
ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г. 

Област Стара Загора, община Гълъбово 

 

Дейности 
Индикатори 

за изпълнение 

Програми, инициативи и 

кампании 

Постигнати 

резултати, съгл. 

дефинирани 

индикатори 

Финансиране 

Отговорна 

институция/организа

ция 

Проучване потребностите и 

интересите на младите хора за 

осъществяване на младежки 

инициативи. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Провеждане на анкета 193 Общински 

бюджет 

Отдел ”Образование” 

ДК”Енергетик” 

Училища 

„Да почистим България за един 

ден”. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Организирано почистване на 

обществени места в общината 

от младежи 

460 От 

националната 

кампания 

Община Гълъбово 

Спортни игри за деца и младежи с 

увреждания 

Бр. обхванати 

млади хора 

Участие на децата и младежите 

от ДЦДМУ гр. Гълъбово в 

регионалните игри за хора с 

увреждания 

Състезание за деца със СОП 

12 

 

 

 

10 

Общински 

бюджет 

Община Гълъбово 

Младежки център 

Насърчаване на интереса на 

младите хора към развитието на 

общината. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Участия в дейности и 

мероприятия от културния 

календар на Общината – 

Празнично шествие по случай 

24 май-Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост, 

отбелязване на Националната 

седмица на четенето 

510 

 

 

 

 

 

 

 

320 

Не е 

необходимо 

Директори 

Класни ръководители 

Общинска 

администрация 

Осигуряване на възможност за 

придобиване на трудов стаж на 

безработни младежи чрез средства 

от оперативни и национални 

програми. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Проект: Практика за по-добри 

професионални перспективи на 

младите специалисти по 

електротехника и енергетика“ 

по Програма „Еразъм +“ 

20 Програма 

„Еразъм +“ 

ПГЕЕ 

Насърчаване професионалното 

ориентиране на младежите. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Провеждане на среща с 

работодатели и ученици във 

връзка с професионалното 

ориентиране на младежите 

59 Общински и 

училищен 

бюджет 

Директори на училища 

Осигуряване на актуална и 

достъпна информация, насочена 

Бр. обхванати 

млади хора 

Общински вестник, Сайт на 

община Гълъбово 

45  

Общинско 

Общинска 

администрация 



към широк кръг интереси и 

потребности. 

финансиране Читалища 

ДБТ 

Подпомагане дейността на 

читалищата, като културно-

информационни центрове. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Представяне на свободен 

достъп до информация и 

съвременни услуги в 

обществените библиотеки, 

неформално образование чрез 

клубове и групи по интереси, 

провеждане на срещи-разговори 

с подрастващите по различни 

теми, подпомагане развитието 

на читалищата, разработване и 

участие в проекти. 

45 

Художествена 

самодейност 

Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет 

Общинска 

администрация 

Читалища 

Участие на младите хора в 

благотворителни кампании. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Три коледни благотворителни 

базари на СУ „Васил Левски“ 

гр. Гълъбово с изработени 

картички и сувенири за 

подпомагане лечението на 

Златомир – ученик от  СУ 

„Васил Левски“; 

Коледен благотворителен базар 

на   II ОУ „Христо Ботев“ с 

изработени рисунки, картички, 

сурвачки и сувенири за 

подпомагане дейността на 

ДЦДМУ; 

 

430 

 

 

 

 

 

 

80 

 

Ученически 

парламент, 

община 

 

 

 

 

Общинска 

администрация 

Училища 

Детски градини 

Читалища 

ДЦДМУ 

Стимулиране на детския и 

младежки спорт. 

