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Приложение №1 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2022 г. 
Предложение за дейности 

 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар  

1 Предоставяне на възможност за стажуване на млади хора 

в общинска администрация  

м. януари  -            

м. декември 

Община Смолян 

 

 

 

 

 

2 Популяризиране на местното самоуправление – Ден на 

отворените врати на общинска администрация – „Мени-

джър за един ден” с участие на ученици от учебните за-

ведения на територията на Община Смолян.  

м. март- 

м. април 

Община Смолян 

Учебни заведения 

 

 

 

 

 

3 Създаване на ефективни връзки и насърчаване на сът-

рудничество между работодателите и учебните заведе-

ния във връзка с преодоляване на младежката безрабо-

тица и професионалното ориентиране. Организиране на 

информационна среща на младежи с работодатели и 

трудови борси 

м. януари  -            

м. декември 

Община Смолян 

Дирекция „Бюро по труда” - Смо-

лян 

Учебни заведения 

Работодатели 

 

4 Проект „Ученически практики“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

м. януари  -        

м. юни 

Община Смолян 

Професионална гимназия по ико-

номика „Карл Маркс“- гр. Смолян 

Целта на проекта е провеждане 

на практическо обучение на 

ученици от професионалната 
гимназия при реални работни 

условия в Община Смолян. 

5  Разработване на сайт на споделеното пространство Sky 

Hub Smolyan, което е подходящо за дистанционна рабо-

та, включително  и за стартиращи предприемачи  

В процес на 

изпълнение 

Община Смолян  Пространството се намира в 

сграда „Журналиста“ на стария 

център, бившия Зоо магазин.  

 

6 Реализиране на фонда за подкрепа на младежки инициа-

тиви с максимална сума до 15 000 лв. 

 

м. януари- 

м. декември 
Община Смолян 
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7 Проект „Академия на успеха“ м. януари- 

м. юни 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие“ 

Целта на проекта е да се даде 
възможност на родопските ли-

дери, успешни в определена 

област, да споделят знанията и 

опита си и чрез примера си да 

помогнат на младежите да от-

рият своето призвание 

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар  

1 Съвместни мероприятия с неправителствени организа-

ции, сдружения и др. 

м. януари  -            

м. декември 

Община Смолян, 

Превантивно–информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/, 

МКБППМН, НПО, Областния ин-

формационен център и др. 

Община Смолян поддържа 

страница във фейсбук – обща и 

конкретна за младежките дей-

ности, в коята редовно се пуб-

ликува полезна информация.  

Областния информационен 

център предоставя актуална 

информация за възможности за 

финансиране на проекти вклю-

чително и на младежки органи-

зации 

2 Оказване на съдействие при организиране на младежки 

прояви на неправителствени организации и неформални 

групи от млади хора. 

 

м. януари – 

м. декември 

Община Смолян  

Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Провеждане на спортно мероприятие „Зимен празник“  м. март МКБППМН към Община Смолян,  

Община Смолян и училища 

 

 

 

2 Провеждане на традиционен футболен турнир : „Не на 

дрогата!“ 

м. май Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

 

3 Отбелязване на Световен ден без тютюнев дим м. май Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ Училища 
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4 Традиционен турнир по тенис на маса  м. октомври  Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

Събитието ще се проведе в 

спортна зала - Смолян 

5 Спортен празник „Здрав дух, здраво тяло“ м. май МКБППМН към Община Смолян  

 

 

6 Национален футболен турнир „Смолян- 2022“ м. август МКБППМН към Община Смолян 

съвместно с Община Смолян 

 

7 Състезание по ориентиране  м. юли МКБППМН към Община Смолян 

Спортен клуб „Карлък“ 

 

8 Волейболен турнир по повод Международния ден на 

жената - 8 март 

м. март Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

 

9 Организиране и провеждане на кампании по повод 17 

ноември – Международен ден без тютюнев дим. 

м. ноември  Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

 

10 Организиране и провеждане на кампания за отбелязва-

не на 1 декември – Световен ден на борбата срещу бо-

лестта СПИН 

 

1 декември  Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

 

11 Организиране и провеждане на Коледен турнир по 

плуване 

м. декември Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

Плувен басейн 

12 Организиране  обучения, срещи, инициативи, кампа-

нии  по превенция  на  зависимости с доброволците на 

ПИЦ със други ПИЦ в страната. 

