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О Т Ч Е Т  
 

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 г. 

 
Настоящият отчет включва реализирани дейности през 2016 година, 

свързани с осъществяване на младежката политика на Община Смолян. Съобразно 

приетия Общински план за младежта за 2016 година бяха проведени редица 

здравни и превантивни кампании, спортни инициативи, дискусии, предоставена 

бе възможност на млади хора да стажуват в общинска администрация. 

Подкрепени бяха в своята дейност няколко организации с нестопанска цел в 

работата им с младежи. 

 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
 
 

1. Проведени бяха целогодишни кампании по превенция на рисковото поведение 

сред младежи (ХИВ/СПИН, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества и 

др.), информационни кампании, доброволчески дейности, спортни дейности и 

други, чрез съвместна работа с РЗИ – Смолян, Български червен кръст – Смолян, 

Превантивно – информационен център по наркомании и др. 

 На 27 май 2016 година бе почетена паметта на починалите от СПИН с 

откриването на фигура под формата на червена панделка – символ на 

съпричастност и толерантност към засегнатите от ХИВ/СПИН. В 

инициативата се включиха представители на Общински ученически 

съвет и деца със специални образователни потребности. Проявата бе 

организирана от Превантивно информационен център към Община 

Смолян, РЗИ – Смолян, Областен съвет на БЧК и със съдействието на 

Ресурсен център – Смолян.   

                            

2. Провеждане на младежки кампании за облагородяване на градската среда на 

селищата в община Смолян. 

 Проведена бе младежка кампания „Мисия Смолян-2016” от месец юли 

до месец август с  участието на над 170 младежи. Младите хора 

участваха активно в облагородяването, почистването и разкрасяването 

на град Смолян и селищата в общината. 

3. Популяризиране на местното самоуправление – Ден на отворените врати на 

Общинска администрация - Смолян. 

 Във връзка с популяризиране на дейността на Общинска 

администрация – Смолян на 17 ноември 2016 г. Община Смолян бе 

домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. Ученици от 

Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски”, СУ 
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„Св. Св. Кирил и Методий” и ученици от ПГИ „Карл Маркс” имаха 

възможност да съпреживеят един реален работен ден от 

управлението на общинска администрация. На този ден младите хора 

заеха ключови постове на кмет, заместник кметове, секретар, 

директори на дирекции и др. и ръководиха Община Смолян. В 

проявата взеха участие 11 ученика. 

4. По инициатива и с участието на членовете на Общински ученически съвет-

Смолян в Ресурсен център – Смолян ученици и деца със специални образователни 

потребности боядисваха великденски яйца. По време на инициативата те се 

запознаха с различните техники за боядисване на великденски яйца, научиха за 

традициите, свързани с приготовленията за великденските празници – 

символиката на шарените яйца, обредните хлябове, които са неотменна част от 

Великден. 

5. През месец април представител на Общински ученически съвет – Смолян 

Стефания Димитрова взе участие в Национална среща на детските и младежки 

парламенти и съвети, която се проведе в гр. Стара Загора. Участниците в сесията 

работиха по темата „Образование, кариерно развитие – личностен избор и 

родителски въздействия”. Дискусиите бяха насочени към формалното, 

неформално и гражданско образование, подготовката за кариерното развитие на 

младите хора и личностният избор и родителски въздействия в избора на младите 

хора на образование и професия. 

6. По инициатива на членовете на Общински ученически съвет – Смолян през 

месец април се проведе дискусия на тема „Агресията – причини, фактори и 

решения” с участието на ученици от учебните заведения на територията на 

Община Смолян. 

7. Осигуряване и популяризиране на възможностите за стажуване на младежи в 

Общинска администрация – Смолян. 

 По Национална програма „Обучение и заетост на младите” за срок от 

шест месеца в Общинска администрация на трудов договор бяха 

осемдесет и един младежи до 29 години.  

8. През месец юни Община Смолян бе домакин на състезание по ИТ, информатика 

и визуални изкуства, в което взеха участие ученици от 8 до 12 клас. Отборът на 

ПГПИ стана победител, а негови подгласници  - отборите на ППМГ „Васил Левски” 

и ПГПЧЕ „Иван Вазов”. 

9. Организиране и осъществяване на международни младежки обмени. 

 През месец април 2016 година група от седемнадесет ученика взе 

участие в XI Международен детски фолклорен фестивал в гр. Истанбул 

по покана на побратимената на Смолян Община Пендик, Истанбул, 

Турция. 



 3

 В края на месец юни и началото на месец юли 2016 г. на посещение в 

Смолян бяха 20 ученика от побратимената Община Кишпещ, 

Будапеща, Унгария. Гостите от Унгария се запознаха с красотите на 

Родопите, исторически и природни забележителности, участваха в 

спортни прояви.   

