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     ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. Общи положения 
Общинският годишен план за младежта е стратегически документ, чрез 

който се изпълнява националната политика за младите хора, формирана според 
техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската 
политика за младежта.  

Общинският годишен план за младежта е разработен в изпълнение на 
Закона за младежта и приоритетите за развитие на младите хора, заложени в 
управленската програма на Кмета на Община Бяла Слатина, както и на 
основание Национална стратегия за младежта 2012 – 2020 и Национална 
програма за младежта (2011 - 2015). 

Този план отразява изводи и насоки, формирани от Община Бяла Слатина 
и младите хора, участвали в разработването му. 

Настоящият план определя основните цели и приоритети за развитие в 
областта на младежките политики, проведени проучвания и анализи на 
състоянието и потребностите на младите хора в Община Бяла Слатина. Той се 
базира на отчетените потребности на младите хора в общината и е в синхрон с 
европейската политика за младежта. 

Общинският план за младежта се приема от Общинския съвет. В него се 
конкретизират целите и приоритетите на общинската политика за младежта и 
необходимите ресурси за това. 

Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички 
заинтересовани страни на местно ниво: Общински съвет Бяла Слатина, Кмет на 
община Бяла Слатина, общинска администрация, териториални структури на 
заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни 
заведения, ученически съвети, културни институции, неправителствени 
организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, 
екологията, туризма, МКБППМН, бизнес организации, областен информационен 
център - Враца и др. 

С настоящия план се създава възможност община Бяла Слатина да 
гарантира участието на представители на младите хора при формирането, 
изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. 
 

2. Визия 
Подобряване качеството на живот на младите хора от община Бяла 

Слатина и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми 
за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране 
потенциала на младите хора в развитието на града, България и Европейския 
съюз. 
 

3. Основни принципи за реализиране на плана: 

 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, 
европейските и международни стратегически документи 

 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи 

 Законосъобразност 

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към 
всички групи младежи 

 Многосекторен подход 
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 Равен достъп за всички младежи 

 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и 
национално ниво с участието на всички заинтересовани страни 

 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за 
младежи 

 Професионализъм при управление на услугите за младежи 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги 
 

4. Целеви групи 
Общинският план за младежта на Община Бяла Слатина е насочен към: 

 младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, 
социални, имуществени, политически и етнически убеждения; 

 младежки работници и други специалисти, които са директно ангажирани с 
предоставянето на услуги или с други дейности в подкрепа на младежкото 
развитие. 

 
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА БЯЛА 
СЛАТИНА 
 

Основна характеристика на младежката общност е нейната динамична 
промяна. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към 
независимост и самореализация – подчертан стремеж към самостоятелни 
решения и индивидуален подход към живота. 
 

 Демографска перспектива 
Община Бяла Слатина е разположена в Северозападната част на 

страната. В административно отношение тя е част от Врачанска област и попада 
в Северозападния район за планиране. В състава на общината влизат 14 
населени места. Площта на община Бяла Слатина възлиза на  573.4 km

2
. 

По данни от преброяването през 2011 г. общото население и броя на 
младите хора в общината на възраст 15-29 г. е: 

 

Възраст Общо В града В села 

Общо 24606 11227 13379 

15 – 29 г. 4012 1889 2123 

 
 Почвените и климатичните условия на общината са благоприятни за 

развитието на селското стопанство, но малко млади хора се занимават с 
подобна дейност. 

 Наблюдават се миграционни процеси към по-големите градове и към чужбина, 
което се отразява негативно на демографския баланс на общината. 
Населението е застаряващо.  

 Голяма част от младите хора емигрират в чужбина, много от тях никога не се 
връщат в България. Това са хора за обучението, на които държавата е 
инвестирала. След емигрирането младежите работят за чужди икономики. 

