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О Т Ч Е Т  
 

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 г. 

 
Настоящият отчет включва реализирани дейности през 2014 година, 

свързани с осъществяване на младежката политика на Община Смолян. Съобразно 

приетият Общински план за младежта за 2014 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 15 май 2014 година бе почетена паметта на починалите от СПИН със 

засаждане на цветна лента – символ на съпричастност и толерантност 

към засегнатите от ХИВ/СПИН. В инициативата се включиха ученици и 

деца със специални образователни потребности. Проявата бе 

организирана от 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-2014” от месец юли 

до месец август с  участието на около 400 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. 

 Във връзка с популяризиране на дейността на Общинска 

администрация – Смолян на 12 март 2014 г. - Община Смолян бе 

домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. Ученици от 
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Учебна компания „Junior Creations” към Професионална гимназия по 

икономика „Карл Маркс”, ученик от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 

ученици от ГПЧЕ „Иван Вазов” 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 10 ученика. 

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

общинска администрация. 

 По проект на Министерство на образованието и науката „Ученически 

практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансиран от Европейския социален фонд на стаж в общинска 

администрация от месец октомври 2013 година до месец юли 2014 

година бяха 20  младежи. Своят стаж в общинска администрация 

проведоха ученици от Професионална гимназия по икономика „Карл 

Маркс” – Смолян. Те се запознаха с дейността на дирекциите „ФСДБ”, 

„АИО и ОМП”, „Общинска собственост”, „ИРППММД” и „ОДЗ”  и 

кметство – с.  Момчиловци.   

 От  месец октомври 2014 година до месец юли 2015 година 10 ученика 

от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс” – Смолян са 

на практика в общинска администрация по проект „Ученически 

практики”, разпределени в дирекция „ФСДБ” и кметство -  с. 

Момчиловци. 

 Ученици от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс” – 

Смолян, които чрез инициативата „Мениджър за един ден” се 

запознаха с дейността на общинска администрация, осъществиха 

задължителната си учебна практика в дирекциите „ФСДБ” и „АИО и 

ОМП” . 

 От месец юли до месец август 2014 година по Програма „Летни 

неплатени стажове в държавната администрация” в общинска 

администрация на стаж бе Мария Стоянова, студентка трети курс в 

Икономически университет – гр. Варна. 

5. Популяризиране на европейските възможности сред младите хора. 

 През месец май 2014 г. бе проведена дискусионна среща със студенти от ПУ 

„Паисий Хилендарски” – филиал Смолян с цел популяризиране на 

европейските възможности сред младите хора, които представляват бъдещи 

потенциални бенефициенти и генератори на идеи в Община Смолян. 
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6.  Младежки информационно-консултантски център – Смолян проведе кампания 

за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като 

граждани на Република България и на Европейския съюз. 

7. Европейската младежка седмица бе отбелязана в Младежки информационно-

консултантски център – Смолян с Ден на талантите, включващ изложба от картини, 

представяне на талантливи млади музиканти, певци, както и младежи с 

литературни способности.   

8. В Младежки информационно-консултантски център – Смолян се проведоха 

дискусии на тема „Кибер-омразата” и „Социална дискусия за социалните мрежи” с 

участието на ученици и студенти. 

9. Международният ден на младежта бе отбелязан от Младежки информационно-

консултантски център, съвместно с Община Смолян с акция по облагородяване на 

градинката в съседство до сградата на Младежки дом – Смолян, дискусия за 

младежката активност и посещение на Момчилова крепост. 

10.  На 13. 05. 2014 година бе проведена кръгла маса на тема „Политики за борба с 

трафика на хора с фокус трафик на деца и млади хора и реинтеграция на 

жертвите”. Организатори на форума, в който взеха участие ученици от девети, 

десети и единадесети клас на учебните заведения на територията на Община 

Смолян, бяха Община Смолян, Регионална дирекция „Гранична полиция” и 

МКБППМН.  

11. През месец юли 2014 година във фоайето пред Сесийна зала на Община 

Смолян се проведе обществен форум – сесия на тема „Младежка политика на 

Община Смолян” по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в 

периода 2014-2020”, финансиран по Оперативна програма „Административен 

капацитет”. Във форума взеха участие представители на НПО, работещи в сферата 

на младежките дейности, представители на средните и висши учебни заведения, 

на културни институции, младежи, работодатели, общински съветници, 

представители на общинска администрация и др. Основната цел бе консултиране 

на политики при разработването на Общинска стратегия за младежта за периода 

2014-2020. 

12. Разработена бе и приета от Общински съвет – Смолян Стратегия за младежта 

на Община Смолян 2014 – 2020 година. 

13. Младежката политика на Община Смолян е популяризирана чрез специално 

меню „Младежки дейности”, разкрито на официалния електронен сайт на 

Общината. Чрез препратките в него  стават достояние Общински план за младежта 

за 2013 година, Стратегия за младежта на Община Смолян 2014 – 2020 година, 

Наредбата и формулярите за кандидатстване на младежки организации с проекти 
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за финансиране от бюджета на Община Смолян, както и Правилника за 

организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите за младежта, 

Правилника за организацията и дейността на Общински ученически съвет, както и 

актуална информация в сферата на младежките дейности на Община Смолян. 