 

м. януари  -            

м. декември 

Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

 

13 Реализиране на дейности по национална програма за 

превенция употребата на наркотични вещества под 

кодово име :“Живот“   

м. януари  -            

м. декември 

Превантивно –информационен цен-

тър  по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

училища 

 

14 Международен конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата“ – Национално състезание по безопасност 
на движението по пътищата 

 

м. март      РУО – Смолян, 

Главна дирекция „Пожарна безо-

пасност и защита на населението “ 
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15 Регионално състезание „Лъвски скок“ м. февруари РУО – Смолян, 

Община Смолян 
 

16 Включване на младите хора при организирането и про-

веждането на спортните прояви от Спортния календар 

за 2022г. на Община Смолян 

 

 

съгласно 

Спортния 

календар за 

2022 г. на 

Община 

Смолян 

Община Смолян 

Учебни заведения 

МКБППМН към Община Смолян 

ПИЦ към Община Смолян 

Спортни клубове 

 

17 Национални състезания на младежките противопожар-

ни отряди (МПО) „Млад огнеборец“ 

м. януари  -            

м. декември 

РУО – Смолян 

Главна дирекция „Пожарна безо-

пасност и защита на населението “ 

 

18 Национална викторина „Да запазим децата на пътя“ 

 

м. януари  -            

м. декември 

РУО – Смолян  

19 Летни лагери за „Равнопоставеност и климатична 

справедливост“ чрез къмпингуване в Родопа планина  и 

организиране на екологичен мледежки фестивал „Не-

вястата“ 

 

м. май- 

м. септември 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие“ 
 

20 Проект „Мултифункционално пространство за реакция  

и спортна профилактика в младежкото пространство - 

Смолян“ 

 

м. януари  -            

м. септември 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие“ 
 

Приоритет 4: Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение  

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Проекти и програми за заетост насочени към младите  

хора в неравностойно положение 

 

м. януари - 

м. декември 

Община Смолян, Дирекция „Бюро 

по труда“ - Смолян 

 

2 Проект „По- близки и по успешни в Община Смолян“ , 

процедура „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи“, интегрирани мерки за подобряване 

достъпа до образование – компонент 2, финансиран по 

ОП „РЧР“ и ОП „НОИР“ 

 

 

 Община Смолян  

Асоциирани партньори: Агенция по 

заетостта, РЗИ, Министерство на 

образованието, Агенция за социал-

но подпомагане  

Проекта има за цел да създаде 

ефективен и иновативен модел 

на устойчива социално – ико-

номическа интеграция на хора 

от уязвимите групи, включи-

телно младежи. 
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Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Насърчаване и подпомагане на младежкото добровол-

чество 

 

м. януари – 

м .декември 

Община Смолян 

НПО; БЧК 

 

2 Изработване на мартеници от доброволци от всички 

образователни институции   

м. март  Всички образователни институции   Предложение от г-жа Софка 

Иванова – общински съветник  

3 Организиране и отбелязване на Международния ден на 

доброволеца - 5 декември 

 

м. декември Превантивно –информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/ 

 

4 Национално ученическо състезание „Защита при пожа-

ри, бедствия и извънредни ситуации“ 

 

м. март РУО – Смолян 

Главна дирекция „Пожарна безо-

пасност и защита на населението “ 

 

 

5 Екологични доброволчески лагери сред природата 

с цел насърчаване на доброволчеството  

м. юни – 

м. октомври 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие“ 

 

6 Годишна награда на Кмета за принос към доброволчес-

твото  

 Община Смолян  Предложение от г-жа Софка 

Иванова – общински съветник 

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Арт инсталация – отворена библиотека м. август МКБППМН към Община Смолян, 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие“ 

 

 

2 Инициатива „Улично изкуство срещу вандализма“ 

 

 

 

м. юли МКБППМН към Община Смолян, 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие 

Община Смолян 

Под формата на пленер - графи-

ти 

3 „Стрийт арт и плейсмейкинг срещу вандализма“ 

 

 