 Делът на населението на възраст над 60 години по данни от последно 
преброяването през 2011 г. е 30.06 %, на възраст под 15 години – 15.27%, на 
възраст 15- 29 г – 16.3 %. 
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 По данни от последно  преброяването през 2011 г. младите хора в общината   
на възраст 15-29 г. по семейно положение са: 

 

 
 Достъп до образование, обучение за квалификация и 

преквалификация 

 През учебната 2014/2015 г. на територията на общината функционират: 
- 3 начални училища; 
- 3 основни училища; 
- 2 професионални гимназии; 
- 3 среднообщообразователни училища; 
- 1 прогимназия; 
- 6 целодневни детски заведения - 4 от тях са с по един филиал: ЦДГ 

„Детелина”, ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Слънчице”, ЦДГ „Червена шапчица” с. 
Габаре и 2 - с по 2 филиала: ЦДГ „Незабравка”, ОДЗ „Вълка Н. Ташевска” с. 
Търнава. 

 Общото състояние на материално - техническата база на образователните 
заведения е много добро. 

 Училищата и детските заведения в общината активно се включват във всички 
проекти и програми  на МОН. 

 По ОП „Развитие на човешките ресурси“, Проект BG 051РО001 – 4.2.05.001 
„Да направим училището привлекателно за младите хора“ – “Училище за 
себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)“ за 
осмисляне свободното време на учениците през учебната 2014/2015 година 
продължават да работят 4 общински и 2 държавни училища: 
- НУ "Христо Смирненски" - Бяла Слатина с четири извънкласни и 

извънучилищни  дейности с 60 ученика, на стойност  4200 лв.; 
- СОУ „Христо Ботев” с. Галиче с шест извънкласни и извънучилищни  

дейности с 90 ученика, на стойност 6300 лв.; 
- ОУ „Христо Ботев” с. Търнава с единадесет извънкласни и извънучилищни 

дейности с 138  ученика, на стойност 9660  лв.; 
- ОУ „Георги Стойков Раковски”с.Търнак с девет извънкласни и 

извънучилищни  дейности с 90 ученика, на стойност 6300 лв.; 

Възраст Фактическо 
семейно 

положение 

Брой 

15-19 г. неженени / 
неомъжени 

1307 

 женени / 
омъжени 

0 

 съжителство 
без брак 

0 

20-29 г. неженени / 
неомъжени 

1418 

 женени / 
омъжени 

469 

 съжителство 
без брак 

721 

Възраст Юридическо 
семейно 

положение 

Брой 

16-19 г. неженени / 
неомъжени 

1128 

 женени / 
омъжени 

20 

 разведени 0 

20-29 г. неженени / 
неомъжени 

2037 

 женени / 
омъжени 

533 

 разведени 0 
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- ПАГ „Никола Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина с единадесет извънкласни и 
извънучилищни  дейности с 137 ученика, на стойност 9590  лв.; 

-  ПГО „Елисавета Багряна” гр. Бяла Слатина с шест извънкласни и 
извънучилищни  дейности с 55 ученика, на стойност 3850  лв. 

 

 За учебната 2014/2015 година, следните училища са кандидатствали и са 
одобрени по следни програми: 
1. Национална програма «С грижа за всеки ученик» по Модул 1 «Осигуряване 

на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади» - 
Прогимназия «Св. Климент Охридски» гр. Бяла Слатина по предмет техническо 
чертане на стойност 1950,00 лв. 

2. Национална програма «С грижа за всеки ученик» по Модул «Осигуряване 
на допълнително обучение на ученици от началния етап на основното 
образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна 
подготовка» - ОУ «Георги С. Раковски» с. Търнак – 1540,00 лв.; ОУ «Св. Св. 
Кирил и Методий»  с. Попица на стойност       770 лв; НУ «Хр. Ботев» гр. Бяла 
Слатина на стойност 3080,00 лв.;        ОУ «Хр. Ботев»- с. Търнава на стойност 
2310,00 лв.  

3. Национална програма «С грижа за всеки ученик» по Модул «Осигуряване 
на допълнително обучение на ученици от прогимназиалния етап на основното 
образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна 
подготовка» - Прогимназия «Св. Климент Охридски» гр. Бяла Слатина на 
стойност 3080,00 лв. 