 14. 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.  

Кандидатстваща 

организация 

Наименование на 

проекта 

Цел на проекта Финансиране от 

Община Смолян 

Сдружение „Екосвят 

Родопи” 

МИКЦ-място за 

социални срещи на 

младежи от Смолян 

Насърчаване на 

доброволческата 

дейност, 

междукултурно и 

междуетническо 

сътрудничество 

чрез:социални 

контакти между 

младежи с 

различен статус и 

произход.  

500,00 лв. 

Сдружение „Криле от 

светлина” 

„Подари усмивка” Закупуване на 10 

двуместни маси за 

провеждане на 

арт-терапевтични 

занимания на 

младежи в 

неравностойно 

положение от гр. 

Смолян 

500,00 лв. 

Сдружение „Танцово 

студио „Дъ уан” 

„Танцуващо сърце” Закупуване на Hi-Fi 

озвучителна 

система 

500,00 лв. 

Сдружение „Фън индъ 

маунтин” 

„Да се разходим за 

здраве и с приятел” 

Организиране и 

провеждане на 

състезание за деца 

и младежи за най 

– бърз преход през 

„Пътеката на 

здравето” с финал 

500,00 лв. 
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образователен 

парк „Амзово”. 

Сдружение „Павлина 

Георгиева-Паула 

Джордж” 

„Танцувай с мен” Закупуване и 

монтиране на 

огледала в зала за 

по спортни танци 

на сдружението. 

500,00 лв. 

Училищно 

настоятелство на ОУ 

„Проф. д-р Асен 

Златаров” 

Подкрепа за 

вокална формация 

при ОУ „Проф. д-р 

Асен Златаров” 

Изработване на 15 

представителни 

костюма на 

формацията и 

закупуване на СД  

плейър 

499,94 лв. 

Сдружение „Младежка 

организация за 

гражданска активност” 

Изграждане на Hi-Fi 

зона „Стар център” 

Монтаж и 

системни 

настройки на 

безжични рутери и 

антени. 

500,00 лв. 

Сдружение „Павлина 

Георгиева-Паула 

Джордж” 

„Зимна приказка” Изработване на 

сценични костюма. 

500,00 лв. 

Сдружение „Танцово 

студио „Дъ уан” 
„Коледна магия” Изработване на 

сценични костюма 
500,00 лв. 

Сдружение „Фън индъ 

маунтин” 

„Градът на мечтите” Обновяване и 

облагородяване на 

двора на СОУ „Св. 

Св. Кирил и 

Методий”. 

500,00 лв. 

 

15. През месец октомври 2014 година бе създаден Общински ученически съвет. 

Съветът е неформално, доброволно обединение на младежи в ученическа 

възраст, което координира усилията на участващите в него представители на 

учебните заведения за осъществяване на взаимодействие между тях и местната 

власт, за ефективно решаване на проблеми на ученическата и младежка общност. 

Председател на Общински ученически съвет е Ралица Кехайова от ПМГ „Васил 

Левски”,  нейни заместници са Стоянка Петрова от ГПЧЕ ”Иван Вазов”, Доминика 

Долежалова от ПГТТ „Христо Ботев”, Марин Николов от ПГИ „Карл Маркс”, а 

секретар  е Християна Белева от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”. Членове на съвета 

са и двама представители на общинска администрация – Ангел Добриков и 

Румяна Караманолова, чиято роля е контролна. 
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16. Отпуснати бяха три стипендии на ученици с изявени дарби на обща стойност от  

1 350 лв. 

17. Община Смолян създава добри условия за спортуване и осмисляне на 

свободното време на младежите. 

 Започна реконструкция на спортните съоръжения – стадион „Смолян”, 

Спортна зала, както и изграждане на многофункционална спортна площадка 

до стадион „Смолян”, с цел създаване на 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.  

18. Културните прояви с участие на млади хора, които се проведоха през 2014 

година бяха: „Родопи фест” – промотиране на съвременна градска младежка 

култура, Лятна академия за деца в риск – с. Широка лъка и Международен 

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

 
 
 
 
 

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. 

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. 
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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. 

 

ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
 

Основната трудност при реализиране на Общинския план за младежта е 

свързана с недостатъчния финансов ресурс за реализиране на дейности в 

сферата на младежката политика на Община Смолян. 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
При реализацията на Общинският план за младежта за 2014 година беше 

постигната добро партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: 

Общински съвет – Смолян, Кмет на Община Смолян, училищни настоятелства, 

учебни заведения, ученически съвети, Младежки информационно-консултантски 

център - Смолян, Областен информационен център, неправителствени 

организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екология 

и туризъм, МКБППМН, Превантивно – информационен център по наркомании, 

бизнес – организации, 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. 
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