
Брой 

инициативи 

Брой 

включени 

млади хора

Водеща Партниращи 

институции/ 

организации

*ако има такива

Дейност1 "Виртуална 

Панорама на средните училица"

Представяне на възможностите 

за обучение след завършване 

на VII  клас 1 200

Община град 

Добрич

ЦПЛР-УО, 

училища Общински бюджет

Дейност 2 "Групова и 

индивидуална работа с ученици 

по инструментариум - 

присъствено и онлайн"

Провеждане на часове по 

кариерно ориентиране 1530 ученици ЦПЛР-УО училища Общински бюджет

Дейност 3 "Организиране на 

Академия за добри обноски"

Запознаване с правила за 

поведение 1 27 ЦПЛР-УО

СУ 

"П.Р.Славейков" Общински бюджет

Дейност 4 Организиране на 

онлайн събитие "Уебкафене"

Информиране на учениците за 

възможностите за обучение и 

живота на студентите в 

България и чужбина Информираност 1 30 ЦПЛР-УО ЕГ "Гео Милев" Общински бюджет

1. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

1.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България

1.2.1 Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора

1.2.2.  Оперативна цел: Насърчаване на икономическата активност на младите хора

Индикатори Дейности

*Моля, посочете само дейности 

реализирани със средства от 

общинските бюджети

*Добавете редове според броя 

реализирани дейности. Всяка 

дейност трябва да бъде на отделен 

ред

Описание

*Кратко описание на дейността (за 

всяка реализиране дейност по 

отделно)

Постигнати резултати 

/ефект 

Отговорни институции

*Моля напишете коя община реализира 

конкретната дейност

Финансиране

*Посочете размера на 

изразходваните 

финансови средства
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Дейност 1 "Моето първо 

работно място"

Лекционен курс, свързан с 

нормативната база и 

разясняващ правата и 

задълженията на служителите, 

както и най-често допусканите 

грешки от младите хора в 

процеса на търсене и 

постъпване на работа

Запознаване с Кодекса 

на труда, с дейността 

на синдикалните 

организации. 

Запознаване с етапите 

на търсене и 

постъпване на работа, 

както и с документите, 

свързани с тях 1 22 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 1 "Малък бизнес и 

предприемачество"

Включване на социално-

икономически теми в учебната 

програма по чужд език

Дискутиране по теми, 

свързани с пазарната 

икономика и 

собственото участие в 

икономическия растеж 

на страната 3 26

СУ "П. Р. 

Славейков"

Дейност 1 "Кариерно 

ориентиране"

 Функциониране на клуб 

"Кариера"

Осмисляне на връзката 

между информирания 

избор за 

професионална 

кариера и качеството 

на личния живот 5 124

СУ "П. Р. 

Славейков"

Дейност 1 "Публично 

подпомагане и предлагане на 

качествени онлайн услуги, 

предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна 

информация, удовлетворяваща 

широк спектър от интереси и 

потребности на младите хора"

Превръщане на културните 

институти в обществено -

информационни и 

образователни  центрове за 

пълно задоволяване на 

информационните потребности 

в условията на пандемия Информираност 10 5000

РБ "Дора Габе", 

читалища 1 000 лв.

1.2.4 Оперативна цел: Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора

1.2.3 Оперативна цел: Активно включване на младите хора в изграждането на пазарна икономика

2.1. Стратегическа цел:  Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в 

съответствие с потребностите и интересите им. 

2.2.1 Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора

2. Приоритет: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ



Дейност 2 "Организиране на 

национални, регионални, 

областни и общински 

информационни кампании, 

насочени към младите хора"

Програми за формиране на 

информационна грамотност, 

уебинари, кампании

Информационна 

грамотност 3 2000

РБ "Дора Габе", 

читалища 500 лв.

Дейност 3 "Запознаване на 

младите хора с публичните 

институции и с правата им като 

част от местната общност и 

като граждани на РБългария и 

ЕС"

Справочно - консултански 

услуги и персонално 

информиране Информираност 12 1500

РБ "Дора Габе", 

читалища 500 лв.

Дейност 4 "Предоставяне на 

информация за конкурси, 

състезания, осъществяване на 

закрила с еднократно 

подпомагане или стипендия"

Информиране на 

заинтересовани страни за 

възможностите за участие в 

конкурси, състезания, 

възможности за получаване на 

стипендия, еднократно 

подпомагане и др. Информираност

Община град 

Добрич

Дейност 1 "Публично 

подпомагане и предлагане на 

консултански услуги в 

подкрепа на личностното 

развитие на младите хора, 

включително и за развитие на 

жизнени умения"

Справочно - библиографско и 

информационно обслужване, 

консултанска дейност, 

уебинари, информационни днш

Повишена компютърна 

грамотност 20 1200

РБ "Дора Габе", 

читалища 1 000 лв.

