
Брой 
инициативи 

Брой 
включени 
млади хора

Водеща Партниращи 
институции/ 
организации
*ако има такива

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности  

1.2.4 Оперативна цел: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора

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

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

1.2.1 Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора

1.2.2.  Оперативна цел: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

1.2.3 Оперативна цел: Активно включване на младите хора в изграждането на
пазарна икономика

Индикатори Дейности
*Моля, посочете само дейности 
реализирани със средства от 
общинските бюджети
*Добавете редове според броя 
реализирани дейности. Всяка 
дейност трябва да бъде на отделен 
ред

Описание
*Кратко описание на дейността (за 
всяка реализиране дейност по 
отделно)

Постигнати резултати 
/ефект 

Отговорни институции
*Моля напишете коя община реализира 

конкретната дейност

Финансиране
*Посочете размера на 
изразходваните 
финансови средства
 


2.1. Стратегическа цел:  Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в 
съответствие с потребностите и интересите им. 

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

Национална стратегия за младежта (2010-2020)
Отчет на Планa за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г.                                                                                                                                           

ОБЩИНА САНДАНСКИ 

2. Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ



Дейност 1 "Организиране на 
национални, регионални, 

областни и общински 
информационни кампании, 

насочени към младите хора"

Общинска информационна 
кампания на тема "Кариерно 
развитие"

Предоставена 
информация 
наподрастващите, 
улесняваща процесът 
на избор на най-
подходящата 
специалност, 
университет и бъдеща 
професия 1 20

Община 
Сандандански ЦОП - Сандански 0 лв.

Дейност 1 "Публично 
подпомагане и предлагане на 
консултантски услуги  в 
подкрепа на личностното и 
общественото развитие на 
младите хора, вклйчително и за 
развитие на жизнени умения"

Консултации със специалист в 
Център за обществена 
подкрепа

Изготвени оценки на 
потребностите и 
реализиране на план за 
подкрепа на 17 
младежи 17 Община Сандански ЦОП - Сандански 0 лв.

Дейност 1 "……."

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

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

Среща на тема "Превенция на 
факторите, сздаващи риск за 
мрадите хора"

Информиране на 
младите хора за 
рисковите фактори по 
отношение на 
храненето, начина на 
спортуване и начин на 
живот 1 25 Община Сандански 0 лв.

2.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и 
особености на младежката възраст

2.2.3 Оперативна цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора

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

3.1. Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора 
3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора

3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора

3. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ



Дейност 1 "Разработване и 
разпространение на здравна 
информация, съобразена с 
нуждите на младите хора, чрез 
мобилизиране на младежките 
информационни мрежи "

Информационна кампания на 
тема "Полово предавани 
болести - симптоми и лечение"

Повишаване здравната 
култура на младежите 
по отношение на 
полово предаваните 
болести 2 30 Община Сандански РЗИ 0 лв.

Дейност 2 Подобряване 
достъпа на младите хора до 
подходящи за тях качествени 
услуги и до съвременна научна 
информация по въпросите на 
сексуалното и репродуктивно 
здраве, превенция на нежелана 
бременност и на сексуално 
предавани инфекции 

Поставяне на гинекологични 
спирали за превенция на 
нежелана бременност 

Намаляване риска от 
нежелана бременност  1

Община Санданск 
(Здравни 
медиатори) 0 лв.

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 Няма реализирани дейности

Дейност 1 ""Развитие на 
социални услуги (включително 
от типа подкрепа, 
придружаване, венторство), 
подходящи за млади хора на 
възраст от 18 до 25 години в 
риск и синхронизирането им с 
политиките в областта на 
закрила на детето "

Развитие на деностите и 
услугите, предлагани в Център 
за обществена подкрепа - 
Сандански 

Разширяване на вида и 
подобряване 
качеството на 
предлаганите услуги от 
Център за обществена 
подкрепа - Сандански 

Център за 
обществена 
подкрепа - гр. 
Сандански 0 лв.

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

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

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; 
младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск

4. Приоритет: ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

5. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

4.2.1 Оперативна цел: Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата

4.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на социални услуги за младите хора в
неравностойно положение

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

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



Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 "….." Няма реализирани дейности

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

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

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

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

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

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

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

7.2.3 Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в малките населени места и 
селските райони

5.2.2 Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци

5.2.3 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството

7. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

8. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

6. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични 

ценности и стандарти

6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора

6.2.2 Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение

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



Дейност 1 "……." Няма реализирани дейности

Дейност 1 Разширяване и 
подобряване на услугите за 
социална реинтеграция на 
млади правонарушители, 
особено на услугите в 
общността 

Разширяване на услугите, 
предоставяни в ЦОП и ЦСРИ в 
посока социална интеграция на 
правонарушители

Разработване и 
въвеждани на 
програми за работа по 
превенция на 
правонарушения и 
работа с 
правонарушители

Община Сандански, 
ЦОП, ЦСРИ 0 лв.

Дейност 1 " "Организиране на 
информационни и 
образователни кампании за 
превеция на правонарушенията, 
извършвани от млади хора"  Дискусионна среща 

Запознаване с работата 
на правоохранителните 
органи 1 40 Община Сандански 

РСПБЗС, РУП -
Сандански 0 лв.

Дейност 1 "Организиране на 
програми за пътна безопасност 
в училищата"

Инициатива на тема "Култура 
на пътната безопасност" 

Информиране на 
младите хора за 
правата и 
задълженията им като 
участници в 
движението по 
пътищата 7 170 Община Сандански Училища, РУП 0 лв.

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

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

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

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

9. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
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