м. януари – 

м. декември 

Сдружение „Млади изследователи 

за младежко развитие 

 

Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Подпомагане развитието на талантите, творческите м. януари - Община Смолян  
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умения и изяви на младежите – отпускане на стипендии 

на ученици с изявени дарби и заели призови места на 

национални състезания и конкурси 

 

м. декември  

 

 

2 Конкурс „Доброто, което се случва сред нас“ – есе или 

рисунка 

 

м. април МКБППМН към Община Смолян  

3 Провеждане на мероприятие „Ваканция здравей- да 

играем безопасно“ 

м. май МКБППМН към Община Смолян 

 

 

  

4 Конкурс „Живот за теб и мен без зависимости“ – пред-

ставен в презентации  

м. април МКБППМН към Община Смолян 

 

 

5 Талантите на Смолян – 2022  м. април Превантивно –информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/, 

РДТ 

 

6 Кулинарно шоу с ученици м. октомври Превантивно –информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян /ПИЦ/, 

ПГТС „Н.Й. Вапцаров“– гр. Смолян 

 

7 Шахматен турнир с ученици  м. февруари Превантивно –информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян /, 

II ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“- 

гр. Смолян 

 

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Организиране и осъществяване на международни мла-

дежки обмени с побратимени на Община Смолян гра-

дове. (в зависимост от епидемиологичната ситуация)  

м.януари-

м.декември 
Община Смолян 

Побратимени градове 

 

2 Планирани дейности по проект „АГОРА - Демократични 

ценности и култура в Европа“ : 
- През м. март 2022 г. предстои провеждане на третата среща 

по проекта в  Община Чинисело Балсамо, Италия - предста-

м.януари-

м.декември 

Община Смолян ,                  Общи-

на Атиену, Кипър – водещ парт-

ньор,                              

Проектът изпълнява основната 

цел на Програмата „Европа за 

гражданите“ за насърчаване на 

европейското гражданство и 
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вители на партньорите по проекта ще участват в двудневни 

семинари за въпросите на ангажираността на младите към 

европейските инициативи;  
- През м. май 2022 г. предстои  провеждане на четвър-

тата среща по проекта в  Атина, Гърция - представители на 

партньорите по проекта ще участват в открит диалог - диа-

лог в публично пространство, където ще се проведе симула-

ция на демократичен процес при вземане на решения, както 

по време на Древна Атина.  
- През м. юли 2022 г. е планирано посещение в Евро-

пейския парламент, където да бъде представен общия поли-

тически документ, разписан по проекта; 
- През м. септември 2022 г. е планирана заключителна 

среща по проекта - домакин ще бъде водещият партньор – 

Община Атиену, Кипър. 
 

Община Санта Мария да Фейра, 

Португалия,  Община Чинисело 

Балсамо, Италия и Институт за изс-

ледвания и обучение по европейски 

въпроси, Атина, Гърция 

подобряване на условията за 

демократично участие на ниво 

Европейски съюз на младите 

хора. 

Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Коментар 

1 Организиране и провеждане на беседи, информационни 

-  срещи, практически обучения и   разговори на теми 

свързани с наркотичните вещества, опасности при 

употреба, състояния при употреба в училищата на об-

ласт Смолян. 

м. януари  - 

м. декември 

Превантивно-информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян 

 

 

 

2 Организиране и провеждане на кампания: „Сърфирам 

безопасно“  

м. февруари   

3 Отбелязване на Международния ден за съпричастност 

със засегнатите от ХИВ/СПИН. 

м. май   

4 Отбелязване на 26 юни международен ден за борба с 

наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици. 

м. юни   

5 Отбелязване на Международния ден за трафик на хора м. октомври  

 
 

6.  Реализиране на дейности по Национална програма за 

превенция на употребата на наркотични вещества „От 
връстници за връстници“ 

м. януари  - 

м. декември 

Превантивно-информационен цен-

тър по наркотични вещества към 

Община Смолян, 

училища 
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7.  Отбелязване на Международния ден на розовата фла-

нелка 

м. февруари ПИЦ към Община  Смолян 

 

 

 

Във връзка с епидемичната обстановка е възможно да бъдат променени датите или някои дейности да отпаднат. 

 

 

 

 

 

 

 