Дейност 2 "Публично 

подпомагане и предлагане на 

консултанска помощ за 

семейно планиране" Консултации Информираност 15 30

НЧ "Романо дром - 

2002" 300 лв.

Дейност 3 "Публично 

подпомагане и предлагане на 

услуги за организиране на 

свободното време на младите 

хора"

Културно - образователни и 

информационни прояви, 

програми за ограмотяване, 

литературни премиери, 

изложби и др.

Осмисляне и 

пълноценно 

прекарване на 

свободното време 550 10 000

Културни 

институти, НПО 15 000 лв.

2.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и 

особености на младежката възраст



Дейност 4 "Гарантиране 

качеството на публично 

подпомагани услуги за 

развитие на младите хора"

Поддържане на добри 

партьорства и създаване на 

нови с обществени, културни, 

образователни, социални, 

здравни и др. институции

Подобряване 

качеството на 

публичните услуги 

чрез създадените добри 

партньорства 5 35

РБ "Дора Габе", 

РИМ - Добрич, ХГ - 

Добрич, читалища 500 лв.

Дейност 5 " Подобряване на 

достъпа на младите хора до 

интернет"

Предоставяне на 

потребителски места за 

ползване на компютър и 

интернет

Придобити умения за 

работа с интернет 5 50

РБ "Дора Габе", 

читалища 200 лв.

Дейност 6 "Подобряване на 

достъпа на младите хора до 

електронното съдържание в 

обществените библиотеки в 

Добрич и страната"

Достъп до електронен каталог 

на обществените библиотеки, 

национални и международни 

база данни 20 200

РБ "Дора Габе", 

читалища 500 лв.

Дейност 7 "Интернет читалня"

Осигуряване на неограничен 

достъп до интернет  Информираност 5 124 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 8 "Кинопрожекции"

Прожектиране на филми във 

връзка с международни дни 

Организиране на 

свободното време 4 289

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 9 "Общуваме 

виртуално, а не реално" Онлайн дейности 138 88952

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 10 "Настолни игри" Вечери на настолните игри 3 22

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 11 "Бързи срещи"

Събитие, посветено на 14 

февруари 1 40

Младежки център - 

Добрич БМЧК Общински бюджет

Дейност 1 "Неформални 

обучения"

Информационни обучителни 

сесии по актуални за младите 

хора теми 15 105

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

2.2.3 Оперативна цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора



Дейност 2 "Разширяване на 

възможностите за неформално 

обучение на младите хора чрез 

публично подпомагане на 

услуги за разширяване на 

знанията, опита и уменията на 

млади хора за приобщаването 

им ценностите на гражданското 

общество, науката, културата, 

изкуството, здравословния 

начин на живот и др."

Обучения, образователни 

програми, уебинари, 

информационни дни, 

презентации, любителски 

състави, формации

Повишаване интереса 

към неформалното 

учене 80 4000

РБ "Дора Габе", 

РИМ - Добрич, ХГ - 

Добрич, читалища 5 000 лв.

Дейност 2 "Популяризиране 

формите на неформалното 

обучение"

Прессъобщения, публикации, 

интервюта, информационни 

дни, презентации, рекламни 

материали Информираност 350 400

РБ "Дора Габе", 

РИМ - Добрич, ХГ - 

Добрич, читалища 1 000 лв.

Дейност 1 "Подобряване на 

възможностите за реализация 

на творческите умения чрез 

стимулиране на 

инициативността, младежкото 

творчество и изява"

Подкрепа на младите 

дебютанти в изкуствата и в 

различните културни 

индустрии.

 Участие на млади 

таланти в различи арт 

събития и прояви 20 100

Община град 

Добрич, Културни 

институти, 

Читалища

Дейност 2 "Насърчаване и 

подпомагане развитието на 

талантливите млади хора в 

областта на изкуството"

Улесняване достъпа до нови 

технологии. Подкрепа на 

младите таланти с интерес към 

хуманитарните науки.

Увеличаване на броя 

на включилите се  в 

различни арт събития и 

прояви 20 1300

Община град 

Добрич, Културни 

институти, 

Читалища 15 000 лв.

Дейност 3 "Подпомагане 

развитието на млади творци и 

участието  им в европейския и 

световния културен обмен"

Провеждане на фестивали, 

конкурси, концертни турнета.

