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     ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящият план определя основните цели и приоритети на младежката политика в Община Силистра. Планът се разработва в 

съответствие със Закона за младежта (чл.15 и чл.16, приет на 20.04.2012г. от НС на Република България), приоритетите на Националната 
стратегия за младежта (2012-2020) и Хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите. Реализира се в партньорство с 
всички заинтересовани страни на местно ниво: Кмета на Община Силистра, Общински съвет – Силистра, училищни настоятелства, 
институции в системата на предучилищното и училищното образование, ученически съвети, Областен информационен център - Силистра, 
неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екология и туризъм, РУО, БЧК, РЗИ, РПУ, 
културни институции, МКБППМН, Общински съвет по наркотичните вещества, териториални структури на заинтересованите централни 
държавни органи и др. Създава се възможност Община Силистра да гарантира участието  на представители на младите хора при формирането, 
изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. Създава се възможност Общината да бъде доставчик на услуги 
за развитие на младежта, да кандидатства за целево финансиране по програми на Министерство на образованието и науката,  Министерство на 
младежта и спорта,  по програми на Европейския съюз и др. донорски програми. 

Средствата за дейностите по програмата се осигуряват в рамките на държавния и общинския бюджет, както и от национални 
програми, такива на ЕС и други донорски организации. 

 
• Целеви групи 
- 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 
 
• Демографски процеси 
Тревожната тенденцията към намаляване населението на община Силистра се запазва и през изминалата 2018 г. По данни на ГРАО 

към 15.12.2017 г. то възлиза на 60 628 като за 1 година е намаляло с близо 405 човека. Основните фактори, влияещи на демографските 
процеси, не са променени и са свързани с отрицателния естествен прираст, вътрешната и външната миграция.  

Възрастовата структура на населението в общината е изключително неблагоприятна. По данни на Национален статистически институт 
към 31.12.2017 г. в Община Силистра населението на възраст 15-29 навършени години е 5 726, т.е. само 12,9 % от населението като 
намалението от предходната година е с 351 младежи. След 19 годишна възраст, завършвайки средно образование, много младежи заминават за 
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други градове за продължаване на обучението. Много малка част от тях се завръща след завършване на висшето си образование. Често млади 
хора емигрират в чужбина, много от тях никога не се връщат в България. 

 
 
I.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  
Улесняване на прехода от образование към заетост 
Община Силистра разполага с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира равнопоставен достъп до образование, в т.ч. 

извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка една от тях има образователни институции с традиции за 
качествено образование. Образователната система в община Силистра включва 9 детски градини, 5 основни училища, 1 Обединено и 1 средно 
училище, 1 спортно училище, 2 профилирани гимназии, 6 професионални гимназии, Център за специална образователна подкрепа, Регионален 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 3 Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, 
Народна астрономическа обсерватория и Обединено общежитие за средношколци „Младост“.  

С РМС №373/05.07.2017 г. бе създаден Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и включване в образователната 
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В община Силистра бяха сформирани 6 екипа с 96 
представители на училищата и детските градини, Регионално управление на образованието- Силистра, общинска администрация, кметове и 
кметски наместници на населени места, социални работници от Дирекция социално подпомагане-Силистра, полицейски инспектори от 
Районно управление – Силистра. 1 195 адреса, 1 171 еднократно и 24 втори път. В чужбина са заминали 919 деца, a записаните в детска 
градина и училище – 78 деца и ученици. Незаписани са 12, от които 5 ученици са на така нареченото „домашно образование“. До края на 
учебната 2017/2018  са съставени 25 акта за установяване на административно нарушение против родители, които не са записали или не са 
осигурили присъствието на децата си в ДГ или училище, както и присъствието им в допълнително обучение през лятната ваканция за тези, 
които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас. Издадени бяха и 16 наказателни постановления. 

От 08.06.2018 г. по-горе цитираното Решение прерасна в Постановление №100 за създаване и функциониране  на Механизъм за 
съвместна работа  на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 
училищна възраст. Предвид ангажиментите на местната власт на територията на община Силистра бяха създадени 7 екипи по обхват, в които 
са включени 23 общински служители, кметове и кметски наместници. Участниците в екипите преминаха обучение, организирано от РУО-
Силистра. С това Постановление бе създадена Информационна система за реализация на Механизма. В началото на м. ноември са валидирани 
514 адреса на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, но необхванати в образователната 
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система. Предстои обход на екипите за установяване на причините и прилагане на мерки спрямо децата, учениците и техните родители. През 
месеците октомври и ноември 2018 г. са съставени 15 акта за установяване на административно нарушение против родители, които не са 
записали или не са осигурили присъствието на децата си в ДГ или училище. Броят на тези административни актове ще нарасне поради 
изискването на чл. 5, ал. 9, т. 4 на Механизма за ежемесечно подаване на информация от директорите на училища и ДГ чрез ИСРМ за 
неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа или за повече от 3 дни на дете, посещаващо група за 
задължително предучилищно образование, по неуважителни причини, с цел налагане на наказания на родителите по реда на чл. 347 от ЗПУО. 

Младежи, завършващи висше образование  

В гр. Силистра има филиали на 2 Висши учебни заведения - РУ «Ангел Кънчев» и Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите. През учебната 2017/2018 г. за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и «магистър» в Русенски 
университет «Ангел Кънчев»-Филиал Силистра в редовна и задочна форма се обучават 249 студенти,от които 7 са младежи с увреждания, 
дипломираните са 66. В Учебно научен център към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите студентите са 182, а 
дипломиралите се през 2018 г. студенти в бакалавърска и магистърска степен са 68. За подпомагане процеса на обучение и постигнати високи 
резултати в учебния процес 66 студенти получават държавна стипендия. 

Специалностите, които предлага Русенски университет «Ангел Кънчев»-Филиал Силистра са: Педагогика на обучението по български 
език и английски език, Български език и френски език, Български език и румънски език, Физика и информатика, Съвременни образователни 
технологии в детската градина и началното училище, Електроинженерство, Автомобилно инженерство, Педагогическа превенция на 
престъпността и пробационни практики, Електроенергетика и електрообзавеждане. Във Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите специалностите са: Икономика на туризма, Аграрна икономика, Управление на агробизнеса, Управление на човешките ресурси, 
Стопанско управление, Икономика и управление на регионите със специализация маркетинг, Счетоводство, Счетоводство и одит, Финанси и 
Финанси и банково дело. 

С цел укрепване на връзките между висшите училища и бизнеса и засилване интереса на младите хора към професионална реализация 
са проведени редица инициативи и кампании, проведении от студентите: 

• Участие на 5 студенти  в младежкия форум „Диалогът с младите хора – залог за промяна”, организиран от отдел Образование и 
младежки дейности към община Силистра; 

• Среща разговор, организирана от студентите първокурсници, на тема: Моят първи студентски празник; 
• Благотворителна акция за набиране на средства за «Българската коледа». Получен е Благодарствен адрес лично от президента на 

Р България Румен Радев 
• В рамките на Деня на отворените врати на Филиал-Силистра бяха проведени:  Литературен конкурс по повод 140 години от 

рождението на Пейо Яворов за ученици и студенти; 
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• Изложба: Пет години студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство”, 
• Изложба: Френската преса за 80-те години в България; 
• Поетичен рецитал на френски език на стихове от френски поети;  
• Конкурс за рецитация на поезия на френски език, обявен от Филиал Силистра  и Бюрото на Университетската агенция на 

франкофонията в София; 
•  Конкурс за написване на есе на френски език , обявен от Русенския университет и Филиала на Университетската агенция на 

франкофонията в София; 
• Конкурс Как уча с мобилния си телефон; 
• Конкурс за мултимедиен продукт на тема: Транспорт и прогрес 
• Студентите от Студентската учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство”, представиха Филиал 

Силистра на III-то Иновативно младежко Еспо, което се провежда ежегодно в Канев център на Русенския университет „Ангел Кънчев“.  
• Студенти, участвали в международната програма Еразъм +, организираха инфо среща със своите състуденти на тема: Вашите 

възможности за учене в чужбина 
• Двадесет студенти бяха на едноседмично посещение в Кълъраш с цел запознаване с възможностите за младежка трудова 

мобилност в трансграничния регион. 

Насърчаване на икономическата активност на младите хора 

Заетост и безработица при младите хора 

Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа 
независимост и да се развият, е намирането на подходящо работно място. 

По данни на Дирекция “Бюро по труда” безработните младежи, регистрирани за периода 01.01.2018 г. -  30.11.2018 г., са 683. О тях с 
висше образование са 165 (24%), със средно – 352 (52%), с основно образование са  88 (13%) младежи , с начално и по-ниско – 78 (11%), с 
което е налице тенденцията  за преобладаваща безработица сред младите хора със средно образование. Проблемът е в това, че специалистите, 
които излизат от средните учебни заведения, са със специалности не винаги влизащи в пряка реализация след завършването им. Не е малък  
делът на младежите с основно и по-ниско образование, които не могат да си намерят работа.  

През изминалата година е осигурена заетост на 488 младежи, като 305 или 70% от тях са устроени на работа чрез посредничеството на 
Дирекция “Бюро по труда”- Силистра. От тях на първичен пазар са устроени 184, по насърчителни мерки за заетост са започнали работа – 6, 
по програми от „Национален план за действие по заетостта 2018г.“ – 22. По схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от 
ЕСФ са работили 93 младежи. Заетостта по тези работни места е 9 м. НП „Старт на кариерата“ . През 2018г. по тази програма в заетост са 
включени 17 лица. 
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През 2018г. Дирекция „Бюро по труда” организира специализирана трудова борса за младежи. Общо 83 търсещи работа лица посетиха 
събитието. Присъстваха 6 представители на работодатели от региона, които представиха дейността на фирмите и заявените свободни работни 
места. 60 младежи започнаха работа в резултат на проведената трудова борса. 

От 2015 г. Община Силистра работи по Програма за подкрепа на неработещи и неучещи младежи, които не учат, не работят и не са 
регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" /ДБТ/ - Силистра, могат да бъдат консултирани по Програма за подкрепа на неработещи и неучащи 
младежи. За целта е назначен медиатор по Програмата. Медиаторът е посредник между клиентите и социалните организации, с цел 
преодоляване на възникнали разногласия в средата и общността, в която се реализира. 

Агенцията по заетостта към МТСП и Община Силистра подписаха договор по ОП" Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, 
програма "Младежка заетост" за стажуване на младежи до 29 години.  

Самонаемане и предприемачество 
Обучението и възпитанието в предприемачески дух е съществен компонент в цялостната политика през последните години в страната. 