4. Национална програма «Училището - територия на учениците», модул: 
«Подкрепа на целодневно обучение на учениците от начален етап» - ОУ «Хр. 
Ботев»- с. Търнава на стойност 9259,36 лв. 

5. Национална програма «Модернизация на материалната база в училище», 
модул «Подобряване на училищната среда»: 

- Прогимназия «Св. Климент Охридски» гр. Бяла Слатина по дейност 
«Учебно оборудване и обзавеждане» на стойност 11146,56 лв. и за дейност 
«Подмяна на подови настилки» на стойност 17487,00 лв. 

- СОУ «Васил Левски» гр. Бяла Слатина по дейност «Учебни материали и 
пособия, спортно оборудване» на стойност 1672,30 лв. по дейност «Учебно 
оборудване и обзавеждане» на стойност 6570,40 лв. и за дейност «Подмяна на 
подови настилки» на стойност 11627,00 лв.  

 Учениците от училищата в общината участват и заемат призови места в 
общински, областни, национални състезания и олимпиади. Отличията и 
достойните представяния на ученици на областни и национални изяви 
отстояват изграждания през годините имидж на училищата от общината. 

 Към училищата съществуват  изградени ученически съвети. 

 По данни от преброяването през 2011 г. според образователната степен 
младите хора в общината са разпределени: 

 
 

 
Висше 

 
Средно 

 
Основно 

 
Начално 

 
Незавършено 

начално 

Никога 
непосещавали 

училище 

249 1560 1795 312 49 47 



 6 

 Превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение 

 Социалните услуги в община Бяла Слатина, касаещи младите хора са:  
- Преходно и Наблюдавано жилище; 
- Център за настаняване от семеен тип;  
- Към детска ясла „Здравец” е разкрита и целогодишно работи детска кухня с 

капацитет за 63 деца. 
 

 Младежка заетост 

 Слабо е общоикономическото развитие на общината – нисък процент на 
структуроопределящи предприятия, безработица, ниско равнище на доходите 
и обезлюдяване.  

 На територията на Община Бяла Слатина през 2014 г.  в Дирекция „Бюро по 
труда” средномесечно са регистрирани 630 младежи до 29 години. 

 Нивото на младежката безработица в общината е 8.10 на сто към 
икономически активното население и 18.7 на сто от общия брой безработни.  

 Липсата на практически и трудов опит правят младите хора, завършили 
средно образование неконкурентноспособни на пазара на труда. Това 
принуждава голяма част от тях да потърсят своята реализация извън 
Общината. 

 Забелязва се тенденция за липса на желание от страна на работодателите да 
инвестират в обучението на младите работници и служители. 

 Условията на труд и липсата на добро заплащане демотивират голяма част от 
младите хора. 

 Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта на „сивата 
част” на икономиката. Недостатъчните професионални умения и практики в 
реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от най-
ранната възраст принуждават част от завършилите училище да започнат 
„първата възможна работа”, най-често в сферата на услугите. 

 Общинската администрация използва успешно възможностите на програмата 
„Старт в кариерата”, Компонент 1 - за специалисти, завършили висше 
образование. Към настоящия момент по тази програма има квота за 5 бройки.   

 Достъп до специфична информация за възможностите за развитие 
и финансиране на младежки инициативи и услуги 

 Разширен е достъпът до информация за европейските програми чрез 
дейността на Областен информационен център - Враца, подкрепен от 
общината, където младежите получават освен консултантски и 
информационни услуги и възможност за неформално обучение, иницииране и 
подкрепа на младежки инициативи. 

 Достъп до информация на младите хора, особено на социално 
неравнопоставените  и на младите хора в селата е все още ограничен. 
 

 Гражданска активност 

 Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди - събирания с 
приятели, спортни мероприятия, интернет форуми и чатове. 

 Позицията на обществен скептицизъм, изразяващ се в отказ да се прави 
каквото и да било, защото то няма да бъде взето под внимание доминира сред 
младите хора. 
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 Община Бяла Слатина има добри традиции в областта на културата. 
Духовният живот е съсредоточен в 14 читалища, едно в град Бяла Слатина и 
13 в селата.  
 

