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ДЕЙНОСТИ :  
 
Цел 1. -  Пълноценно участие на младите хора в обществения живот, приобщаването 
им към основните демократични ценности  
№ Дейност Организатор Период Средства, лв 

Източник 
1.1 Създаване на Общински младежки 

съвет  
 

ПК МДСТ 
ОДК, УС 

10/2010 300 лв - ОбС 

1.2 Участие на младежки представител в 
общинските комисии и структури 

ОбС Постояне
н 

              ОбС 

1.3 Организиране на интерактивен 
спектакъл, свързан с Деня на земята – 
22 април 

ЦРОЗ 
ОДК 

04/2010 2000 лв - ЦРОЗ 
Програма за  
млад. дейности 

1.4 Отбелязване на 10-годишнината от 
приемането в Златоград  на принципите 
на Европейската харта за участието на 
младите хора  в живота на общините-  

ЦРОЗ 05/2010 300 лв – ЦРОЗ 

1.5 Издаване на тематична брошура за 
младежките политики 

ЦРОЗ 05/2010 1000 лв – ЦРОЗ 

1.6 Сформиране на Американски клуб в 
ОДК  

ОДК 
Корпус на мира 

03/2010 800  лв - ОДК 

1.7 Осмисляне и пълноценно 
оползотворяване на свободното време, 
чрез организиране на възстановки на 
местни традиционни празници и 
празници по света. 

Учил. 
Настоятел. 
Читал. Наст. 

Постояне
н 

1500 лв – УН, 
ЧН 

1.8 Младежко самоуправление – в 
училищата, ОбА, ОбС, публична 
институция 

Ръководители 
на училища,  
институции  

09/2010 200 лв –  
ръковод. 

1.9 Участие в кампанията „Мениджър за 
един ден” на Джуниър Ачийвмент 

СОУ Антим І 03/2010 100 лв – СОУ 
Зл 

1.10 Участие в младежка кампания „Дни на 
свободната младежка изява” 

Всички 
училища 

04/2010 220 лв – 
Училища 

1.11 Реализиране на международен 
младежки обмен с младежи от Унгария 
– СОУ Златоград 

СОУ „Антим І” 
Златоград 

05-
10/2010 

22 000 лв 
Програма 
Коменски, СОУ 

1,12 „Голямото четене” – дискусии и 
драматизации 

читалища 04/2010  

Ц2. –  
Професионално подготвени и икономически активни млади хора 
№ Дейност Организатор Период Средства, лв 

източник 
2,1 Продължаване на обновяването, 

ремонтирането и осъвременяването на 
техническата инфраструктура и 
оборудване в образователните 
институции, подобряване на енергийната 
ефективност в тях 

Община 
Училищни 
ръководства 

постоянен Община 
Златоград 
ОПРР 

2,2 Извънкласни дейности по отношение на 
туризма – екскурзоводи, планински 
водачи, планинско колоездене, кетъринг, 
маркетинг и реклама 

НПО 
МИКЦ 

03/2010 1000 лв -
МИКЦ 

2,3 Обучение на младежи  в хотелиерство и 
ресторантьорство 

БХРА  03/2010 800 лв – 
хотелиери 



 

 

2,4 Обучение на младежи в местни 
занаятчийски практики –  грънчаство, 
дърворезба, тъкачество и 
металообработване 

ЕАК, НПО 06/2010 800 лв –  
 ЕАК 

2,5 „Младежи обучават младежи”- за учебно 
съдържание и извънучебни дейности 

Училища  Собствени 

Ц3 
Достъп до информация и качествени услуги  
№ Дейност Организатор Период Средства, лв 

източник 
3,1 Използване на читалищата и 

библиотеките като съвременни духовни 
центрове за разпространение на 
информация, знания, култура; 

Читалищни 
настоятелства 

05/2010 Читалища 

3,2 Оборудване на читалищните и училищни 
библиотеки с  нови книги, интернетдостъп 
и превръщането им в по-привлекателно  
място за социални контакти; 

Читалищни 
библиотеки 

05/2010 Читалища, 
Проект 
„Глобални 
библиотеки” 

3,3 Откриване  на изнесен  офис на МИКЦ 
или популяризиране информацията на 
МИКЦ Смолян .  