През учебната 2017/2018 г. ПГСУАУ „Атанас Буров“ съвместно със СНЦ “Паралел-Силистра” и три партньорски организации от Кълъраш, 
Румъния разработи и реализира съвместен трансграничен проект : “ Предприемачество за младежка трудова мобилност”,  финансиран по 
програма INTERREG V-A Румъния – България. За мониторинг и подкрепа на дейностите, свързани с трансграничното координиране на 
обучението по трансгранично предприемачество , е  Работна група, съставена от представители на регионалните и местно образователни 
институции в областите Силистра и Кълъраш.  Тази структура има за задача да наблюдава обучението по "Предприемачество без граници" и 
да съдейства за неговото широко прилагане. В рамките на същия проект “ Предприемачество за младежка трудова мобилност” са създадени и 
функционират 10 Учебни трансгранични компании между ПГСУАУ“Атанас Буров“-Силистра  и Колежа по икономика –Калъраш-Румъния, в 
които участваха – 150 ученици, 100 участници в регионален Панаир на трансграничните фирми, 800 потребители на електроната учебната 
платформа http://e4ylm.eu ,600 участници в информационните събития, 40 обучени преподаватели. 

Предприемаческото образование чрез тренировъчни компании освен преподаването на специфични бизнес познания насърчава 
умения, формиращи предприемаческо поведение като творчески дух, усет за инициатива, поемане на рискове, самоувереност, способност да 
се работи в екип. В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за вземане на решения, водене 
на преговори, организиране и управление на времето. Все още, обаче, са малко изградените компании, което ограничава възможностите за 
придобиване на определени знания и умения у учениците от другите училища. 

Професионално ориентиране и реализация 
Разнообразни са специалностите, които предлагат професионалните гимназии -  Организация на туризма в свободното време, , 

Икономическа информатика, Компютърна техника и технологии,  Автомобилна мехатроника, Мехатроника, Технология на фармацефтични и 
парфюмерийно-козметични продукти Хранително вкусова промишленост,  Интериорен  дизайн, Строителство и архитектура, Механизация на 
селското стопанство Търговия на едро и дребно, Съдебна администрация, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 
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- дуална система на обучение, Телекомуникационни системи, Електрически машини и апарати - дуална система на обучение, Външни В и К 
мрежи - дуална система на обучение, Растителна защита и агрохимия, Производство на мебели.  

Услуги по професионално ориентиране в училищата от община Силистра се предоставят основно от Центъра за кариерно 
ориентиране, който от м. януари 2018 г. е в структурата на ЦПЛР-НАО „Галилео Галилей“. Дейността си в новата структура Центърът 
започна с организиране на конкурс за лого в началото на м.февруари с цел популяризиране на дейността и услугите. Участваха 18 млади хора, 
като проекта на победителя стана официално лого на ЦКО – Силистра. През 2018 г. Центърът за кариерно ориентиране осъществи групови 
обучения и индивидуални консултации на над 1800 ученици от I до XII клас чрез прилагане на инструментариум за ранно кариерно 
ориентиране. Обучението  се осъществява чрез: диагностика на интересите, способностите, потребностите и ценностите на учениците; анализ 
на резултатите от диагностиката, индивидуални консултации - за формулиране на лични цели и подкрепа за развитие; разработване на 
индивидуални планове на консултираните ученици за бъдещото им кариерно развитие и вземане на решение; групови дискусии по теми от 30 
филми за кариерно ориентиране  в училищното образование, тренинги , викторини и състезания по Програмата за кариерно ориентиране на 
ниво училище; интерактивни упражнения за начален, прогимназиален и гимназиален етап. В процеса на кариерното информиране ЦКО 
осъществи връзки и срещи за най-търсените  професии на пазара с Бюрото по труда, с ръководствата на фирми в общината, университетите в 
Североизточен район и страната. Центърът за кариерно ориентиране в град Силистра организира и проведе  1 форум „Дни на фотографията 
2018”  на регионално ниво с брой участници над 300. Идеята на Форума бе различните аспекти на ангажираност и присъствие в света на 
конкретна професия – фотографията, да се срещнат и обменят опит, съдържание и знание. Изнесени бяха 10 лекции с местни и гост лектори, 
достъпни за ученици, съобразно техните интереси и предпочитания. В рамките на форума буха проведени и 2 конкурса -„Цветна и романтична 
Силистра“ и„Разходка в Силистра“.  Най-добрите фотографии са включени в Календар за 2019 година, който ще бъде разпространяван с 
благотворителна кауза – събраната сума ще се предостави за деца и младежи с изявени таланти и високи постижения в областта на науката.   

Приоритет 2:Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
Улесняване достъпа да качествени услуги за подкрепа на пълноценното личностно и общественно развитие на младите хора  
В община Силистра има регистрирана Евродеск точка, чийто приемник е СНЦ «Паралел-Силистра». Екипът на Евродеск работи 

съвместно с Националната агенция по програма Еразъм плюс за разпространение на информация за събития, организирани от и за млади хора 
(www.paralel-silistra.net).   

Разширен е достъпът до информация за европейските програми чрез дейността на Областен информационен център –Силистра, 
изграден по проект на ОП «Техническа помощ»  през 2011 г.  ОИЦ предоставя разнообразна информация по открити процедури на ОП, 
информация за добри практики, разпространение на информационни програми,  предоставяне на обща информация за политиките на ЕС и др. 
За отчетния период консултация и информация са потърсили над 500 млади хора. В партньорство с Община Силистра, образователни 
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институции и НПО, центърът съдейства за приобщаването на младите хора темите за Бъдещето на Европа, Европа в моята Силистра,  Първото 
Българското Председателство на Съвета на ЕС,  Добри практики в сферата на образованието.  

През 2018г. АРГИ център-Силистра (Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“) са били проведени редица 
информационни събития за младите хора, сред които Информационен семинар на тема "Толерантността и  подрастващите", организирано от 
ФОНДАЦИЯ "Работилница за граждански инициативи"; “Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра – Кълъраш”, организиран по 
проект “Предприемачество за младежка трудова мобилност”, финансиран от програма INTERREG 2014-2020 Румъния – България; 
информационен семинар за ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 
2030 г. и българското участие в този процес; представяне на предприемаческа програма фондация Bcause. 

Стимулиране на неформалното учене сред младите хора 
Практиката показва, че младите хора предпочитат да се изявяват в  неформални среди– събирания с приятели, спортни мероприятия, 

интернет клубове, интернет форуми и чатове. Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „ нещо безсмислено и губене 
на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите като 
екология и човешки права, които засягат чувството им за справедливост. В Силистренска община  има активни млади хора и диалогът с тях на 
общинско ниво е налице, ръководството на общината осъществява периодични срещи с групи младежи и младежки неправителствени 
организации, на които са разисквани специфичните им проблеми и са набелязвани мерки за решаването им, млади хора имат възможност да 
споделят своя опит от кандидатстване по Европейски програми. Стабилен стимул за неформалното общуване сред младите хора са и 
възможностите, които Община Силистра им предоставя, като финансира на конкурсен принцип техни творчески, граждански, образователни и 
възпитателни идеи. При отбелязване на „Деня на толерантността“ младежи от Ученически парламент проведоха часове на класа по метода 
„Връстници обучават връстници“ Десет дневния цикъл от дискусии, посветени на толерантността, проведени с ученици от V и VI кл. от 
основните училища в общината, завърши с информационна кампания ( раздаване на детелини с  "10 златни правила на толерантността" и 
малък хепънинг с балони) проведена от младите хора..  

Петото издание на дискусионния форум “Диалогът с младите хора-залог за промяна” бе проведен в края на м. ноември с участието на 
над 60 младежи на възраст от 15 до 29 години- представители на ученически и студентски съвети, неформални младежки организации, 
представители на институции, работещи с млади хора. Разпределени в 4 работни групи участниците дискутираха по теми, свързани с: 

 неформално образование и гражданската активност; 
 кариерното ориентиране и реализация; 
 творческо развитие и изява на младите хора; 
 личностно развитие и работа в екип,  както и други въпроси, които вълнуват младите хора. 
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Участниците във всяка работна група след дискусия се обединиха върху кратко послание по въпрос, който според тях е важен и значим за 
младежката общност и отправиха посланията си  към Кмета на Община Силистра. В последвала среща, на чаша чай, представители на 
работните групи представиха пред д-р Найденов своите послания и получиха неговата подкрепа за реализиране на идеите. 

Ден на дигиталната сигурност бе проведен в Художествена галерия-Силистра, част от поредица срещи по училищата на тази тема. 
Община Силистра, Превантивно информационен център, по идея на Съвета на децата и Ученическия парламент и учениците от силистренските 
училища участваха в информационна среща, за да се запознаят със заплахите в интернет пространството и кибертормоза. Лектор по безопасен 
интернет беше инспектор Мирослав Хутев от специализирания сектор "Киберпрестъпност" към ГДБОП (Главна дирекция "Борба с 
организираната престъпност"). Филмът "Кой стои срещу теб в мрежата" на БНТ акцентира върху основните заплахи в интернет, мерките за 
безопасност и основните източници, от които произхождат тези опасности.. 

Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 
Oт 2007 г. до настоящата година Община Силистра разработва Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавните и общинските училища. През  2018 г. по Програмата са стимулирани над 80 ученици, класирани на призови места индивидуално 
или групово в състезания и конкурси. Финансовото обезпечаване на Програмата е в размер на 5 000,00 лв. годишно.  

За поредна година, под егидата на кмета на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов, по повод 24 май -Денят на българската просвета 
и култура и на славянската писменост, се организира и провежда тържествена церемония,  по награждаване на абитуриентите - отличници на 
завършващия випуск. Общо 53 млади хора бяха отличени с грамоти за  особени заслуги и отличен успех по време на образованието, 
завоювани медали и доказан авторитет. 

За развитие на таланта на младите хора в града функционират 2 центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски 
комплекс и Народна астрономическа обсерватория „Галилео Галилей”. В ОДК 945 деца и ученици надграждат своите знания и умения в 
различни направления: наука и технологии, изкуства и спорт. В НАО участниците са 154. Най-талантливите се стимулират по Общинската 
програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Тази година 58 ученици и 12 групи от ученици получиха еднократно материално 
стимулиране за завоювани призови места в международни, национални и и регионални конкурси, олимпиади и състезания. 5 ученици 
получават едногодишни стипендии от МОН И ММС за високи постижения в областта на науката, изкуството и спорта.  