Участие на млади хора 

в световни онлайн 

културни форуми 5 100 1 000 лв.

Дейност 4 "Клубове по 

интереси" 20 клуба по интереси 20 87

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 5 "Работилници" Организиране на работилници 5 52

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 6 "Концерти" Организиране на концерти 2 230

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

2.2.4 Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора



Дейност 7 "Изложби"

Изложби на клубните форми и 

гостуваща изложба на млад 

творец 5 673

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 8 "Конкурси"

Конкурс за есе, дигитална 

живопис и Европейски 

младежки поп-рок конкурс 

"Сарандев" 3 112

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 9 "Участие в 

конкурси"

Участие на представители на 

клубовете по интереси в 

международни, национални и 

общински конкурси 28 75

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 10 "Театрално студио"

Осмисляне и преживяване на 

индивидуални и социални 

проблеми, изследване и 

експериментиране със своите 

проблеми, събития и връзки

Знания и опит за света, 

умения за работа в 

екип, адекватна 

комуникация и 

себеизразяване 2 15

СУ "П. Р. 

Славейков"

Дейност 1 "Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството между 

младежките работилници, 

здравните специалисти и 

младежките организации за 

утвърждаване на здравословен 

начин на живот"

Прилагане на различни форми 

за утвърждаване на 

здравословен начин на живот 

сред младите хора предимно от 

ромски произход

Повишаване на 

здравния статус 5 100

РБ "Дора Габе", 

Читалища 1 000 лв.

Дейност 2 "Танцувай със 

здравето" Терапия с музика и танц 1

Община град 

Добрич 1 500 лв.

Дейност 3 "Кинопрожекция"

Прожекция на филм за 

зависимостите Информираност 1 245 СУ "Д.Талев"

Дейност 4"Раздаване на флаери 

от РЗИ и БЧК"

Популяризане на информация 

за здравословен начин на 

живот Информираност 2 54 СУ "Д.Талев"

3.1. Стратегическа цел:  Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора 

3.2.1 Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора

3. Приоритет: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ



Дейност 5 "Мисля и живея 

здравословно" Беседи, дискусии Информираност 3 15 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 6 "Яж, спортувай и 

пътувай"

Екологично образование и 

здравословен начин на живот

Отговорно отношение 

към собственото здраве 

и  към здравето на 

другите хора 3 15 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 7 "В света на 

биологията"

Екологично образование и 

здравословен начин на живот

Екологична култура и 

природозащитно 

поведение 5 15 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 1 "Световен ден за 

борба със СПИН"

Създаване на видеопослание и 

популяризиране 1 1200

Младежки център - 

Добрич

Дейност 2 "Да говорим открито 

за ХИВ!" Образователна кампания Информираност 1 124 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 3 "Контрацепция и 

ППИ"

Семинар, насочен към 

повишаване на сексуалната 

култура на учениците Информираност 1 26 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 1 "Ученически игри"

Орзанизиране на общински 

етап на ученически игри по 

шест вида спорт с участието на 

ученици от V-XII клас 1 898

Община град 

Добрич

Сдружение 

"Училищен 

спорт,туризъм и 

младежки дейности 

- Добруджа"

Дейност 2 "Световен ден на 

предизвикателството"

Създаване и популяризиране 

на видео послания с участието 

на популярни спортисти

Популяризине на 

здравословния начин 

на живот 4 3645

Младежки център - 

Добрич

Дейност 3 "Конкурс на Нестле - 

ЗАЖИВЕЙ активно"

Организиране на пешеходни 

разходки по шест 

предварително определени 

маршрута Участие в конкурса 1

1861 

участници на 

различна 

възраст

Община град 

Добрич

Младежки център - 

Добрич, спортни 

клубове 1 200 лв.

3.2.2 Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора

3.2.3 Оперативна цел: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора



Дейност 4 "Аз играя хандбал"

Целогодишна физическа 

подготовка 32 СУ "П.Р.Славейков" Общински бюджет

Дейност 6 Програма "Училище 

по карате" Тренировки по карате 1 20

Община град 

Добрич, ПИЦ, 

ОСНВ СК "Самурай" 2 700 лв.

Дейност 7 Програма "Тенис 

училище" Тренировки по тенис 1 12

Община град 

Добрич, ПИЦ, 

ОСНВ

Тенис клуб 

"Добрич" 1860 лв .

Дейност 1 "Социални услуги в 

общността"

Развитие на социални услуги, 

осигуряване на заетосг на 

потребители на социални 

услуги 

Предоставяне на 8 

социални услуги, 

подходящи за целевата 

група и на асистентска 

подкрепа по 

Механизма за лична 

помощ. Осигурена е 

заетост на 11 

потребители на 

социални услуги.