 Младежко доброволчество 

 Младежки червен кръст Бяла Слатина организира различни иницативи през 
2014 г. за водене на здравословен начин на живот от младежите и децата на 
територията на община Бяла Слатина. 

 Групи младежи правиха редица благотворителни базари за събиране на 
средства за бедстващите по време на наводнението през август 2014 година в 
Бяла Слатина. 

 В община Бяла Слатина има вписани  юридически лица с нестопанска цел за 
обществено полезна дейност, които имат за цел подкрепа на млади хора. 
Ниска е информираността за реализираните от тях проекти и проведените 
инициативи.  

 Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да 
нарства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. 
 

 Здравословен начин на живот 

 Интересът към спорта от страна на младежите е много голям. Наши спортисти 
заемат призови места в проведени областни и зонални състезания.  

 Наблюдават се тревожни тенденции, относно нездравословния начин на 
живот на младите хора. 

 Увеличава се делът на младите хора, които употребяват алкохол, особено на 
възраст от 15 до 24 години, наркотици и психотропни вещества. 
 

 Младежката престъпност 

 Има значително подобрение в съвместната работа на институциите, 
ангажирани с превенция на детската престъпност.  

 Предстои разкриване на Център за превенция и социална адаптация. 

 Най-рисковите групи се оказват младите хора без родителски контрол 
(отсъстващи родители, непълни семейства) и ранно отпадналите от 
образование. 

 През 2014 г. членовете на МКБППМН са разгледали общо 26 възпитателни 
дела и са наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от Закона за борба 
срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/. 
Употребата на алкохол, тютюнопушенето, агресията съществуват и сред 
младите хора в общината. Данните, с които разполагаме са само от проведени 
анкети и разговори с млади хора от училищна възраст. 
 

 Млади хора, живеещи в малките населени места и селски райони 

 Достъп до формално и неформално образование, професионално 
образование и обучение, информация и консултиране на младите хора в 
малките населени места и селските райони. 

 Недостатъчно привлекателни възможности за икономическа активност и 
професионална реализация на младите хора в малките населени места и 
селските райони. 
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ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО 
ИМ 
 
1. Стратегическа цел: 

Създаване на устойчиви механизми за съхранение, развитие и 
инвестиране в младежта като социален капитал на Община Бяла 
Слатина.  

 Участие на младите хора в общинските дела на Община Бяла Слатина. 

 Стимулиране инициативността на младите хора, техните организации и 
структури при успешното им развитие и реализация в обществения 
живот. 

 Създаването на диалог между младите хора и местните власти за 
обсъждане проблемите и предприемане на действия за тяхното 
решение е една от основните цели на Младежката стратегия. 

 Социалната интеграция на младите хора в местните структури цели да 
мотивира и създаде желание у тях за промяна на съществуващата 
ситуация към по-добра такава. 
 

2. Специфични цели: 
Специфична цел 1: Насърчаване на гражданската активност и участие на 
младите хора в местното самоуправление. 

1.1 Създаване на регистър на младежките сдружения, организации, 
клубове и юридически лица с нестопанска цел, ориентирани към 
младежите. 

1.2. Институционална подкрепа на младите хора в отстояване на техните 
права.  

1.3. Участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на 
младежките проблеми.  

1.4. Обучение на младежки лидери. 
1.5. Реализация на съвместни проекти и инициативи между младите хора и 

местната власт. 
1.6. Създаване на младежка банка. 

Специфична цел 2: Развитие на регионалната младежка политика и 
популязиране на младежкото доброволчество. 

2.1. Подобряване уменията на младежките неправителствени организации, 
училища, спортни клубове, театрални и др. културни клубове, 
читалища и местни партньори за разработване, финансиране и 
управление на съвместни проекти. 

2.2. Привличане на младежки граждански структури като партньори/ 
консултанти и пр. при планиране на младежкото развитие на местно 
ниво. 

2.3.    Подпомагане обмяната на опит между младежите от различни 
държави. 