Инициативи и дейности на ОДК: 
- Арт Работилница за коледни венци и сурвачки  
- Общински празник Светлините на коледната елха – участие на театрално студио „Артистик“ ; 
- Ателие „Писани яйца” – участие на деца от школи Из.и приложно изкуство, партньорство с Община Силистра; 
- Участие в Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство”; 
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- Включване в „Празник на река Дунав” – пленер в парка на деца от школа Изобразително изкуство;  
- Работилница за накити, посветена на 1 юни Деня на детето – партньорство с Община Силистра, за Детски празник "Децата на 

Силистра празнуват" -  6 ателиета,забавни игри; 
- Участие в Празник "С билки и песни на Еньовден";  
- Участие в Благотворителни акции за ученици в социален риск от изключване и в благотворителни и доброволчески дейности 

– на Балетна школа „Аксел“ и  театрално студио „Артистик“, школи приложно изкуство; 
- Участие в Благотворителни концерти, организирани от Ученически парламент Силистра;  
- Арт - портал на паметта”- изложба на Регионална библиотек за исторически паметници в Силистра, с рисунки от талантите на 

ЦПЛР ОДК; 
- Включване в кръгла маса с преподавателите по БЕЛ на тема „Обучението по български език в контекста на езиковата 

ситуация в област Силистра“; 
- Участие в Младежки форум "Диалогът с младите хора-залог за промяна" – партньорство модератор от ОДК; 
- Детски турнир по футбол – надпревара с деца от групи  футбол при ДГ”Ян Бибиян”; 
- Открити занятия по Оздравителна гимнастика – с деца от групи оздравителна гимнастика  при ДГ”Добруджа”; 
- Партньорство с училищата при сформирането на групи и участие в училищни  тържества и състезания 
- Гостуване на ученици от ОДК за демонстрация  химическо шоу в  ОУ „Иван Вазов”по време на празник „Парад на 

веществата”, в СУ „Н.Вапцаров” по време на общоучилищен; в празник на природните науки, ПМГ „Св.Кл.Охридски”; в ОУ  „Св.Св. Кирил и 
Методий” за популяризиране на химията като наука по интересен и забавен начин. 

Възможности за изява в областта на науката и технологиите предлагат формите, организирани от Народната астрономическа 
обсерватория „Галилео Галилей“. Всяка година членовете на Астроклуб „Персей“ защитават достойно името на град Силистра, като участват 
в редица общински, областни и национални изяви:  

• Национална лагер-школа по астрономия, астрофизика и информатика „Бели брези“, по квоти определени от НАОП Кърджали, за 
изявени наблюдатели на променливи звезди, метеори и фотографиране на обекти; 

• Трите кръга (общински, областен и национален) на Национална олимпиада по астрономия, в 43-та и 44-та Национална младежка 
астрономическа конференция в НАОП „Н. Коперник“ – Варна; 

• Младежката научна сесия за ученици и студенти на тема: “Аз и физиката” по време на 46-та Национална конференция по 
въпросите на обучението по физика в гр. Плевен;  

• 20-тия Национален Конкурс “Космосът-настояще и бъдеще на човечеството” с есета;  
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• Международния екофорум  “Сребърна 2018“ с презентация на „Въздухът, който дишаме“, спечелила първо място. 
В НАО се сформираха три групи за работа през ваканциите в съответствие с образователните и социални потребности на младите 

хора - - м. юни – „Астрономия за начинаещи“– за ученици от 1-4 клас, а през м. август – метеорна експедиция „Персеиди 2018“ в с. Ветрен за 
наблюдение и регистриране ма метеори. Реализирани бяха и редица дейности за популяризиране на астрономията и природните науки, както и 
масови прояви и публични изяви: 

• за повишаване информираността на гражданите по случай празника на гр. Силистра – 14 септември НАО "Галилео Галилей" 
представи образователен щанд в Дунавската градина, като се даде възможност на желаещите да наблюдават през телескоп земен обект през 
деня, а през нощта- планети, галактики и съзвездия; 

• Ден на отворените врати (04. 10. 2018г.), посветен на изстрелването на Първия изкуствен спътник на Земята; 
• Открита лекция с дискусия с гост-лектор от „Грийнпийс“-България на тема: „Гледай с дробовете си въздуха, който дишаме“. 

НАО се включи към националната мрежа за следене чистотата на въздуха; 
• Среща на главния координатор на SPACE CAMP TURKEY за България, Гергана Райжекова, с ученици, учители и родители от 

основните училища на гр. Силистра за запознаване с условията и регламента за кандидатстване в SPACE CAMP TURKEY 2018-
международния лагер на НАСА, който е Космически учебно-тренировъчен лагер -първи и единствен в Турция, трети в света. От включилите 
се 6 деца, 2 получиха пълни стипендии за участие - едната от Община Силистра, а другата - от Центъра за творческо , София на стойност 1250 
долара за дете;  

• Посрещане на Астрономическата пролет с участници в групите и любители астрономи; 
• Експонирана бе гостуваща изложба от Регионалния исторически музей на гр. Силистра, посветена на 100 години от 

освобождаването на Добруджа; 
• Участие в международната инициатива„Yuri's night“ с презентации за живота на първия човек, излетял в космоса, за първите 

български космонавти, забава с астро-кръстословици и игра с комети; 
• По повод Международния ден на Земята – 22 април- под мотото-„За по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване 

живота на планетата“  бе открита изложба, посветена на планетата Земя. Проведен бе и дебат на тема: "Чиста Земя - зависи ли от нас?"; 
• На 16 май 2018 г. за първи път бе отбелязан Денят на светлината с участие на ученици, родители и гости. Демонстриран бе 

соларен макет за използването на слънчевата енергия.Младите астрономи направиха малък изкуствен вулкан, а други показаха лампа на лава и 
получаване на електричен ток чрез картофена батерия. Вечерта приключи с презентацията "Не вярвай на очите си"- всички природни явления 
ги наблюдавай с очите на физиката!“; 
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• В детския празник, посветен на Международния ден на детето участници в групите подготвиха разнообразни игри за най-
малките; 

• На 27.07.2018 г. от откритата площадка в НАО „Галилео Галилей“ бе наблюдавано пълно лунно затъмнение, най-дългото за 21 
век. Посетителите, желаещи да наблюдават природното явление, научиха причините за затъмненията и различната им продължителност, 
определяха цвета на луната по време на пълната фаза, наблюдаваха планетите Марс, Венера, Сатурн и Юпитер с телескоп. 

Училищата участват в редица проекти за развитие на уменията на своите ученици: 
- Ученици от СУ "Никола Вапцаров" организираха и участваха в открит пленер на тема " Света на възрастните – какво зная за 

професиите на възрастните“. Докато младите художници творяха, за настроението се грижеха клубовете към училището - "И баба знае", 
"Млад скаут", балет "Мечтание". Пленерът завърши с импровизирана изложба; 

- Бяха сформирни 6 групи за преодоляване на обучителните затруднения и 6 групи за извънкласни дейности по интереси, по 
проект „Развитие на способностите на учениците“ в ПГПТ „Евлогий Георгиев; 

- Организирани са 4 обучителни дейност в петте партньорски училища – България / координатор на проект/, Италия, Белгия, 
Румъния и Франция за обмен на Иновативни педагогически практики по проект „Устойчива Европа“/“Europe durable”/ в ПГСУАУ „Атанас 
Буров“; 

- По проект „ Колективно образование“/”Colective Education”/ в ПМГ „Св. Климент Охридски“ се разработват иновативни 
електронни уроци по 7 модула; 

- Подобряване на обучението и повишаване на уменията придобивайки европейски опит по проект „Еразъм+“ ПГМТ „Вл. 
Комаров“ увеличават мобилността на обучение в сферата на професионалното образование. 

За първи път през 2018 г. по повод 26-юни - Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, Община 
Силистра, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивният информационен център 
по зависимости и младежи доброволци организираха фестивал на уличните изкуства. Основна част по време на фестивала бе изрисуването с 
графити на Лятната сцена в Дунавския парк от младия художник Николай Шопов. В рамките на проявата бе даде възможност на млади 
таланти да бъдат част от музикалната  програма - изпълнения на младежки рок банди, на бийтбокс, демонстрации по зумба и хип-хоп танци, 
демонстрации по скейтбординг и трикове с велосипеди, диджей. 

През лятото на 2018 г. община Силистра бе домакин на Национален фестивал по китара „Дунавски струни”. Фестивалът даде възможност на 
повече от 40 млади китаристи от пет български области да покажат своя талант. Фестивалът бе с конкурсен характер в два раздела - 
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класическа и електрическа китара. В двете журита бяха китаристи като Цветан Недялков, Петър Койчев, Бисер Иванов, Боян Дойчев, Николай 
Михайлов и Виктория Цветкова. Освен конкурсната програма се проведоха четири концерта - на лауреатите и на водещи китаристи.   

Приоритет 3:Насърчаване на здравословен начин на живот 
Спортните дейности се реализират главно в задължителната образователна програма по физическо възпитание в училищата, ЦПЛР-

ОДК, както и  по Общински спортен календар. Общината подпомага, по Наредба за спортните клубове, функционирането на 29 спортни 
клуба, където се развиват над 35 колективни и ндивидуални видове спорт - футбол, баскетбол, волейбол, борба, джудо, самбо, лека атлетика, 
плуване, спортна стрелба и др. Подобряването на условията в спортните бази  през последните години е процес на непрекъснато търсене на  
възможности за финансиране на ремонтни дейности. В резултат са извършени цялостни ремонти за обновяване на базите на закрит плувен 
басейн и  градски манеж.  

В Спортно училище «Дръстър»  се обучават 168 ученици от V до XII по футбол, джудо, борба, плуване, спортна стрелба, самбо и лека 
атлетика.. В тях се подготвят много деца и млади хора за високи спортни постижения. Към Центъра за подкрепа за личностно развитие - 
Обединен детски комплекс са разкрити 45 постоянни и временни групи по лека атлетика, плуване, баскетбол, футбол и изправителна 
гимнастика, в които са обханати над  500 деца и ученици. В организираните спортни състезания и спортни прояви над 1000 участника бяха 
млади хора над 14 годишна възраст. Практиката показва, че най-често спортуват младежите във възрастовата група от 15 до 19 години  като 
спортовете, които най-често се практикуват са тенис, плуване, баскетбол, волейбол, джудо и фитнес. С напускането на училището, обаче, 
голяма част от тях практически скъсват със спорта и грижите за поддържането на добра форма. 

Теми за здравословния начин на живот обикновено фигурират в тематичното разпределение на класните ръководители и са 
разглеждани в Час на класа, често с участието на медицинско лице. Провеждат се и редица училищни прояви, представящи здравословния 
начин на живот - училищен крос под наслов „Спорт и здраве“; състезание под наслов „ Животът е безценен, не го заменяй с дрога“; Пролетен 
хепънинг “Аз обичам природата и съм част от нея“; ежегодна пролетна кампания „ Да почистим училищния двор“; изложби; информационни 
кампании; мултимедийни презентации; анкетни проучвания; срещи разговори с представители на РПУ на тема „Наркотици и алкохол и др.  
По проект „Твоят час“ са изградени клубове по здравословен начин на живот. 

