консултативния кабинет към 

МКБППМН и психолозите по 

училища 

Брой млади хора, 

участвали в дейности, 

насочени към 

информираност по 

темата за психично 

здраве; 

 

Дял на младежите, 

получили психологична 

подкрепа 

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; 

6.3.4. Подкрепа за повишаване 

на родителските умения на 

младите родители. 

6.3.1.1 Издаване на информационни 

материали и провеждане на кампании 

и обучения по метода „връстници 

обучават връстници” 

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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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 

6.4.1.1 Организиране и провеждане на 

Международен екологичен форум 

“Сребърна 2023” 

 

6.4.1.2 Участие в дискусии за 

развитието и опазването на 

Дунавското крайбрежие 

 

6.4.2.1 Участие в публични събития, 

посветени на река Дунав 

 

6.4.3.1 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 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7: НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ 

 

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 

7.1.1.1 Разработване на Програма на 

мерките за насърчаване на 

Дял на млади хора, 

участващи в 

Община Силистра, 

ЦПЛР, младежки 

Общински и 

държавен бюджет 
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творчески трупи и подкрепа за 

мобилни форми на изкуство и 

култура  

творческите заложби и потребности 

на деца с изявени дарби 

 

7.2.2.1 Организиране, провеждане и 

участие в различни прояви и 

инициативи, съгласно Културния 

календар на Община Силистра, 

включително и събития за възраждане 

на българския фолклор 

 

7.2.2.2 Организиране и провеждане на 

Литературна конференция за ученици 

от XI и XII клас   

организирани 

творчески дейности; 

 

Дял на млади хора, 

потребители на 

културни продукти и 

посещаващи културни 

мероприятия  

 

организации 

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 

7.2.1.1 Организиране и провеждане 

сцена на талантите 

 

7.2.1.2 Включване на млади хора във 

фолклорни празници, организиране от 

читалища и образователни 

институции 

 

7.2.1.3 Контакти с Драматично-

куклен театър – Силистра при 

реализиране на публични прояви от и 

за млади хора  

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 

подкрепа на дейностите на 

младежки пространства, 

центрове, зони, творчески 

колективи и организации, 

работещи за младежко 

включване в културния живот. 

 

 

 

 