 В резултат на дългогодишното сътрудничество и ежегодния обмен 

между Община Смолян и Кишпещ, Унгария, група от 20 ученика от 

Община Смолян взеха участие в летен младежки международен лагер 

на езерото Балатон, Унгария, от 08 юли до 17 юли 2016 г. В летния 

лагер взеха участие и младежи от Турция, Хърватска и Полша. По 

време на престоя си те участваха в редица спортни прояви, запознаха 

се с културните особености и характерни традиции на останалите 

държави, дискутираха вълнуващи ги теми за живота си в обединена 

Европа, как виждат развитието на градовете, в които живеят и как 

виждат себе си в това развитие. 

10. На 02. 12. 2016 година членовете на Общински ученически съвет – Смолян, 

взеха участие в Образователно посещение в Народното събрание на Република 

България. 

11. На 15. 12. 2016 година ученици от XI и XII-те класове на учебните заведения 

взеха участие в информационна среща с цел запознаване с историята, ролята и 

функциите на Европейския съюз, основите на европейските институции, както и 

предизвикателствата пред България в контекста на предстоящото ротационно 

Председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година от България. 

Организатори на проявата бяха Община Смолян и Областен информационен 

център. 

12. Със съдействието на Общински ученически съвет в навечерието на Коледа, 

подаръци получиха децата от Регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – Смолян и малчуганите, лекуващи се в Детско и  

другите отделения на МБАЛ „Братан Шукеров”. 

В инициативата по осигуряването на играчките, които Дядо Коледа раздаде се 

включиха учениците от ПГИ „Карл Маркс”, ПГПЧЕ „Иван Вазов”, СУ „Св.Св.Кирил и 

Методий”, СУ „Отец Паисий” и ПГТТ „Христо Ботев”. 

13. Десет проекта на организации, работещи в сферата на младежките дейности, 

получиха финансиране от Община Смолян чрез фонда за финансиране на 

младежки инициативи и съгласно Наредба за предоставяне на финансови 

средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи 

и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности, приета от 

Общински съвет – Смолян с Решение № 533 от 21.11.2013 г. 
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Кандидатстваща 

организация 

Наименование 

на проекта 

Цел на проекта Финансиране 

от Община 

Смолян 

Сдружение „Криле 

от светлина” 

 „С песен на 

училище” 

Подпомагане изграждането на 

озвучителна система в сградата на ППМГ 

„Васил Левски”, която да се използва за 

училищно радио и за мелодичен 

училищен звънец. 

Предоставяне на младежите на 

възможност да усъвършенстват своите 

умения и знания, като им се позволи да 

участват в създаването и поддържането 

на системата. 

Училищното радио дава възможност за 

разпространение на съобщения за 

конкурси,състезания,олимпиади,събития 

и да бъде сменяна мелодията на 

училищния звънец. 

497,00 лв. 

Сдружение 

„Екограф” 

„Да покатерим 

сред природата 

2” 

Да се подпомогне преодоляването на 

заседналия начин на живот на младежи 

от гр. Смолян като увеличи интереса към 

активните спортове и създаде достъпни 

възможности за обучение и 

практикуване на скално катерене от 

младежи. 

496,50 лв. 

Сдружение „Фън 

индъ маунтин” 

Арт инсталация 

„Криле за 

мечтите ни” 

Инсталирането на художествената 

инсталация на открито е нетрадиционен, 

атрактивен и иновативен елемент от 

инициативите по повод 40-годишнината 

на ПГПИ – Смолян. Чрез проекта се 

насърчават творческите умения, 

креативност и инициативност на 

учениците от училището и младежите. 

500,00 лв. 

Сдружение „Нови 

хоризонти” 

„Творим и 

спортуваме 

заедно” 

Подобряване на живота на децата с 

увреждания чрез придобиване на 

творчески и спортни умения, а също и 

обучение по здравословен начин на 

живот.  

499,89 лв. 

Сдружение „НИЕ” „Монтаж на 

горски аптечки” 

Монтаж на шест броя горски аптечки, 

оборудвани с основни долекарски 

медикаменти. 

500,00 лв. 

Сдружение „МОГА” „Минало и 

бъдеще сега” 

Създаване  на пилотен модел на 

социално предприемачество, което да 

представи пред младите хора една 

възможност за развитие на региона и 

собствена реализация, чрез създаване 

500,00 лв. 
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на биоградини в дворовете на самотни 

възрастни хора и осъществяване на 

адекватна грижа за тях.  

Сдружение „Артел 

13” 

Младежки 

фестивал 

„Бардово бърдо 

фест” 

Насърчаване участието на младите хора 

в доброволчеството, отговорното 

решение и грижа за природата, 

популяризиране на с. Киселчово и 

горното течение на р. Арда като място за 

природен и младежки туризъм, 

посредством организиране на 

фестивално събитие и създаване на 

възможности за общуване между 

младежите и представители на други 

поколения. 

500,00 лв. 

Сдружение „Фън ин 

дъ маунтин” 

„Спорт във всяко 

междучасие” 

Изграждане на мини спортна площадка 

и оформяне на еко кът. 

 

500,00 лв. 