Намаляване разпространението на рисковото поведение сред деца и млади хора  свързано с употреба на наркотични вещества и 
промоция на здравословен начин на живот е основен приоритет в дейността на Превантивния информационен център по зависимости(ПИЦ). 
Основните дейности са насочени към подкрепа на протективните фактори и намаляване на рисковото поведение, чрез предоставяне на 
достъпна и обективна информация, формираща така наречения „информиран избор на поведение”, формиране на основни умения за 
здравословно поведение, вземане на правилни решения и създаване на позитивни отношения с връстниците. През 2018 г. Превантивният 

 13 



информационен център по зависимости реализира следните инициативи в областта на първична превенция на употребата на наркотични 
вещества:  

 Превантивна програма за ученици от V до XII клас „Наркотиците – рисково поведение”. В рамките на Програмата се проведоха 
беседи и дискусии с ученици от 8 и 11 клас от ЕГ „Пейо Яворов” по следните теми: „Животът е безценен! Не го заменяй с дрога!” и 
„Зависимости на новото време”. Брой обхванати ученици 105. 

 „АЗ ИЗБРАХ ДА НЕ пуша НЕ пуши и ТИ!”, която се проведе по повод Световния ден без тютюнопушене - 31 май. Кампанията 
обхвана 180 ученици от 5 до 7 клас от  ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, СУ „Никола Йонков Вапцаров” и ОСУ „Дръстър”. Дискутирани теми 
„Тютюнопушене или здраве”  и „Наркотиците – познати или не” и прожектирани: филма „Дим” и видеоклиповете „Моята лична история”, 
„Марихуана” и „Амфетамини”. 

  „Свободата да бъда себе си!”, която се реализира по случай Международния ден за борба със злоупотребата и незаконния 
трафик на наркотици - 26 юни. Кампанията обхвана 189 ученици от  8 до 11 клас от ПМГ „Климент Охридски”, СУ „Никола Йонков 
Вапцаров”и ЕГ „Пейо Яворов”. Бяха обсъдени темите -  „Въздействие на марихуаната и синтетичните наркотици - амфетамини и екстази. 
Рискове и последици” и „Зависимости на новото време”, подкрепени с  прожектиране на видеоклиповете „Марихуана”, „Амфетамини” и 
„Екстази“  и филма “Кой стои срещу теб в мрежата”. 

 Конкурс за рисунка и комикс на тема „Аз съм здрав, защото …” за ученици от 1-ви до 4-ти клас и конкурс за изработване на 
флаер на тема „НEзависим от зависимостите” за ученици в две възрастови групи 5-8 клас и 9-12 клас.  Участие взеха 57 ученици.   

 Дискусия с ученици по проблемите на интернет безопасността. Дискусията се проведе с участието на инспектор Мирослав 
Хутев от специализирания сектор "Киберпрестъпност" към ГДБОП. Прожектиран беше филма "Кой стои срещу теб в мрежата" на БНТ. 
Инициативата се проведе по идея на представителите на гр. Силистра в Съвета на децата към ДАЗД и Ученическия парламент.  

 Програма „Моят здравословен избор”, в рамките на която се проведоха: великденски празник за децата; ателие „Вълшебни 
сурвачки и коледарски венци”; турнири по баскетбол и плуване под мотото -"Здравето е ценно! Живей активно в свят без наркотици". 
Дейностите по програмата обхванаха над 260 деца и младежи от различни възрасти, родители и учители. 

 Детски празник, посветен на Международния ден на детето - 1 юни. Инициативата е съвместна проява с МКБППМН, отдел 
„Образование и младежки дейности”, ОДК и НАО "Галилео Галилей". За децата на Силистра бяха организирани 6 ателиета - "Рисуване върху 
тапет", "Изработване на бижута", "Рисуване на лица", "Прически", "Пеперуди" и "Астрономия за всички" и съпътстваща музикално-
артистична програма с весели състезателни игри, танци, приказна викторина, музикални етюди, поднесени от Театрално студио "Артистик".  

 В рамките на Международния детски танцов фестивал «Утрешният мир започва с днешното приятелство» Дирекция 
“Хуманитарни дейности”, Превантивния информационен център по зависимости и Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните проведоха на 4 юли 2018 г. конкурс „Мис и Мистър фестивал” под мотото „С красота и усмивка 
срещу наркотиците“.   
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 Детско утро „Аз обичам моята Силистра“, в рамките на което се проведоха ателиета по приложно изкуство, рисуване, прически 
за деца и концерт на детски музикални и танцови групи от гр. Силистра. 

 Конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“. Непосредствено участие в организирането 
и изпълнението на проектните дейности  взеха 260 деца и младежи на различна възраст, а посланията и идейте на проектите достигнаха до 
близо 2 500 ученици, до техни родители, учители и до обществеността като цяло. 

 
Със съдействието на РЗИ – Силистра бяха организирани редица мероприятия в училищата като: 
-  „Пушенето – за или против.Избери сам“(със съдействието на ООС „Младост“); 
-  „Месеца на трезвеността“ – ученици от ПЗГ“Добруджа“, СУ“Дръстър“, ЕГ „Пейо Яворов“ и др. взема активно участие; 
- Презентация на тема „Здравословно хранене“ – с участието на ученици от ПМГ „Св. Климен Охридски“, ПГС „Пеньо Пенев“, 

„Никола Йонков Вапцаров“ и др.; 
- „Агресия начини за справяне“ 
- “Анти СПИН кампания“ – участваха над 100 ученика от „Никола Йонков Вапцаров“ и др. 

Приоритет 4:  Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение 
Община Силистра предоставя редица социални услуги за хора в неравностойно положение. Към настоящия момент функционират пет 

социални услуги за лица и деца, извършващи дейности, които се съдържат  в чл. 49, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от Закон за предучилищното и 
училищното образование, както следва: 

Център за обществена подкрепа   
Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните семейства. Основни цели и 

принципи на работа са гарантиране на най-добрия интерес на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, 
предоставяне на възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразно техните потребности и възможности, информиране и 
насочване към други социални услуги в общността, предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване на 
родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др. Дейностите на Центъра са насочени към следните целеви групи: деца, 
жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън 
семейството им; деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално 
развитие, деца с увреждания, деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и 
семействата на тези деца. 

Центърът за обществена подкрепа е с капацитет 20 места, като към момента обслужва 39 деца в риск и техните семейства. 
Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с увреждания  
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Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: деца и възрастни с физически увреждания, деца и 
възрастни с интелектуална недостатъчност, деца и възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи възрастни хора, деца и лица с 
различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието. Център за социална 
рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични 
и рехабилитационни дейности, логопедична и психологична терапия, социално-правни консултации, обучение и ориентиране, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 

Капацитетът на центъра е 25 места, като към момента 4 деца ползват рехабилитационни услуги. 
Дневен център за деца и младежи  с увреждания  
ДЦДМУ предоставя дневна грижа и почасови социални услуги. На потребителите е осигурен безплатен транспорт  - извозване от 

дома на потребителя до Центъра и обратно, безплатна храна за децата до 18-годишна възраст, медицински грижи, корекционно-
компенсаторна и възпитателна работа, логопедична терапия, арттерапия, музикотерапия, психологична помощ, кинезитерапия и др. 

Капацитетът на дома е 48 места. Към момента услугите на Центъра ползват 81 деца и младежи от община Силистра. 
„Личен асистент“ 
Предоставяне на почасови грижи в домашна среда на деца/пълнолетни лица с трайни увреждания и на лица над 65-годишна възраст в 

невъзможност за самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на ежедневните им потребности от битов и социален 
характер.Капацитетът на услугата е 200 места, като към момента от 200 потребители, ползващи услугата, 24 са деца. 

Приемна грижа 
Приемната грижа е алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск, включително деца с увреждания; деца, жертви 

на насилие или трафик и деца, непридружени бежанци, с цел осигуряване на сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето. 
Дневен център към Дом за медико-социални грижи за деца  
Дневният център към Дом за медико-социални грижи за деца предоставя следните специализирани услуги: продължително 

медицинско наблюдение, диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми; училище 
за родители – социално-правно подпомагане на самотни бременни и самотни майки, майки с рискова бременност, родители на увредени деца, 
родители със социални или здравни проблеми. Капацитетът на дневния център е част от общия капацитет на Дома и наброява 60 места, като 
към момента услугите му ползват 63 деца от област Силистра и от други области в страната. 

През 2018 г. Община Силистра  реализира проект, чрез който ще се изградят ЦОП и още два центъра за деца с увреждания. 
 

Приоритет 5  Развитие на младежкото доброволчество 
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В последните години, както в България така и в Силистра силно се популяризира доброволчеството. Чрез своята активна работа  
доброволците от БМЧК, РЗИ, Ученически парламент и др.организации, осмислят ежедневието на младите хора в подкрепа на обществени 
каузи, което е предпоставка за социална интеграция на младия човек, за придобиване на нови знания и развитие на различни умения. Всички 
тези организации популяризират възможностите за по-добър начин на живот на младите хора и гражданите. Благотворителни концерти, базари, 
акции за събиране на дрехи, играчки и средства са част от младежкото доброволчество. Традиционна  е и инициативата на Ученически 
парламент «Коледна усмивка», която зарадва ученик в неравностойно положение. По инициатива на младите хора в школите по изобрзително и 
приложно изкуство към ОДК,  се проведе доброволческа акция «Подари картина». Повече от 70 картини на младите художници са 
предоставени на отделения в МБАЛ-Силистра.  

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите за 
доброволчески дейности. Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Механизмите за публичното 
подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на солидарност и гражданска активност все още са в процес на развитие. 

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност 
 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към 
основните демократични ценности и стандарти 
Участието на младите хора в процеса на вземане на решение на местно и регионално ниво се осъществява предимно чрез 

сътрудничество с местните и национални власти. В общината своя дейност развиват различни младежки организации и неформални групи 
като често проявите за млади хора се организират съвместно. Активна дейност развива Ученически парламент, където членуват 30 младежи на 
възраст между 14 и 19 години, представители на всички учебни заведения от гр.Силистра. Членовете му са инициатори на много прояви с 
подкрепата на общинска администрация и други младежки организации.  

Община Силистра подкрепя финансово или организационно проекти и инициативи на млади хора. През месеците април и май бяха 
изпълнени проекти по конкурсната сесия “Младите за Силистра 2018”. За седма поредна година Община Силистра предоставя средства за 
реализирането на малки проекти, чрез които се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират творческите си идеи. 
Проектите реализираха дейности, ориентирани към повишаване на компетенциите и уменията на младите хора за здравословен начин на 
живот и стимулиране на физическата активност, изява на таланти в сферата на науката, изкуството и културата, развиване на 
доброволчеството. 

