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Приложение 1 

 
 

О Т Ч Е Т  
 

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 г. 

 
Настоящият отчет включва реализирани дейности през 2015 година, 

свързани с осъществяване на младежката политика на Община Смолян. Съобразно 

приетият Общински план за младежта за 2015 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 21 май 2015 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 

представители на Общински ученически съвет 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-2015” от месец юли 

до месец август с  участието на над 300 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. 
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 Във връзка с популяризиране на дейността на Общинска 

администрация – Смолян на 25 март 2015 г. - Община Смолян бе 

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

Природо математическа гимназия „Васил Левски”, 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 9 ученика. 

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

Смолян на 09. 04. 2015 г. в Ресурсен център – Смолян ученици, деца със специални 

образователни потребности, деца от ЦНСТ – Устово и малчуганите от детска 

градина „Радост” 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 председателят и заместник председателя на Общински 

ученически съвет – Смолян Ралица Кехайова и Доминика Долежалова взеха 

участие в Национална среща на детските и младежки парламенти и съвети, която 

се проведе в гр. Варна. Участниците в сесията работиха по темата 

„Толерантността–хармония в различията”, споделиха своите разбирания за 

проявите на толерантност, нейните измерения и добри практики в организациите. 

6. По инициатива на Общински ученически съвет – Смолян на 21. 04. 2015 г. се 

проведе дискусия относно защита правата на човека, дискриминацията и 

равнопоставеността между половете с участието на ученици от учебните 

заведения на територията на община Смолян. 

7. Денят на влюбените  - 14 февруари, членовете на Общински ученически съвет  - 

Смолян отбелязаха с изложба на рисунки изработени от техни съученици във 

фоайето на Община Смолян, след което бяха дарени на Дом за стари хора с 

отделение за лежащо болни -  с. Фатово.  

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

общинска администрация. 

 По Национална програма „Старт на кариерата” своя стаж от 12. 01. 

2015 година до 12. 10. 2015 година в общинска администрация 

проведоха пет младежи до 29 години в Дирекциите „ОДиЗ”, 

„ИРТМПП”  и „ПНО”.  
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 От  месец октомври 2014 година до месец юли 2015 година 10 ученика 

от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс” – Смолян 

бяха на практика в общинска администрация по проект „Ученически 

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

Момчиловци. 

9. Организиране и осъществяване на международни младежки обмени. 

 От 2 юли 2015 г. до 11 юли 2015 г. на посещение в Смолян бяха 20 

ученика от Община Кишпещ, 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 24 юли до 02 август 2015 г. В летния 

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

време на престоя си те взеха участие 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. Осем 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 

Училищно настоятелство на ОУ 

„Проф. д-р Асен Златаров” 

Създаване на Кът „Млад 

Златаровец” 

Осигуряване на 

информационна 

витрина на видно 

място в коридорното 

пространство на 

училището, която да 

дава възможност за 

представяне на 

постиженията на 

възпитаниците на 

500,00 лв. 
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учебното заведение, 

да популяризира 

училищните 

инициативи и 

постигнатите 

резултати. 

Сдружение „Екограф” „Да покатерим сред 

природата” 

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 

497,33 лв. 

Сдружение „Младежка 

организация за гражданска 

активност” 

„Hotspot „Нов център” Изграждане на 

безжичен достъп до 

интернет и 

приобщаване на 

младите към 

културните 

забележителности на 

града. 

500,00 лв. 

Сдружение „Фън индъ 

маунтин” 

„Приказни горски 

пътечки” 

Чрез организиране на 

образователен 

екологичен лагер в 

горски парк „Амзово”, 

гр. Смолян, децата да 

получат начално 

обучение за процесите 

на взаимодействие в 

една здрава 

екосистема и да 

открият своето място в 

нея. 

500,00 лв. 

Сдружение „Родопски скаут” „Споделено детство” Да се зарадват децата 

от приемни семейства 

чрез организиране на 

празник и показване 

на ценностите на 

скаутската система и 

приобщаването им 

към нея. 

500,00 лв. 
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Сдружение „Родопски хайдути” „Хаджичоневата къща – 

традиционните 

родопски занаяти в 

ръцете на младите 

хора” 

Превръщането на 

Хаджичоневата къща в 

център, в който 

младежите от Община 

Смолян да имат 

възможност да се 

докоснат до 

традиционните 

родопски занаяти и 

местната градска 

култура. 

500,00 лв. 

Сдружение „Сдружение нови 

хоризонти” 

Участие в Седмия 

международен 

фестивал „Осанна във 

висините” и 

„Отпечатване на 

фотоизложба 

„Манастирите – 

убежище на вярата” 

Разпознаваемост на 

дейността на „Чисти 

сърца” в национален и 

международен план 

чрез участие в 

международен 

фестивал и 

национална 

конференция, както и 

повишаване 

самооценката на 

хористите от детския 

хор чрез участието им 

във висок форум за 

детско православно 

пеене. 

477,00 лв. 

Сдружение „Фън ин дъ 

маунтин” 

„Училището може да е 

красиво” 

Да се създадат 

няколко уютни къта в 

Професионална 

гимназия по техника и 

технологии „Христо 

Ботев”, гр. Смолян, 

чрез поставяне на 

кашпи с цветя и нови 

информационни с 

участието на ученици 

със специални 

образователни 

потребности, които 

учат в гимназията. 

500,00 лв. 

 

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

свободното време на младежите. 

 Изградени бяха многофункционални площадки в съседство до стадион 

„Смолян” по футбол, тенис на корт, баскетбол и волейбол, реконструирана 
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бе Спортната зала, започнат бе ремонт на плувния басейн 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.  

12. Културните прояви с участие на млади хора, които се проведоха през 2015 

година бяха: 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. 

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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
При реализацията на Общинският план за младежта за 2015 година беше 

постигната добро партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: 

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

заведения, ученически съвети, Младежки информационно-консултантски център - 

Смолян, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, 

културата, спорта, екология 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. 
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