2.4.    Развитие и популяризиране на младежкото доброволчество. 
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Специфична цел 3: Повишаване на физическа активност и насърчаване 
на здравословния начин на живот. 

3.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна 
инфраструктура. 

3.2. Провеждане на различни информационни кампании за превенция от 
наркотици, алкохолна зависимост и болести, предавани по полов път. 

3.3. Инвестиции за развитие и подобряване на здравните услуги. 
3.4. Прилагане на образователни системи за профилактика и здравословен 

начин на живот. 
Специфична цел 4: Повишаване на качеството на образование и 
информираността на младите хора. 

4.1. Продължаване на обновяването, ремонтирането и осъвременяването 
на техническото оборудване в образователните институции, 
подобряване на енергийната ефективност в тях. 

4.2. Създаване на възможности за обучение като група от мерки с цел да 
се предотврати ранното напускане на училище. 

4.3. Прилагане на програми за образование и професионално обучение 
през целия живот. 

4.4. Гъвкави системи за професионално образование и обучение според 
търсенето на регионалния пазар.  

4.5. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал. 
Специфична цел 5: Подпомагане развитието на талантите, творческите 
умения и възможностите за изява на младите. 

5.1. Подкрепа на местните състави – професионални и самодейни, 
опазващи традициите и развиващи всички форми на изкуство. 

5.2. Участие на младите хора в организираните в Община Бяла Слатина 
фестивали, пленери, фолклорни събори и др.; 

5.3. Подкрепа за участието на младежи в международни конкурси, 
състезания, олимпиади. 

5.4. Създаване на разнообразни възможности за организиране на 
свободното време на младите хора през ваканциите и почивните дни. 

Специфична цел 6: Превенция на бедността и социалното изключване 
на тези, които са в неравностойно положение. 

6.1. Увеличаване на междукултурното съзнание на всички млади хора. 
6.2. Подпомагане на младежкото участие при изработване на политиките, 

които целят превенция на социалното изключване. 
6.3. Осигуряване на подкрепа за млади семейства. 

Специфична цел 7: Повишаване на заетостта сред младите хора и 
интегрирането им на трудовия пазар. 

7.1. Подкрепа на начинаещи предприемачи чрез професионално обучение. 
7.2. Организиране на ежегодна трудова борса за млади хора с 

представители на местния бизнес. 
7.3. Създаване на младежки бизнесцентър.  
7.4. Създаване на център за консултации, както и брошури, свързани с 

кариерното развитие. 
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ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ И НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 
ЗА МЛАДЕЖТА 
 

 Дейности: 
 

Дейности Организатори 

1 2 

Разработване на проекти за реализиране на младежки 
дейности 

Училища 

Популяризиране участието на младежите в 
реализирането на проекти чрез семинари, кръгли маси, 
обучения, издаване на информационни материали 
(брошури, мултимедийни продукти) 

Медии 
МКБППМН 

Св. Валентин- празник на виното и любовта Община Бяла Слатина 

Фестивал «Фършанги» -  с. Бърдарски геран Кметсво Б. геран 

Областен и зонален етап на ученически игри 
 

РИО Враца и Експерт 
МФВС за обл.ст Враца 

Популяризиране на местното самоуправление - Ден на 
отворените врати на общинска администрация - 
«Мениджър за един ден». 

Община Бяла Слатина 
СОУ «В. Левски» 

гр. Бяла Слатина 

Празник на пролетта Читалища, училища и 
детски градини 

„Нарисувай своя Великден” 
Великденски работилници 

Община Бяла Слатина 
 

„Ден на земята” -  карнавал Община Бяла Слатина 

Конкурс за млади поети «Николай Хрелков» НЧ „Развитие - 1892” гр. 
Бяла Слатина 
Община Бяла Слатина 

Държавно първенство по джу-джицу до 18 години  Община Бяла Слатина 

Общинска асамблея на детското и ученическо 
творчество 

Община Бяла Слатина  
НЧ „Развитие-1892” гр. 
Бяла Слатина 

Майски културни празници Община Бяла Слатина  
НЧ „Развитие-1892” 
гр. Бяла Слатина 