Традиция стана провеждането на Ден на ученическото местно самоуправление, по повод Деня на Европа – 9 май - 11 ученици, 
представители на Ученически парламент - Силистра, поеха управлението на общината, като замениха за няколко часа кметското ръководство.  
Работният ден на ученическия екип в Общинска администрация започна със запознаването им с местния ръководен екип. Кметът д-р 
Найденов посрещна "новото" ръководство в заседателната зала на общината и ги приветства с добре дошли. 
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Младежите акцентираха върху това, че работата на служителите е изключително сериозна и отговорна. Те имаха възможност да отправят 
своите съвети и идеи към Кмета на Община Силистра за бъдещото развитие на града.  

Представители на Ученически парламент, Силистра и Общинския съвет по въпросите за младежта участваха в  национални младежки 
среща - в Горна Оряховица, Враца, Варна и София. По време на срещите участниците обсъждаха конкретни действия, свързани с 
възможностите за развитие и активност на младежкия сектор, изразиха конкретни идеи в кои приоритетни области трябва да бъде развиван 
младежкият сектор и какви да са ефективните действия в тази насока. Заедно със своите колеги дискутираха и други теми, представиха 
дейността на организациите си и обмениха идеи за интересни инициативи.  

Приоритет 7 Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 
Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Осигурен е ефективен достъп до образование, обучение и информация на младите хора в малките населени места, чрез организиране на 
гъвкава транспортна схема, предоставяне на общежитие, насърчаване и подпомагане на активното включване на младежите в дейностите на 
читалищата (фолклорни, певчески, танцови групи, информационни семинари и др.). В Община Силистра са регистрирани 23 читалища, от които 
20 в малки населени места на общината и 3 – в гр. Силистра. Те съхраняват българския дух и традиции и осъществяват разнообразна културна 
дейност, като съвременни културно-информационни центрове. Активно е взаимодействието и подкрепата на Община Силистра с народните 
читалища в малките населени места , които участват във всички прояви от богатия общински културен календар. Те представят своята дейност 
и културни продукти на общински, регионални, национални и международни фестивали и са носители на много отличия. От участниците в  тези 
дейност, 40% бяха млади хора, получили възможност за изява и развитие в: 

- Традиционен празник на кукерите и маските –с. Айдемир; 
- VI кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа” в с. Сребърна с изложба-дегустация; конкурс за автентични ястия и конкурс за домашни 

напитки; конкурс за етновизия на щанд; творчески работилници – детска готварска работилница, ателиета и др.; фолклорна програма – с 
над 20 певчески и танцови изпълнения – деца и възрастни от читалищни колективи, вкусни ястия за всички посетители; 

- Х Национален хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее” в с. Сребърна 
- I -ви Празник на патриотичната и възрожденска песен „Песен за  България; 
- XI-ти Регионален конкурс за млади изпълнители на добруджански народни песни „С песните на Васила  Вълчева“; 
- „Пролетни игри и песни” – традиционен общински преглед на читалищните художествени състави на различните етноси с участието на  

20 народни читалища с над 35 художествени колектива и 450 самодейци от Община Силистра. Те представиха културното многообразие 
и традиции в региона; 

- VІІІ Фолклорен празник „Земята и хората” в с. Бабук; 
- V Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце”  – областен етап. 
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- Общински фолклорен концерт на изявени индивидуални певци и инструменталисти на добруджанска музика "Славеи на Добруджа"; 
- ХХІV-ти фестивал на коледарските групи „Стани нине, господине”. 
Възможностите за професионална и личностна реализация в малките населени места, като изключим културните прояви, обаче са 
ограничени. Възможностите тук се ограничават до организиране на малък частен бизнес в областта на селското и горското стопанство. 

 
Приоритет 8 Развитие на междукултурния и международния диалог 
Междуетническо  и  междукултурно опознаване, толерантност и диалог 
Основният принцип, който се откроява в общинската политика, е всички прояви да утвърждават принципите на толерантност, 

информираност и добронамереност. Това са и принципите, залегнали в  Плана за действие за подкрепа на интеграционните политики /2015-2020 
г./ и богатия Културен календар на Община Силистра. Прилага се целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от 
ромски произход, за борба с бедността и изключването, както и предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно положение от други 
етнически групи.  В изпълнение на Плана е създаден Общински съвет по етническите и интеграционните въпроси, който през 2018 г. реализира 
редица инициативи за междуетническо  и  междукултурно опознаване, толерантност и диалог. В училищата традиционно се провеждат редица 
дейности, свързани със съхраняване и развиване на културната идентичност на млади хора от етническите малцинства в интеграционна 
мултикултурна среда: 

- По проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности“ /ТВОЯТ ЧАС/ в 2 училища бяха разкрити групи - „Фолклор на етносите“ в ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий“, с. Брадвари и „С танците ръка за ръка“ в ПГПТ „Евлогий Георгиев“; 

- През учебната 2017/2018 г. 3 училища от Община Силистра /ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Брадвари, ОбУ „Св.Кл. Охридски“, 
с. Проф. Иширково и ПГПТ „Евлогий Георгиев“/ бяха партньори на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ по проект 
„Всеки ученик ще бъде отличник“. За новата учебна година по проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“ партньори са 3 училища и 1 ЦПЛР 
- ОбУ „Св.Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково, ПЗГ „Добруджа“, СпУ „Дръстър“ и ООС „Младост“. Планирани са занимания по интереси, 
допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските ученици и на останалите етнически общности - акции, 
кампании, тържества и дейности с родители, в които ще се включат над 500 ученици и 90 родители; 

- По проект „Нов шанс за успех“ за превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни 
роми в ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково са ограмотени 11 млади роми. 

- В плана на РУО-Силистра за квалификационна дейност се реализирани 9 дейности с 275 учители, подкрепящи интеркултурната 
перспектива в образованието като споделен възглед, основан на взаимно опознаване, диалог и сътрудничество. Бе проведен изнесен 
обучителен семинар на тема „Работа в интеркултурна среда“ с 15 педагогически специалисти от ОбУ „Св.Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково и 
ПГПТ „Евлогий Георгиев“, партньори на Община Силистра по проект „Мога и успявам“ Обучението бе силно фокусирано върху 
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практическите аспекти и ориентирано към придобиването на познания и умения в областта на образование без предразсъдъци, допълнителна 
компетентност за националните и международните ценности в контекста на демокрацията, стандартите за граждански и човешки права 
/правата на малцинствата, интерактивните методи на обучение за ползване на материали и програми за образование без предразсъдъци в клас. 

В партньорство с народните читалища се осъществиха редица художествени прояви с участието на  музикални и танцови състави, певци, 
творци и изпълнители от ромската общност и други етнически общности от региона и от национален мащаб: 

- По повод Международния ден срещу формите на дискриминация  - 21 март Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси проведе ученически конкурс за рисунка и есе “Дъга на толерантността”. Конкурсът се проведе за девета 
поредна година. Темата за рисунка през 2018 година бе „Празниците на етносите в нашия край“, а за есе или разказ „Светът на етносите-познат 
и непознат”.  Близо 100 участници от Силистренска област и страната представиха чрез изкуството своето виждане и разбиране за 
толерантност, търпимост и приятелство.  

- През 2018 г. се реализира ежегодната проява, посветена на приятелството и 8 април - Международен ден на ромите. В с. Бабук 
отбелязаха празника с футболна среща между ромите от кв. „Дръстър“ на с. Калипетрово и ромите от с. Бабук.  Организираното тържество в НЧ 
„Дочо Михайлов“ бе с деца от детската градина „Здравец“ в с. Бабук и учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ на село Калипетрово. С 
помощта на модерна мултимедия секретарят на читалището представи пред младежите любопитна информация за ромските обичаи, техния 
поминък и произход. 

- Международният ден на толерантността – 16 ноември бе отбелязан с турнир по народна топка, организиран от Община Силистра, 
съвместно с Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и активното участие на  Ученически парламент. 
Организирана бе и изложба с рисунки, изработени от участниците в дискусии, посветени на толерантността и проведени с ученици от 
основните училища в общината. Изложбата бе експонирана в  АРГИ център – Силистра. 

- XXІII  Международен детски танцов фестивал „Утрешният мир започва с днешното приятелство”. Фестивалът се утвърди като 
неповторим празник на танцовото изкуство, уникален с участието на детски формации от Силистра и чужбина: Украйна, Полша и Македония. 

- Трети събор на алианите „Невруз” в село Брадвари; 
- Периодично  се провеждат информационни кампании, свързани с религията и празниците на ромската общност - дипляни и  постери, 

радиопредавания, публикации в местния печат и срещи с ученици и студенти; 
- Издирват се и се създават етнографски сбирки в читалищата на селата Бабук, Иширково, Брадвари, Смилец, Йорданово и Калипетрово от 

Регионален исторически музей – Силистра в партньорство с Община Силистра; 
- За 27-ма поредна година бе проведен и Международен екологичен форум “Сребърна”. Участие взеха 320 ученици и млади хора от цяла 

България и от румънски градове. Целта е да се засили интереса на младите хора към проблемите на екологията, да съдейства за формиране на 
гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда и биологичното разнообразие на планетата Земя.  Защитени 
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бяха 24 екологични проекти, а в съпътстващия форума национален конкурс “Земята-наш дом” участваха 285 рисунки, произведения на 
приложното изкуство и литературни творби.  

 
Приоритет 9.Повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността 

Правонарушения, извършени от млади хора 

            При превенцията на правонарушенията и осъществяване на възпитателно-корекционна работа с малолетни и непълнолетни извършители 
на противообществени прояви основна роля играе Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН).  
 Превантивната си дейност Комисията извършва в две основни направления: от една страна организиране на масови мероприятия за 
ангажиране на свободното време, представяне и утвърждаване на положителни модели за поведение и личностно развитие на децата и 
младежите и от друга страна пряка консултативно-възпитателна работа с децата под формата на индивидуални и/или групови консултации, 
тренинги и беседи. 

Като част от превантивната си работа, през 2018 г. МКБППМН и Общински съвет по наркотични вещества, подкрепиха инициативата на 
Ученически парламент – Силистра и Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в 
училище 28.02.2018 г. По предложение на младежите, двойки доброволци гостуваха в час на класа при ученици от III до VIII клас и със 
съдействието на класните ръководители им разказаха за повода за отбелязване на подобен ден. Под формата на игри, разговори, тренинги 
комуникираха с децата и им предадоха идеята за мирно решаване на конфликти, за толерантност, разбирателство и приятелство.  

На 16.03.2018 г. се проведе целодневен обучителен семинар на тема „Практически аспекти на прилагане Наредбата за  приобщаващо 
образование“, с лектор доц. д-р Юлия Георгиева Дончева, преподавател в РУ ,,Ангел Кънчев“ и участници педагогически съветници, учители и 
обществени възпитатели. Обучението е реализирано съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“ на Община Силистра и ЦПО, 
Филиал Силистра, РУ ,,Ангел Кънчев“.  

По случай Великденските празници в периода 12.03 – 05.04.2018 г. се проведоха изнесени ателиета за изрисуване на 5 големи 
стиропорени яйца от художници от града и техни млади възпитаници. За 05.04.2018 г. се състоя празник на площад „Свобода“ с програма от 
Куклен театър Силистра– детско шоу „Не на кино, не на бал, идвайте на карнавал!“. 

В рамките на Международния детски танцов фестивал «Утрешният мир започва с днешното приятелство» Дирекция “Хуманитарни 
дейности”, Превантивния информационен център по зависимости и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните проведоха на 4 юли 2018 г. конкурс „Мис и Мистър фестивал” под мотото „С красота и усмивка срещу 
наркотиците“.   

МКБППМН, съвместно с дирекция ХД, организира турнир по шахмат - купа „Дръстър“ за ученици от 1ви до 7ми клас. Турнирът се 
проведе в периода 19.02 – 06.03.2018 г. и в него взеха участие отбори от 5 училища в града. 

МКБППМН подкрепи Център за кариерно ориентиране, НАО „Галилео Галилей“ и отдел „Образование и младежки дейности“ при 
Община Силистра за реализирането на форум „Дни на фотографията“. Форумът беше насочен към младежи с интерес към фотографията и се 
проведе в периода 25.09 – 03.10.2018 г., като включи ателиета на различни теми, конкурси и изработване на календар. 
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МКБППМН, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Образование и младежки дейности“ при Община Силистра, младежи - доброволци 
реализираха Уличен арт фестивал по повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици. Проявата включи: 
- изрисуване на лятната сцена в Дунавски парк, съгласно изработен от доброволец – художник проект; 
- съпътстваща програма с изпълнения на музикални младежки групи, модерен балет, хип-хоп танци, зумба,  велодемонстрации, бийтбокс, 
караоке и др. 

МКБППМН, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Култура“ при Община Силистра и ОДК реализира детски празник по случай 14 
септември. В рамките на проявата се проведоха 3 ателиета – по приложно изкуство, за оцветяване, за прически. Беше организирана и 
съпътстваща музикална програма с викторина.  

МКБППМН, съвместно с ОСНВ / ПИЦ, отдел „Образование и младежки дейности“ при Община Силистра, НАО „Галилео Галилей“ и 
ОДК реализира детски празник по случай 1 юни. В рамките на проявата се проведоха 6 ателиета – по рисуване върху тапет, за изработване на 
бижута, за рисуване на лица, за прически, ателие „Пеперуди“ и ателие на НАО „Г.Галилей“. Беше организирана и съпътстваща музикална 
програма и игри, с пускане на хвърчила и балони.  

За шеста поредна година МК реализира Лятна програма – клубове по интереси за деца от 8 до 18 години. Около 400 деца участваха в 
дванадесет клуба по интереси – плуване, тенис, шах, хип-хоп танци, народно творчество, приложно изкуство, зумба, латино танци, самоотбрана, 
млад скаут, ветроходство и гребане.  

Отново за шеста поредна година МКБППМН, Общински съвет по наркотичните вещества (ОСНВ) и Превантивен информационен център 
по зависимости (ПИЦ) реализираха конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“. В рамките на сесията 
бяха одобрени и изпълнени 11 проекта, в които проектните дейности бяха насочени към една или повече области на действие – превенция на 
насилието, агресията тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на употребата на психоактивни вещества, 
превенция на рисково поведение в интернет пространството, дейности за повишаване на сексуалната и здравна култура на подрастващите; 
дейности по промотиране на пътна безопасност. Общото одобрено финансиране за реализиране на проектите е в размер на 8896,74  лв. В 
кандидатстващите групи участваха близо 180 деца и младежи, а очакванията им са идеите и посланията на проектите им да достигнат до над 
3000 техни връстници, до техни родители, учители и до обществеността като цяло. 

През месец декември 2018 г., съвместно с отдел „Култура“, Местната комисия организира детски празник „Около елхата“ за запалване 
светлините на градското коледно дърво, както и традиционните детски турнири по шахмат и футбол. 

Местната комисия продължи и тясното си сътрудничество с училищата от общината като съдейства за корекция на асоциално / рисково 
поведение, работи с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда или са застрашени от отпадане от училище, оказва при нужда 
социална или възпитателна подкрепа чрез консултации, тренинги и беседи. Основно работата в училищата се осъществява от обществените 
възпитатели към Комисията, като за всяко от 14-те училища на територията на града и близките населени места, както и за Обединеното 
общежитие за средношколци и за Центъра за настаняване на деца от семеен тип е определен конкретен обществен възпитател, който 
поддържа близък контакт и при нужда оказва съдействие на определен от ръководството представител на училището (обикновено това е 
педагогическият съветник, психологът или председателят на УКПППУ). 

Към Местната комисия е създаден и функционира успешно Консултативен кабинет, осигуряващ консултации за деца, родители и 
педагози, свързани с асоциално поведение, помощ във възпитанието, допълнителна възможност за връзка с комисията. 

През 2018 г. в МКБППМН са заведени 29 преписки и наказателни постановления за 52 извършители (малолетни и непълнолетни) на 
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противообществени прояви. От тях са разгледани и решени дела за 38 извършители, от които на 29 са наложени възпитателни мерки и за 9 
лица делата са прекратени поради навършване на пълнолетие, а за 14 маловръстни престои образуване/разглеждане на възпитателни дела. За 
сравнение през 2017 г. са заведени 28 преписки и наказателни постановления за 30 извършители и са разгледани и решени дела за 22 
извършители, а за 8 от извършителите делата са образувани и разгледани през 2018 г., тъй като са постъпили в края на годината. 
Специфичното при преписките през 2018 г. бе извършването на противообществени прояви от групи деца (групи от 3 деца в четири от 
случаите и група от 5 деца при една преписка). 

През отчетния период в училищата се проведоха редица мероприятия по безопасност на движението – лекции, конкурси и изложби на 
рисунки, табла и кътове с информационни материали, викторини, презентации, уроци за безопасно движение, прожектиране на филми, 
радиопредавания. С различни инициативи бяха отбелязани Глобалната седмица за пътна безопасност и Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътно-транспортни произшествия. В Спортно училище "Дръстър" бе организирано състезание по приложно колоездене като по 
този начин бе почетена паметта на загиналите при автомобилни катастрофи. В него взеха участие ученици от V до VII клас под ръководството 
на преподавателите по Безопасно движение по пътищата. 

Реализира се и общинско състезание по безопасност на движението „Приложно колоездене” за момчета и момичета на възраст от 10 
до 12 години. 

 
II. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2010-2020/ 
 
1.  Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора: 
• Улесняване на прехода от образование към заетост; 
• Насърчаване на икономическата активност на младите хора. 
2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги: 
• Улесняване достъпа да качествени услуги за подкрепа на пълноценното личностно и общественно развитие на младите хора; 
• Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора. 
3. Насърчаване на здравословния начин на живот: 
• Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 
4. Превенция на социално изключване на млади хора в неравностойно положение: 
• Младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащиспециализирани институции; младежи,стра

дащи от различни зависимости и други групи младежи в риск. 
5. Развитие на младежкото доброволчество: 

 23 



• личностно  развитие,  мобилност,  учене, конкурентоспособност социално  сближаване,  солидарност  между  поколенията  и  
формиране  на  гражданско самосъзнание. 

6. Повишаване на гражданска активност: 
• Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и 

за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. 
7. Развитие на малките населени места и селски райони: 
• Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 
8. Развитие на междукултурния и международния диалог: 
• Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за младите хора да участват пълноценно в междукултурното и международно 

младежко общуване. 
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността: 
• Стимулиране  на  активното  участие  на  младите  хора  в превенцията  на  престъпността. 
 
III. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2010-2020/. 
 
Общинският план за младежта има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в 

съответствие с динамично променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички заинтересувани участници и предполага 
създаването на добра организация и координация. 

 
/ вж. Приложение 1/ 
 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика, като работи в тясно 

сътрудничество с: 
• Общински съвет-Силистра (ОС) 
• Общински консултативен съвет по въпросите за младежта (ОКСВМ); 
• Превантивно-информационен център по зависимости(ПИЦ); 
• Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН); 
• Регионално управление на образованието-Силистра (РУО); 
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• Училища; 
• Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР-ОДК); 
• Център за подкрепа за личностно развитие - НАО “Галилео Галилей” (ЦКО); 
• Дирекция „Бюро по труда” – Силистра (ДБТ); 
• Регионална здравна инспекция (РЗИ); 
• Дирекция “Социално подпомагане” - отдел “Закрила на детето” (ДСП-ОЗД); 
• Български червен кръст (БЧК); 
• Районно полицейско управление (РПУ); 
• Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО);  
• Културни институти; 
• Читалища; 
• Спортни клубове; 
• Областен информационен център (ОИЦ); 
• Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси; 
• Младежки организации; 
• Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора  
 
 
V.ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
 
Наблюдение 
Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Общинския план за младежта за 2019 г.  Планът се приема с Решение 

на Общински съвет – Силистра и е отворен за актуализация при необходимост. 
Мониторинг на текущото изпълнение на дейностите извършва от  отдел “Образование и младежки дейности” и Общинския 

консултативен съвет по въпросите за младежта. 
Отговорно лице, което да координира  изпълнението и отчитането на Плана за изминалата година е мл.експерт “Приобщаващо 

образование и младежки дейности” . 
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Оценка 
Предвижда се да бъде осъществена междинна и крайна оценка по плана  за  установяване  на  съответствието, ефективността, 

ефикасността и устойчивостта при изпълнението й от Общински консултативен съвет по въпросите на младежта и Общински съвет-Силистра 
Актуализация 
Общинският план за младежта е отворена система, той следва динамиката на промяната в развитието на ситуацията в общината, която 

определя  възникването на нови потребности. Затова е отворен и може да бъде актуализиран по предложение на младежки организации и 
институции, работещи с млади хора. 

 
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
1. Общинският план е обсъден с членовете на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта 
2. Планът ще бъде публикуван в сайта на Община Силистра и във профила на Общинския консултативен съвет във Фейсбук 
3. Дейностите по Общинския план ще се популяризират чрез средствата за масово осведомяване и по линия на контактите, 

осъществявани чрез Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта и други младежки организации. 
 