9 47
Община град 

Добрич

Дирекция 

"Социално 

подпомагане", СП 

"Чудната градина"

Дейност 2 "Извеждане на 

младите хора от социалните 

услуги" Наблюдавано жилище

5 Община град 

Добрич

4.1. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; 

младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск

4. Приоритет: ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

4.2.1 Оперативна цел: Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата

4.2.2 Оперативна цел: Осигуряване на социални услуги за младите хора в неравностойно положение

4.2.3 Оперативна цел: Ограничаване на предаването на социалното изключване между поколенията



Дейност 1 "Конкурси, 

състезания, олимпиади и др"

Ефективна дейност с всички 

ученици, независимо от 

социален статус, етнос, 

специфични потребности  и др.

Разпознаване на 

образователния успех 

като ключ към добрата 

социална и 

професионална 

реализация, към 

мобилността и 

социалната адаптация.

Община град 

Добрич Училища

Дейност 1

Дейност 2

Дейност 3

Дейност *

Дейност 1 "Доброволческа 

група"

Функционираща 

доброволческа група 1 23

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 2 "Добровочески 

групи към БМЧК" 2 СУ "Д.Талев"

Дейност 1 "Акция за събиране 

на кофички за СП "Чудната 

градина" Събиране на кофички 1 90

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 2 "Срещи с 

доброволци"

Презентации за възможностите 

за доброволочество, които 

предлага Младежки център - 

Добрич 2 15

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 3 "Кампания на Нестле 

- ЗАЖИВЕЙ активно"

Участие на добророволци в 

Кампанията 1 35

Младежки център - 

Добрич

Община град 

Добрич Общински бюджет

5.2.2 Оперативна цел: Гарантиране правата на младите доброволци

5.2.3 Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството

5. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално 

сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание

5.2.1 Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата от 

програмата на ЕК „ Еразъм+”



Дейност 4 "5 декември - 

Международен ден на 

доброволеца" Онлайн послание 1 10

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 5 "Коледно 

вълшебство сътвори" Благотворителна инициатива 1 50

Младежки център - 

Добрич

Дейност 6 "Заедно за Коледа"

Ученически филм за 

добротворчеството 1 579 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 1 "Korean-Japanese 

Fest

Фестивал, организиран от 

неформална младежка група 1 23

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 2 "Онлайн лексикон"

Инициатива по повод Деня на 

влюбените 1 49

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 3 "Консултативен 

съвет"

Функциониращ консултативен 

съвет към Младежки център - 

Добрич 3 10

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 4 "Трифон Зарезан или 

Свети Валентин"

Среща дискусия, инициирана 

от член на Консултативния 

съвет 1 32

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 5 Мотивационна 

среща "Моята родина"

Мотивационна среща, 

инициирана от член на 

Консултативния съвет 2 30

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 5 "Ден на 

ученическото самоуправление"

Стимулиране на учениците да 

заемат местата на своите 

учители

Сблъскване с реалните 

проблеми на учебната 

среда и приучване към 

самостоятелно 

организиране  и 

контролиране Училища

Дейност 1 "147 години от 

гибелта на Левски" Беседа за Левски 1 27

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 2 "Любими влогъри, 

които "следваме" в Интернет Среща дискусия 1 6

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 3 "Дигиталното или 

традиционно рисуване" Среща дискусия 1 7

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

6. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични 

ценности и стандарти

6.2.1 Оперативна цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора

6.2.2 Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и обучение



Дейност 4 "Оказване на първа 

помощ" Флашмоб и кинопрожекция 1 25

Младежки център - 

Добрич БМЧК Общински бюджет

Дейност 5 "Ученически съвети"

Функциониране на ученически 

съвети

Активност и 

отговорност Училища

Дейност 6 "Ден на търпението"

Отбелязване на Деня на 

търпението 

Толерантност и 

уважение 1 903 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 7 "Ден на розовата 

фланелка"

Отбелязване на Деня на 

розовата фланелка

Толерантност и 

уважение 1 903 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 8 "Ден на усмивката"

Отбелязване на Деня на 

усмивката

Позитивно отношение 

към средата и 

добронамереност към 

хората 1 903 СУ "П.Р.Славейков"

Дейност 1 "……."

Дейност 2

Дейност 3

Дейност *

Дейност 1 "……."

Дейност 2

Дейност 3

Дейност *

Дейност 1 "……."

Дейност 2

Дейност 3

Дейност *

Дейност 1 "……."