Ден на българския спорт  Община Бяла Слатина 
и волейболен клуб 
„Чавдар - 1932”  
гр. Бяла Слатина 

Международен ден на детето  
„Детско шоу” 

Община Бяла Слатина 

Общински турнир по футбол за ученици от V-VIII клас  Община Бяла Слатина 

«Здравей лято» - денс парти за посрещане на лятото Община Бяла Слатина 

Първи училищен звънец Община Бяла Слатина 

Организиране и провеждане на общински етап на Училища, Общинска 
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Ученически игри, викторина ”Да запазим децата на 
пътя” и други регламентирани прояви 

администрация 
РУП Бяла Слатина 

„Ден на отворени врати в РУП – Бяла Слатина” РУП Бяла Слатина 
МКБППМН 

Превантивни кампании за пътна безопасност - 20 
ноември – Международен ден на жертвите от пътно-
транспортни произшествия. 

Училища 
РУП Бяла Слатина 

 

Младежки инициатива, организирани по повод: 
 - 9 май – Ден на Европа ;  
 - 12 август – Международен ден на младежта 

МКБППМН 

Програма на МВР „Работа на полицията в училищата” РУП Бяла Слатина 

„Ден на отворени врати в Районна служба пожарна 
безопасност и защита на населението – Бяла Слатина” 

РСПБЗН – Б. Слатина 
МКБППМН 

Участие в инициативи по програмата „Учене през 
целия живот”. 

Училища 

Отбелязване на 1- ви декември - Ден за съпричастност 
към засегнатите от ХИВ/СПИН 

МКБППМН 

Превантивна работа с младежи - равонарушители МКБППМН; Училища 

Кандидатстване по програмата „Старт в кариерата”, 
Компонент 1 

Общинска 
администрация 

Информационни кампании за популяризиране на 
програми за младежка заетост 

ДБТ Бяла Слатина 

Кампании за преодоляване на негативните тенденции 
сред младите хора 

РУП Бяла Слатина 
Училища; МКБППМН 

 
 Очаквани резултати 

 Повишена активност и участие на младите хора в младежките 
международни обмени. 

 Успешна социална и професионална реализация на младите хора. 

 Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време 
на младежите. 

 Увеличаване на броя на младежките инициативи. 

 Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за 
здравословен начин на живот. 

 Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката 
престъпност. 

 Повишаване на активността и участието на младите хора в 
международните образователни програми. 

 Активизиране и участие на младите хора при решаване на младежките 
проблеми. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ 
 

 Основните принципи за постигане на целите са: 

 реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички 
отговорни субекти; 
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 постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената 
активност с общинската и държавната политика за младежта; 

 при работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и 
стандарти; 

 организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с 
действащата нормативна уредба. 
 

Финансиране: Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на 
бюджета на общината, средства от проекти и дарения. 
 
ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
 
 В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, 
проучвания, анкетни допитвания. 
 Оценката на изпълнението на плана  ще се извършва на база следните 
показатели: 

- съответствие на целите  с потребностите на младите хора; 
- ресурси за реализирането му; 
- степен на постигане на целите; 
- въздействие върху целевата група; 
- устойчивост на ефекта върху целевата група. 
Планът е отворен за промени и актуализация през целия период на 

действие. 
  
РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 
ПЛАНА 

 

 Популяризирането на приоритетите и инициативите в Общински план за 
младежта ще се осъществява чрез публикации на електронния сайт на 
община Бяла Слатина. 

 Информация ще бъде представена на Министерство на образованието и 
науката и Министерство на младежта и спорта. 
 
Реализирането  на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за 

изпълнението му и като присъствие на младежката тематика в медиите.  
 

 
Планът е приет на заседание № 58 на Общински съвет Бяла Слатина, 

проведено на 29.01.2015 г., с Решение № 927 Той е отворен и подлежи на 
допълване и усъвършенстване. 
 
 
 
 
 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:    ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
   /Н. Петрова/       /Х. Петков/ 