 
 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни институции Финансиране 
1. Улесняване на прехода 
от образование към заетост 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Подобряване качеството на 
средното и висшето образование 
и неформалното обучение, както 
и насърчаване на ученето през 
целия живот в съответствие с 
потребностите на пазара на труда 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.Осигуряване на ефективни 
стажове по придобиваната специалност 
в професионалните гимназии и висшите 
училища 
 
1.1.2. Организиране на информационни 
кампании 
 
1.1.3. Участие в разработването и 
реализацията на проекти за насърчаване 
на изследователския интерес на 
ученици и студенти съвместно с фирми 
и институции 
 

Директори на училища и 
ръководители на ВУЗ; 
РУО; Община Силистра 
 
Община Силистра 
директори на училища 
Директори на училища и 
ръководители на ВУЗ; 
Община Силистра 
РУО; ПЦПППО, ЦПЛР-
НАО, ДБТ,  директори 
на училища и 
ръководители на ВУЗ 
 

Държавен бюджет и 
външно финансиране 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
Европейски и 
Национални програми 
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1.1.4. Организиране на срещи между 
работодателите, професионалните 
училища, обучителните центрове, 
Дирекция “Бюро по труда” и 
академичната общност по въпроси за 
професионалната и житейска 
реализация на младежи, включително и 
на младежи в: 
• неравностойно положение –
 младежи със специални образователни 
потребности, 
•  социален риск или 
отпаднали от образователната система 
1.1.5. Организиране на срещи с млади 
хора, развиващи успешен бизнес в 
България 
 
1.1.6. Участие в инициативата 
„Мениджър за един ден”, организирана 
от “Джуниър Ачийвмънт” 
 
1.1.7. Организиране „Панорама на 
образованието в община Силистра“ 
 
1.1.8. Организиране на общинско 
състезание „Иновационен лагер“ 

 
Община Силистра 
ДБТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Силистра 
ДБТ 
 
 
РУО, ЦПЛР-НАО 
„Галилео Галилей“, 
Община Силистра, 
ръководства на училища 
и ВУЗ, НПО  
 
 
РУО, ЦПЛР, 
ръководства на училища 
и ВУЗ, НПО 

 
Общински бюджет, 
делегирани бюджети на 
училища и проектно 
финансиране 
 
 
 
 
 
 
 
Общински бюджет 
 
 
 
 
 
Не приложимо 
 
 
 
Общински бюджет,  
 

1.2. Разширяване на достъпа до 
услуги за професионално 
ориентиране на младите хора 

1.2.1.Предоставяне на услуги за 
професионално ориентиране 
 

ЦКО, директори на 
училища и ВУЗ 

Държавен бюджет  и 
външно финансиране 
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1.3. Намаляване броя на 
необхванатите и отпадащите 
ученици 
 

1.3.1.Прилагане на мерки по 
Механизма за съвместна работа на 
институциите за обхващане и 
включване в образователната система 
на деца и ученици в задължителна 
училищна възраст 

Екипи за обхват Не приложимо 
 

2. Насърчаване на 
икономическата активност 
на младите хора 
 

2.1.Осигуряване на възможности 
за придобиване на трудов стаж на 
безработни младежи чрез 
средства от оперативни и 
национални програми 

2.1.1 Организиране на срещи и 
дискусии за запознаване с 
Европейските и Национални програми, 
осигуряващи заетост за младите хора 
 
2.1.2. Участие в младежка трудова 
борса 
 
2.1.3.Обучение по предприемачество и 
развиване на бизнес идеи за млади хора 

ОИЦ, ДБТ, Община 
Силистра, НПО 
 
 
 
Дирекция “Бюро по 
труда”, Община 
Силистра 
Община Силистра,  
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  

3. Улесняване достъпа да 
качествени услуги за 
подкрепа на пълноценното 
личностно и обществено 
развитие на младите хора 
 

3.1. Формиране на 
информационна политика, 
насочена към младите хора 

3.1.1. Пълноценно функциониране на 
ЕВРОДЕСК точката за обмен и 
разпространение на безплатна 
информация 
 
 
3.1.2. Подобряване и улесняване на 
достъпа на младите хора до интернет и 
електронно съдържание в Регионалната 
библиотека”Партений Павлович” 

НПО 
 
 
 
 
 
Община Силистра, 
РБ “Партений 
Павлович” 

 
По програма Еразъм + 
 
 
 
 
 
Не приложимо 
 
 
 
 

4.Стимулиране на 
неформалното учене сред 
младите хора 
 

4.1.  Предлагане на услуги за 
разширяване на знанията, опита и 
уменията на млади хора за 
приобщаване към ценностите на 
гражданското общество, науката, 

4.1.1. Организиране на обучения по 
метода “Връстници обучават 
връстници”. 
 
4.1.2. Организиране на обучения, 

Община Силистра 
ПИЦ, МКБППМН 
 
 
ОДК, РЗИ, ПИЦ, 

Общински и държавен 
бюджет 
 
 
Общински и държавен 

 28 



културата, изкуството, 
здравословния начин на живот, 
безопасността на движение по 
пътищата и за предотвратяване 
на противообществените прояви 

насочени към превенция употребата на 
наркотици, правонарушения и 
формиране на ценности и лични умения 
 
4.1.3. Популяризиране системата за 
валидиране на неформално придобити 
знания, умения и компетентности 

4.1.4. Запознаване с възможностите, 
които предоставят Европейските 
програми и кандидатстване по тях 

4.1.5. Организиране на обучения с 
представители на ученическите съвети 
за развиване на умения за лидерство, 
мотивация за лична инициатива и 
участие 

4.1.6. Провеждане седмица на 
дигиталната сигурност 

МКБППМН 
 
 
Община Силистра, НПО 
 
 
ОИЦ, НПО 
 
 
Община Силистра 
 
 
 
 
Община Силистра, 
съвместно със Съвета на 
децата към ДАЗД 

бюджет 
 
 
Не приложимо 
 
 
Не приложимо 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 

5. Развитие на таланта, 
творческите умения и 
културното изразяване на 
младите хора 
 

5.1. Подобряване на 
възможностите за реализация на 
социалните и творческите умения 
на младите хора, съобразно 
техните интереси и стимулиране 
на инициативността и 
младежкото творчество 

5.1.1.Разработване на Програма на 
мерките за насърчаване на творческите 
заложби и потребности на деца с 
изявени дарби 
 
5.1.2.Организиране, провеждане и 
участие в различни прояви и 
инициативи, съгласно Културния 
календар на Община Силистра, 
включително и събития за възраждане 
на българския фолклор 
 
5.1.3.Организиране на Фестивал на 
уличните изкуства 
 

Община Силистра 
 
 
 
 
Община Силистра, 
ЦПЛР, младежки 
организации 
 
 
 
 
Община Силистра, 
ЦПЛР-ОДК, младежки 
организации 

Държавен и общински 
бюджет 
 
 
 
Общински бюджет 
 
 
 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
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5.1.4. Организиране и провеждане 
вечер на талантите 
 
5.1.5. Организиране и провеждане на 
Литературна ученическа конференция 
за ученици от XI и XII кл.   

Община Силистра, 
ЦПЛР-ОДК, младежки 
организации 
 
РУО, Община Силистра, 
ръководства на училища 

Общински и държавен 
бюджет 
 
 
Държавен и общински 
бюджет 

6. Превенция на факторите, 
създаващи риск за здравето 
на младите хора 
 
  

6.1.Насърчаване и подпомагане 
на сътрудничеството между 
здравните специалисти, 
младежките и спортни 
организации за утвърждаване на 
здравословен начин на живот 

6.1.1. Организиране и участие в 
програми, свързани с профилактиката и 
промоцията на здравето на младите 
хора 
 
6.1.2. Реализиране на програма за 
превенция на употребата на 
наркотични вещества  “Ние сме по-
силни от всичко” с обучения на млади 
хора, педагогически съветници и 
медицинските специалисти в 
училищата и изграждане на 
партньорски екипи за ефективно  
планиране  и реализиране на 
превантивни дейности и  програми.по 
метода "Връстници обучават 
връстници”.  
 
6.1.3. Организиране и провеждане на 
дейности, свързани с повишаване 
информираността и изграждане на 
умения по отношение на 
здравословния начин на живот - 
издаване и разпространение на 
превантивни и образователни 
материали.  

 ПИЦ, РЗИ, ЦПЛР-ОДК, 
Община Силистра 
 
 
Община Силистра, ПИЦ, 
РЗИ, БМЧК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЗИ, ПИЦ, Директори на 
училища и ВУЗ, НПО 
 
 
 
 
 
ПИЦ, Община Силистра, 
младежки организации, 

Общински и държавен 
бюджет 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Държавен и общински 
бюджет 
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6.1.4. Провеждане на превантивно - 
информационни кампании по повод: 
Месецът на трезвеността, 14 февруари 
Ден на влюбените, Международен ден 
за съпричастност със засегнатите от 
ХИВ/СПИН / третата неделя на  
м. май, 26 юни - Световен ден за борба 
срещу наркоманиите и 31 май - 
Международен ден за борба с 
тютюнопушенето; 1 Декември –
Световен ден за борба срещу СПИН 
 
6.1.5. Провеждане на конкурсна сесия 
за малки училищни проекти 
„Младежта срещу насилието и 
наркотиците“ 

ЦПЛР-ОДК, РЗИ 
 
 
 
 
 
 
 
ПИЦ, МКБППМН, 
Община Силистра 
 
 

Държавен и общински 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 
 

 6.2. Повишаване сексуалната 
култура на младите хора 
 

6.2.1. Издаване на информационни 
материали и провеждане на медийни 
кампании  
6.2.2. Провеждане на обучения в 
училищата по метода „връстници 
обучават връстници”, изложби и 
прожектиране на видеофилми по 
темата „Трафик на хора”   

Община Силистра 
ПИЦ, РЗИ 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 

 6.3. Насърчаване на физическата 
активност и спорта сред младите 
хора 

6.3.1. Разнообразяване на спортните 
инициативи и състезания 
 
6.3.2. Организиране на прояви, 
посветени на Европейската седмица на 
спорта и физическата активност; 10 
май-Световен ден на движението 
 
6.3.3. Организиране на публични 

Община Силистра, 
ЦПЛР-ОДК, Спортни 
клубове, ПИЦ, 
МКБППМН 
 
Община Силистра, 
ръководства на училища 
и ДГ, ЦПЛР-ОДК, 
Спортни клубове, ПИЦ, 

Общински бюджет, 
външно финансиране, 
Държавен бюджет 
Общински бюджет, 
външно финансиране, 
Държавен бюджет 
 
 
Общински и държавен 
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демонстрации на спортните клубове за 
стимулиране на физическата активност 
 
6.3.4. Организиране на „Дни на 
предизвикателството”  
 
6.3.5. Участие в публични събития, 
посветени на река Дунав:  „Плуване 
към спомена” и „Ден на река Дунав” 
 
6.3.6. Организиране на информационни 
кампании за положителните страни на 
спорта за здравето на младите хора 
 