Дейност 2

Дейност 3

Дейност *

6.2.3 Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на 

национално, регионално, областно и общинско ниво

7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

7.2.1 Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация и на младите хора в малките населени места и селските райони

7.2.2 Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местното развитие

7.2.3 Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в малките населени места и 

селските райони

7. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Дейност 1 "Насърчаване и 

подпомагане на мобилността на 

младите хора в Европа" Фестивали, конкурси

Опознаване на чужди 

култури, възпитаване 

на чувство за 

търпимост и 

толерантност 5 50

Община град 

Добрич, Културни 

институти, 

Читалища 1 000 лв.

Дейност 2 "Насърчаване и 

подпомагане опознаването на 

отделните етнически общности 

и техните култури за 

стимулиране на толерантност, 

разбирателство и 

взаимодействие между 

общностите"

Осъществяване на 

образователни програми и 

проекти за публична изява на 

културата на различните 

етноси чрез участието им в 

комплексни културни 

програми и реализиране на 

събития

Опознаване на чужди 

култури 3 1500

РИМ - Добрич, ХГ - 

Добрич, читалища 1 500 лв.

Дейност 3 "Четем в оригинал"Четене на художествена литература на различни езици

Четене на художествена 

литература в оригинал 1 124

СУ "П. Р. 

Славейков"

Дейност 4 Отбелязване на: 

Междунороден ден за 

ликвидиране на расовата 

дискриминация, Подписване на 

Европейската конвенция за 

правата на човека, 

Междунороден ден за борба с 

расизма, фашизма, 

антисемитизма и ксенофобията, 

Световен ден на 

толерантността, Международен 

ден за правата на човека

Създаване и популяризиране в 

социалните мрежи на онлайн 

публикации и видеа, посветени 

на значими дати, насочващи 

вниманието на младите хора 

към темите за толерантността 

и човешките права 5 934

Младежки център - 

Добрич Общински бюджет

Дейност 5 "Участия в 

международни състезания" Училища

8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко 

общуване

8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог

8. Приоритет: РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ



Дейност 1 "……."

Дейност 1 "Организиране на 

информационни и 

образователни кампании за 

превенция на 

правонарушенията, извършвани 

от млади хора"

Популяризиране на дейността 

МКБППМН, Кампания за 

превенция на асоциалното 

поведение, насилието, трафик 

и сексуална експлоатация

Противодействие на 

противообществените 

прояви 4 325 МКБППМН

Първо РУ на МВР, 

Информационно-

конкултативен 

кабинет

Дейност 2 "Не на дрогата"

Дискусия на тема: "Не на 

дрогата" 

Запознаване със 

осциалния проблем 

наркомания и 

увреждания, до които 

води 1 250 МКБППМН ЦНСТДБУ  -1,2,3

Дейност 3 "Дни на пролетно 

почистване"

Почистване и озеленяване на 

района около сградите на 

ЦНСТДБУ - 1,2,3

Опазване, поддържане 

и озеленяване на 

дворното пространство 

на социалните услуги 1 45 МКБППМН ПИЦ 559 лв.

Дейност 4 "Спорта срещу 

дрогата" Спортно мероприятие

Алтернатива за 

правилно психическо и 

физическо развитие на 

подрастващите с цел 

представяне на 

предимствата на 

спорта пред пагубното 

влияние на 

наркотиците. 1 45 МКБППМН ПИЦ 2 469 лв.

8.2.2. Оперативна цел: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения

9.2.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи

9.1. Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от 

млади хора

9. Приоритет: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА



Дейност 5 "Лекции за 

съдебната власт"

Лекции, представени от 

магистрати на 

Административен съд - Добрич

Повишаване на 

правната култура и 

информираността на 

учениците за 

структурата, 

функциите и 

значението на 

съдебната власт в 

България 27 СУ "П.Р.Славейков"

Административен 

съд - Добрич

Дейност 1 "Срещи с 

представители на Детска 

педагогическа стая" Дискусии Информираност 2

СУ 

"Св.Кл.Охридски"

Дейност 2 "Военно обучение" 300 ЕГ "Гео Милев" Военно окръжие

Дейност 1 "Програма и правила 

за пътна безопасност"

Лекции, дискусии, представяне 

на статистически данни, 

свързани с ПТП

Оценяване на риска от 

действията, както на 

водачите на 

автомобили, така и на 

всички участници в 

движението 579 СУ "П.Р.Славейков"

Приет с Решение №19-2 от 30.03.2021 г. 

на Общински съвет град Добрич

9.2.2. Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи

9.2.3. Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора


