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ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
В ОБЩИНА  КРИЧИМ ЗА 2016 ГОДИНА 

Общинският  годишен план  за младежта на  територията на Община Кричим  за 
2016  г.  е изготвен на  основание и  в  съответствие  с  разпоредбите на  чл.15 и  чл.16  от 
Закона за младежта. По своята същност Планът за младежта за 2016г. е стратегически 
планов  документ,  който  има  за  цел  да  гарантира  изпълнението  на  Националната 
стратегия за младежта (2012 – 2020), насочена към подобряване качеството на живот на 
младите  хора  чрез  предоставяне  на  различни  възможности  за  подобра  реализация. 
Приоритет  е    насърчаването  на  младите  хора към  икономическа  активност,  кариерно 
развитие, достъп до качествено  обучение, превенция на зависимостите и насърчаване 
към  здравословен  начин  на  живот.  Важно  е  да  е  осигурява  достъп  до  различни 
социални  услуги,  да  се  работи  в  посока  превенция  на  социалното  изключване, 
повишаване  на  гражданската  активност  и  развитие  на  младежката  доброволческа 
дейност. 

Годишен  план  за  младежта    е  съобразен  с  Общинския  план  за  развитие  на 
община  Кричим  за  периода  20142020  година,  Стратегията  ЕВРОПА  2020  за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Националната стратегия  за младежта 
20122020  година. При  разработването  на Общинският  годишен  план  за  младежта на 
територията  на  Община  Кричим  за  2016  г.,  е  взета  под  внимание  и  политиката, 
формирана от МТСП в Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за 
младежта  20142020г. 

I.  АНАЛИЗ  НА  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА  ПРЕД  МЛАДЕЖТА  В 
ОБЩИНА КРИЧИМ. 

1.  Насърчаване на икономическата активност и развитие на 
кариерното развитие на младите хора 

  Демографски процеси. 
На територията на община Кричим по последни данни от община Кричим броят 

на младежите от 15  29 години е 1710, в т.ч. мъже – 880; жени – 830.   В сравнение с 
предходната година броят на младежите  в общината е намалял със 183 младежи. Това 
явление може да се обясни с преминаването на младите хора в друга възрастова група, 
с пониския естествен прираст през последните години и миграционните процеси. 

  Младежка заетост и доходи. 
Регистрираните безработни младежи на възраст от 15  29 години в Бюрото по 

труда – Кричим през 2015 г. са 64, както следва:
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ПОЛ  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  БРОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛНА 
СТЕПЕН  БРОЙ 

ЖЕНИ 

МЪЖЕ  15 г. – 24 г. 

18

18 

Без образование  2 

Начално  13 

Основно  12 

Средно  8 

Висше  1 

ЖЕНИ 

МЪЖЕ 

25 г. – 29 г. 

14

14 

Без образование  7 

Начално  12 

Основно  3 

Средно  3 

Висше – 3 

От посочените данни се вижда, че наймалък брой са регистрираните младежи с 
висше  образование,  а  найголям    тези  с  найниска  степен  на  образование. 
Образованието и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата 
сред младежите. 

Освен  изброените  структурни  фактори  сред  причините  за  младежката 
безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата 
на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и 
загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Това води до 
липса на лични доходи и зависимост от родителите, възниква нисък стандарт на живот 
и  необходимост  от  социално  подпомагане.  Това  е  допълнителна  предпоставка  за 
демотивиране на младия човек да се развива в личен и професионален план. Община 
Кричим  се  намира  в  непосредствена  близост  до  областния  град  Пловдив,  което  дава 
достъп  на  младия  човек  до  поголям  пазар  на  труда.  След  завършване  на  своето 
образование младежите  се  включват в  пазара на  труда,  като  в повечето  случаи нямат 
никакъв  трудов  опит  по  придобитата  специалност.  Често  им  липсват  необходимата 
информация  и  контакти  за  устройване  на  работа.  В  редица  случаи  работодателите 
отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи 
професионални компетенции и необходими трудови навици. 