Бр. обхванати 

младежи/ 

турнири, 

участия 

Спортни клубове 

 

Футбол младежи и 

мъже (Б група) – 

65/30 срещи; 

Бадминтон (зона 

любители) – 30/20 

турнира; 

Тенис на маса – 

9/3 състезания; 

Борба – 30/28 

турнира; 

Общинско 

финансиране 

Директори 

Учители по физическо 

възпитание 

Треньори СК 

ДЦДМУ 

 

МОН 

Вътрешно-

училищни и 

Общинско 

финансиране 

 



 общински 

ученически игри - 

62 

 

Общински турнири 

 

Шах-20; 

Табла-30; 

Спортен бридж-

40; 

Бадминтон-50; 

Народни борби-

80; 

Мини футбол-120; 

Футбол „Купата 

на кмета“-50; 

Международен 

турнир по борба 

„Злати Ройдев“-

200; 

Общинско 

финансиране 

 

Стимулиране на деца и младежи с 

изявени дарби в областта на 

науката и изкуството. 

 

Бр. обхванати 

млади хора 

Подкрепа на деца и младежи за 

участие в конкурси, фестивали, 

състезания, олимпиади. 

78 Общински 

бюджет, 

читалищен 

бюджет, 

училищен 

бюджет 

Общинска 

администрация 

Училища 

Читалища 

Публично подпомагане на 

предлагане на услуги за 

организиране на свободното време 

на младите хора. 

Бр.обхванати 

млади хора 

Участие в лекции в ЧКР с 

представители на Полицията. 

Организиране на програми за 

пътна безопасност в училищата. 

265 Не е 

необходимо 

МКБППМН 

Директори 

Класни 

ръководители 

Развитие на култура на пътна 

безопасност сред младите хора. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Въздействие на наркотиците 

върху младия организъм; 

Ранните ромски бракове; 

Отбелязване на: Световния ден 

за борба със СПИН и Световен 

ден за борба с 

тютюнопушенето; 

165 Общински 

бюджет 

Община Гълъбово,  

Отдел”Образование” 

МКБППМН 

Училища 

РЗИ, БЧК 

Превенция на факторите, 

създаващи риск за здравето на 

младите хора. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Викторина; Конкурс за 

рисунка; 

60  Община Гълъбово 

Отдел”Образование” 

ДК”Енергетик” 

 

Запознаване на младите хора с Бр. обхванати „Ден на Европа“ 60 Не е Община Гълъбово 



публичните институции и с 

правата им като част от местната 

общност и като граждани на РБ и 

ЕС. 

млади хора Участие в състезания и 

викторини на теми свързани с 

публичните институции в 

страната и ЕС 

необходимо Отдел „Образование“ 

ДК „Енергетик“ 

Включване в инициативи на 

младежи в културния календар на 

община Гълъбово. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Инициативи от културния 

календар на община Гълъбово, 

спортни клубове/създаване на 

групи по интереси, 

награждаване на победители в 

конкурси, създаване на прояви 

и за млади хора – Седмица на 

детската книга. Празник на 

детското и ученическо 

творчество, празници по селата, 

концертни изяви свързани с 

годишнини и чествания – 145 г. 

от обесването на Васил Левски, 

140 г. от освобождението на 

България, отбелязване на 140 г. 

от създаването на II ОУ 

„Христо Ботев“, изработване на 

традиционна българска 

мартеница, литературни 

четения и изложби отразяващи 

Съединението и 

Независимостта на България 

135 От Бюджетите 

на: 

Община 

Читалища,  

Училища, 

Спортни 

клубове 

Община Гълъбово, 

Отдел”Образование” 

ДК”Енергетик” 

Училища  

Детски градини 

Междукултурно младежко 

общуване. 

Бр. обхванати 

млади хора 

Провеждане на празници, 

свързани с ромската общност, 

запознаване с техните 

традиции, включване на 

младите хора от ромската 

общност в групи по интереси в 

ДК „Енергетик“, читалища, 

училища, работа по проект 

„Намаляване отпадането на 

ромски деца от училище“ 

145 Общински, 

училищни 

бюджети, 

държавна 

субсидия 

ДК”Енергетик” 

Училища  

Читалища 

 