6.3.7. Организиране на информационни 
и образователни кампании за 
превенция на проявите на “спортно 
хулиганство” 
 
6.3.8. Организиране седмица на 
природата 

МКБППМН, РЗИ 
Община Силистра, 
ЦПЛР-ОДК, Спортни 
клубове 
 
 
Община Силистра, СУ 
„Дръстър” 
 
СНЦ „Дунавски клуб“, 
Община Силистра 
 
 
Община Силистра 
 
 
Община Силистра, 
спортни организации 
 
Община Силистра, 
ЦПЛР-ОДК 

бюджет 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 
СНЦ „Дунавски клуб“, 
общински бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 

7. Превенция на 
социалното изключване на 
младежи в неравностойно 
положение – младежи в 
специализирани 

7.1. Синхронизиране на 
младежката политика за лица в 
неравностойно положение с 
политиките за закрила на детето 

7.1.1. Подобряване качеството на 
предлаганите  услугите за младежи  
 
 

Община Силистра, ЦОП,  
Регионален център за 
подкрепа на процеса на 
приобщаващото 
образование 

Общински бюджет, 
Държавен бюджет, ОП 
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институции; младежи с 
увреждания; младежи, 
напускащи 
специализирани 
институции; младежи, 
страдащи от различни 
зависимости и други групи 
младежи в риск 

7.2. Подобряване качеството на 
социалните услуги за млади хора 
в специализираните енституции и 
осигуряване на подкрепа за 
пълноценното им включване в 
обществения живот 

7.2.1. Организиране на 
благотворителни кампании за децата от 
ЦНСТ, деца и младежи в риск и в 
неравностойно положение 
 
7.2.2. Включване на деца и ученици в 
неравностойно положение в 
организираните културни събития 
 

Младежки организации,  
 
 
 
Община Силистра, 
Регионален център за 
подкрепа на процеса на 
приобщаващото 
образование,  

В рамките на 
планирания бюджет 
 
 
 
 
 
Общински бюджет 

8. 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. 

8.1. Създаване на повече 
доброволчески възможности за 
младите хора 

8.1. 1.Организиране на  доброволчески  
инициативи  от млади  хора - грижи за 
деца и възрастни в социалните услуги, 
съвместно изработване на мартеници, 
картички, плакати по различни поводи, 
вечери на таланта и др. 
 
8.1.2. Осигуряване  на  подходящо  
обучение  и  квалификация  за  
младите доброволци, свързани с извър
шваните от тях 
доброволчески дейности. 
 
8.1.3. Разработване на проекти от 
младежки организации по донорски 
програми 
8.1.4. Организиране месец на 
добротворчеството от 21.01. /Ден на 
прегръдката/ до 22.02. /Ден на розовата 
фланелка/ 

Община Силистра, 
младежки организации 
 
 
 
 
 
 
Община Силистра 
 
 
 
 
 
Младежки организации, 
НПО 
 
Община Силистра, 
МКБППМН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
Общински бюджет 
 
 
 
 
 
Донорски програми 
 
 
Държавен бюджет 
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8.2. Популяризиране на 
доброволчеството 
 

8.2.1. Разпространение на добри 
практики за доброволчески инициативи 
чрез медиите 

Община Силистра, 
младежки организации, 
НПО  

Не приложимо 

9. Осигуряване на 
възможности за 
пълноценно участие на 
младите хора в 
гражданския живот и за 
приобщаването им към 
основните демократични 
ценности и стандарти  

9.1. Насърчаване на 
самоорганизирането на млади 
хора 

9.1.1 Насърчаване и подпомагане 
развитието на младежките организации 
чрез организиране на обучения 
 
9.1.2. Стимулиране и подпомагане 
инициативите на неорганизираните 
млади хора 
 
9.1.3. Популяризиране на добри 
практики на младежка гражданска  
активност 

Община Силистра 
 
 
 
 
Община Силистра 
 
 
 
 
Община Силистра 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
Не е приложимо 
 

9.2. Насърчаване на 
гражданското образование и 
обучение  
 

9.2.1.Организиране на обучения по 
защита правата на човека, 
дискриминацията, трудовите права на 
младите хора 
9.2.2. Участие в дискусии за развитието 
и опазването на Дунавското 
крайбрежие  
 
9.2.3 Организиране и участие в 
обучения   
  
9.2.4. Участие в информационни срещи 
относно възможностите за обучение по 
програма Еразъм+ 

Община Силистра, 
МКБППМН, Комисия за 
защита от 
дискриминация 
СНЦ „Дунавски клуб“, 
Екоклуб „Пеликан” 
 
Община Силистра, 
младежки организации 
 
 
ОИЦ, НПО 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
СНЦ „Дунавски клуб“  
 
 
Общински бюджет 
 
 
 
Не приложимо  

9.3. Осигуряване ефективно 
представителство на интересите 
на младите хора 

9.3.1. Организиране на Национална 
младежка среща 
 
9.3.2. Активизиране дейността на 

Община Силистра 
Младежки организации 
 
Община Силистра,  

В рамките на бюджета 
на Община Силистра и 
МКБППМН 
Не е приложимо 
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Общинския консултативен съвет по 
въпросите за младежта 
 
9.3.3. Участие в Национални младежки 
срещи  
 
9.3.4. Организиране Ден на 
самоуправлението на община Силистра 
 
9.3.5. Провеждане на Конкурсна сесия 
«Младите за Силистра 2019» за 
финансиране на проекти на 
неформални младежки групи 
 
9.3.6. Провеждане на младежки форум 
“Диалогът с младите хора-залог за 
промяна 

Младежки организации 
 
 
Община Силистра, 
Ученически парламент 
 
Отдел «Образование и 
младежки дейности», 
младежки организации  
Отдел «Образование и 
младежки дейности», 
Младежки организации 
 
 
Отдел «Образование и 
младежки дейности», 
Младежки организации, 
НПО 

 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  
 
Не приложимо 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 

10.Създаване на привлекат
елна среда за развитие на м
ладите хора в малките насе
лени места и селските райо
ни 

10.1. Осигуряване на ефективен 
достъп до образование, обучение 
и информация на млади хора в 
малките населени места 
 
 

10.1.1Насърчаване и подпомагане на 
читалищата като средища за 
информация, неформално обучение, 
културно изразяване и гражданско 
участие в малките населени места и 
селските райони. 

Община Силистра, 
читалища 
 
 
 
 
 

Общински бюджет 
 
 
 

10.2. Мобилизиране участието на 
младите хора в управлението на 
местното развитие 

10.2.1.Насърчаване на участието на 
младите хора и младежките 
организации в местните инициативи и 
неформални групи 

Кметове и кметски 
наместници 

Не приложимо 
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11. Създаване на 
благоприятна и 
насърчаваща среда за 
младите хора да участват 
пълноценно в 
междукултурното и 
международно младежко 
общуване 

11.1.Насърчаване  на  
междуетническото  и  
междукултурното  
опознаване, толерантност и диал
ог 
 
 
 
 

11.1.1. Организиране на прояви за 
опознаването  на  отделните  
етнически общности  и  техните  
култури  за  стимулиране  на  
толерантност,  разбирателство  и 
взаимодействие между общностите 
 
1.1.2.  Организиране и участие в 
обучения по толерантност 

Община Силистра, 
Общински съвет по 
етнически и 
интеграционни въпроси, 
Директори на училища 
 
 
Община Силистра, НПО 

Общински бюджет 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  

11.2.Стимулиране и 
подпомагане на участието на 
младите хора в международни и 
европейски младежки движения 

11.2.1. Организиране на срещи и 
дискусии за приобщаване на младите 
хора към европейското гражданство и 
изграждане на умения за работа в 
мултикултурна среда 
 
11.2.2. Участие в интерактивно 
обучение по правата на децата 
 
11.2.3. Организиране и провеждане на 
Международен екологичен форум 
“Сребърна 2019” 

Община Силистра 
ОИЦ, НПО 
 
 
 
 
НПО 
 
 
Община Силистра, 
ЦПЛР-ОДК и НАО 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
Общински бюджет 
 
 
В рамките на 
планирания бюджет 

12.Стимулиране  на  
активното  участие  на  
младите  хора  в  
превенцията  на  
престъпността 
 
 

12.1.Ангажиране на младежките 
организации и медиите в 
превенция на правонарушения, 
извършвани от младежи 

12.1.1.Организиране на 
информационни и образователни  
кампании  
за превенция на правонарушенията,  
извършвани от млади хора 
 
12.1.2. Организиране 
на спортни прояви за превенция на 
младежката престъпност  
 
12.1.3. Отбелязване Деня на розовата 
фланелка като ден, насочен срещу 

Община Силистра, 
Спортни клубове 
МКБППМН 
 
 
 
Община Силистра, 
Спортни клубове 
МКБППМН, младежки 
организации 
Община Силистра, 
МКБППМН, ПИЦ, 

Общински и държавен 
бюджет 
 
 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 
Общински и държавен 
бюджет 
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тормоза в училище 
 
12.1.4. Организиране на летни клубове 
по интереси 

младежки организации 
 
Община Силистра, 
МКБППМН, ЦПЛР-ОДК 
и НАО  

 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 

12.2. Изграждане  на  доверие  
между  младите  хора  
и правоохранителните органи. 

12.2.1. Активно  участие  на  младите  
хора,  младежките  лидери и 
младежките организации в 
превантивни програми и кампании 
 
12.2.2. Лекции и беседи в часовете на 
класа, съвместно с представители на 
РУ "Полиция" 

Община Силистра, 
МКБППМН, Детска 
педагогическа стая 
 
 
Училищни ръководства, 
РПУ, ДПС 

Общински и държавен 
бюджет 
 
 
 
Не приложимо 
 

12.3. Развитие  на  култура  на  
пътна  безопасност  сред  
младите хора. 
 

12.3.1. Осъществяване на съвместни 
инициативи за ограничаване агресията 
по пътищата и опазване живота и 
здравето на децата 
 
12.3.2. Организиране на състезания, 
викторини, конкурси, тематични 
изложби и забавни игри, свързани с 
прилагането на правилата за 
безопасност на движението по 
пътищата и разпространение на 
информационни материали 
 
1.3.3. Участие на млади хора в 
Европейския ден за пътна безопасност-
25 юли; м. ноември- Световен ден за 
възпоменание на жертвите от ПТП 

Отдел «Образование и 
младежки дейности»; 
МКБППМН, РУП, РЗИ, 
училища 
 
Отдел «Образование и 
младежки дейности»; 
МКБППМН, РУП, РЗИ, 
ЦПЛР-ОДК, Училища 
 
 
 
 
Отдел «Образование и 
младежки дейности»; 
РУП, ПИЦ, младежки 
организации, 
МКБППМН, РЗИ 

Общински и държавен 
бюджет 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
Общински и държавен 
бюджет 
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