Сдружение 

„Екограф” 

„Твори и 

рециклирай в 

клас” 

Популяризиране сред децата и 

младежите на политиките за 

балансирано развитие и устойчиво 

използване на природните ресурси. 

500,00 лв. 

Сдружение „Млади 

изследователи за 

младежко 

развитие” 

„Да представим 

Смолян през 

очите на 

младежите” 

Младите хора общината да изразят 

своята позиция за развитието й чрез 

снимки” 

500,00 лв. 

 

14. Община Смолян създаде добри условия за спортуване и осмисляне на 

свободното време на младежите. 

 Отвори врати Плувния басейн в гр. Смолян, което от своя страна създаде 

още по-добри условия за спортуване. Проведени бяха редица спортни 

прояви, като Ученически игри в спортовете – футбол, волейбол, баскетбол, 

бадминтон, тенис на маса, шах-мат, лека атлетика. Със спортни инициативи 

бяха отбелязани дните на предизвикателството и на интензивното ходене, 

проведен бе лекоатлетически крос и маратон, посветен на празника на 

Община Смолян – 21 октомври, и др.  

15. Културните прояви с участие на млади хора, които се проведоха през 2016 

година бяха: Лятна академия за деца в риск – с. Широка лъка и Международен 

фестивал за детска и младежка публика „Забранено за възрастни”. 

16. При осъществяването на младежката политика, Община Смолян работи 

активно и подпомага финансово и логистично дейността на учебните заведения, 
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културни институции, спортни клубове и неправителствени организации на 

територията на общината, работещи в сферата на младежките дейности:  

 Финансирани бяха отборите на учебните заведения, класирани за участие в 

областните, зонални и национални кръгове на Ученически игри 2015/2016 

година в гр. Златоград, гр. Пловдив, гр. Пазарджик и гр. Русе, както и тимът 

на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в участието му в Национална ученическа 

викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“ в гр. 

Елин Пелин.  

 Отбелязването на юбилеи и тематични тържества на учебните заведения, 

неправителствени организации и неформални групи в Родопски драматичен 

театър „Николай Хайтов“ бе факт, благодарение съдействието на Община 

Смолян, както и редица благотворителни концерти и инициативи на учебни 

заведения и неформални групи в подкрепа на пострадали от бедствия 

семейства, болни деца и младежи. 

 Финансово бяха подпомогнати класираните на национален етап  

представители на Община Смолян  във Фестивала на руската поезия, песен 

и танц „Пусть всегда будет солнце“, който се проведе в гр. Казанлък. 

 Община Смолян участва в създаването на редица творчески продукти като  

постановки на детска куклени и театрални трупи. 

 Община Смолян посрещна на лагер четиридесет украински деца от 

семейства на загинали, участници в антитерористичната операция и 

преселници от окупираните територии с цел рехабилитация и почивка. 

Инициaтивaтa ce пpoвeде зa втopa пopeднa гoдинa. Πo вpeмe нa лaгepa 

yĸpaинcĸитe дeцa ce зaпoзнaха c гpaдa и нeгoвитe зaбeлeжитeлнocти, 

ĸyлтypaтa и тpaдициитe ни, имaха възмoжнocт зa пълнoцeннa пoчивĸa, 

paзxoдĸи cpeд пpиpoдaтa и cпopт.  

 Спортните клубове получават подкрепа в лицето на Община Смолян, чрез 

осигуреното безплатно ползване на спортните съоръжения, финансиране 

участието на състезателите им в национални спортни форуми и Наредба за 

критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните 

клубове в община Смолян. 

ПОСТИГНАТИ  РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Създадени бяха добри условия за спортуване и осмислено свободно време 

на младежите.  

2. Беше разширен обхватът и повишавано качеството и достъпността на 

услугите в подкрепа на развитието на младите хора. 

3. Постигна се утвърждаване на европейски модели в младежката работа. 
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4. Увеличен бе броят на младежките инициативи. 

5. Повишен бе броят на младите хора, практикуващи спортни дейности. 

6. Повишено бе нивото на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен начин на живот. 

7. Повишена бе активната гражданска позиция и включване на младите хора в 

дейности по превенцията на зависимостите. 

8. Активизирано беше участието на младите хора при решаване на младежките 

проблеми. 

9.  Създадоха се условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и 

младежки инициативи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
При реализацията на Общинският план за младежта за 2016 година беше 

постигната добро партньорство на всички заинтересовани страни на местно ниво: 

Община Смолян, Общински съвет – Смолян, училищни настоятелства, учебни 

заведения, ученически съвет, Младежки информационно-консултантски център - 

Смолян, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, 

културата, спорта, екологията и туризма, МКБППМН, Превантивно-

информационен център по наркомании, териториални структури на 

заинтересованите централни държавни органи и др. Това е необходима 

предпоставка за постигане на основните цели на плана и става предпоставка за 

надграждане на добрите резултати в младежката политика на Община Смолян. 
 

 

 

 

 