Община 
ЦРОЗ 

10/2010 300 лв - 
МИКЦ 

3,4 Сайт за специализирана   младежка 
информация, разработка на програми за 
интернет решерширане  

Младежки 
НПО 

09/2010 800 лв - 
собствени 

Ц4. 
Насърчаване на здравословния начин на живот  сред младите хора 
№ Дейност Организатор Период Средства, лв 

източник 
4,1 Осигуряване на  достъп на младежи до 

трите закрити спортни зали в училищата  
ОбС, 
Директори на 
училища 

03/2010  

4,2 Ползване на баскетболната площадка 
(червеното игрище) и изграждане на една  
многофункционална спортна площадка – 
тенис на корт, минифутбол, баскетбол 

Община 
СК 

06/2010 2000 лв- 
подръжкаОбщ
. Златоград 
20 000 лв - 
проект 

4,3 Стимулиране на спортните клубове   по 
баскетбол, хокей на трева и мъжкия 
футболен клуб, организиране участието 
им състезания и турнири, домакинства на 
същите 

Община, 
Спортни 
клубове 

02/2010 9000 лв 
Община 
Златоград 
3000 лв - СС 

4,4 Участие  в проявите  от спортния 
календар за масов спорт   

Организатори 
в сп.кал. 

Постоянен 3000 лв –
спортния кал. 

4,5 Направа на една нова  детска площадка и 
текуща подръжка на съществуващите 

Община 06/2010 14 000 лв 
Общ.Златогр 

4,6 Участие на младите хора в 
организираните в Златоград фестивали, 
пленери, фолклорни събори , съгласно 
културния календар; 

Организатори 
в култ.кал. 

 Средства култ 
календар 

4,7 Развитие на театрално-дискусионни 
клубове или театрално ателие,  

ОДК 
ЦРОЗ 

02-05/2010 2200 лв – 
ЦРОЗ 

4,8 Танцови групи в читалищата, училища и 
НПО, клубове Хоро 

Читалища,  
Училища 

Постоянен  

4,9 Фотоклуб с екологична насоченост  ОДК, ЦРОЗ 03/2010 500 лв -ЦРОЗ 

4,10 Хепънинг „Ден без тютюнев дим” Медии 05/2010 1000 лв  



 

 

4,11 Организиране на “бяло” и “зелено” 
училище и подходящи  мероприятия по 
осмисляне на свободното време на 
младите хора през ваканциите и 
почивните дни 

ОДК 06/2010 
 

1000 лв - ОДК 

4,12 Скаутски лагер / Експедиционен отряд Доброволци 
корпус на 
мира 

07/2010 1500 лв –  
Проект 

Ц5. 
Превенция на социалното изключване 
№ Дейност Организатор Период Средства, лв 

източник 
5,1 Да се изготви наредба за подкрепа на 

талантливите деца до 19 годишна възраст 
 

Община 
Златоград 

07/2010 ОбС 

5,2 Да се организират младежите в групи, 
които да подпомагат периодично 
възрастни и самотни хора и хора с 
увреждания, така у тях ще се развиват 
чувства на съпричастност, уважение и 
взаимопомощ 

Ученически 
съвети,  
УН 

09/2010 200 лв  

Ц6. 
Създаване на привлекателна среда на живот в  населените места от общината 
№ Дейност Организатор Период Средства, лв 

източник 
6,1 Изграждане и рехабилитация на градски 

парк 
Община 
Златоград 

2010 ПРСР 

6,2 Реконструкция на градски стадион, 
поддръжка на тревната настилка 

Община 
Златоград 

2010 ПРСР 

     

ФИНАНСИРАНЕ, лв  : 
ОБЩО 105 520  

Община Златоград 
48 300 

14000 лв- поименен списък, 14 000 лв за спортни 
клубове, календар, съоръжения, 20 000  лв – проект 
площадка, 300 лв други 

Училища 
22 720 

В т.ч. проект СОУ „Антим І” – сект.прогр. Коменски - 
22 000 лв 

Читалища 
17 500 

В т.ч. проекти  по Програма „Глобални библиотеки” – 
15 000 лв 

Център за развитие 
на общ. Златоград 

6 500 
В т.ч проект „Младежки пърформанс” по Програма за 
младежки дейности – 5990 лв 

ОДК 1 800  

Хотелиери, ЕАК 1 600  
МИКЦ 1 000  

Други 6 100   

 
Настоящата Годишна програма за  младежки дейности за 2010 г е  приета с решение № Д 560 
от 30.01.2010 г.в съответствие с Общинския план за младежта 2010 -2014. 

 
Председател на Общински съвет 

    на Община Златоград:    
                                    /инж. Пламен Чингаров/ 

 
 