  Достъп до образование. 
Основа за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. 

То  трябва  да  се  развива  във  всички  направления:  както  в  областта  на  формално 
образование    в  образователната  система,  така  също  в  областта  на  неформалното



4 

образование и ученето през целия живот. На територията на община Кричим има три 
училища:  СОУ  „П.  Р.  Славейков”,  НУ  „Св.  Св.  Кирил  и  Методий”  и  НУ  „Васил 
Левски”. Съгласно данни на СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим, за учебната 2014/2015 
г.  младежите от  пети  до  дванадесети  клас  в  СОУ  „П.  Р.  Славейков”  са  444  на  брой. 
Двама младежи от СОУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим са отпаднали от училище през 
учебната  2014/2015  г.  Повечето  младежи  са  обхванати  в  различни образователни  и 
културни форми на Общинския младежки дом и читалище “Пробуда – 1912 г.” Община 
Кричим  разполага  с  добре  разгъната  образователна  мрежа,  която  гарантира 
равнопоставен достъп до образование, в т.ч. извънкласни дейности. 

  Нагласи  към  предприемачество,  достъп  до  обучения  за 
квалификация и преквалификация. 

Атмосферата  на  семейна  среда,  обществен  живот,  растеж,  образование  и 
реализиране  на  младите  хора  се  обуславя  от  макроикономическата  ситуация  в 
европейски  и  национален  аспект,  от  регионалните  параметри  на  икономическото 
развитие и възможностите на местния икономически микроклимат. Идентифицираните 
слабости  са  обусловени  от  негативните  все  още  демографски  тенденции,  от  една 
страна, от недостатъчно развития пазар на труда за младежите  от друга и от трета – 
недостатъчният  финансов  ресурс,  с  който  общината  би  могла  да  насърчава 
предприемачеството  сред  младите  хора,  да  стимулира  развитието  на  общинските 
младежки структури.   Всички силни страни и слабости, които индикира този годишен 
общински  план  за  младежта,  са  база  за  формулиране  на  ясни  цели  и  конкретни 
действия,  които  община  Кричим  ще  изпълнява  в  заложения  едногодишен  период, 
следвайки местни правила и норми, разпоредени със Закона за младежта на Република 
България. 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 
На  територията  на  общината  функционират  две  основни  услуги,  които  дават 

достъп на младите хора до адекватна информация за пазара на труда – Дирекция бюро 
по  труда  /ДБТ/  и  Център  за  обществена  подкрепа  /ЦОП/.  НЧ  „Пробуда1912” 
предоставя  безплатен  достъп  до  интернет,  което  е  допълнително  удобство  за  младия 
човек. В ДБТ могат да получат консултации и насоки, за това как да се ориентират на 
пазара  на  труда,  да  се  информират  за  възможностите  за  професионална 
преквалификация или допълнително обучение и курс. Център за обществена подкрепа 
разполага  с  набор  от  програми,  които  дават  възможност  на  младия  човек  да  развие 
различни  социални  умения,    умения  за  общуване  и  представяне.  Има  достъп  и  до 
психологическа  подкрепа  за  повишаване  на  самооценката,  което  е  от  съществено 
значение за успех и мотивация при търсенето на трудова реализация. 

В СОУ «П. Р. Славейков», гр. Кричим, се обучават 100 младежи и с IT техника. 
Компютърната  зала  е  в много добро  състояние,  с интернет мрежа. Изградена  е  втора 
компютърна  зала  с  локална  мрежа  и  регулярна  интернет  връзка.  В  СОУ  за  учебната 
2013/2014  г.  има  една  профилирана  паралелка,  природоматематическа  с  английски 
език, прием след VII клас от двадесет ученици. 

На територията на община Кричим функционира НЧ” Пробуда – 1912 г.”. Има 
школа  по  пиано,  народни  танци,  школа  по  модерен  балет,  като  младежите  активно 
участват във тях. Развива се група по народни песни, със смесена възрастова група, но 
младежите  са  около 10 на  брой. Изграденият информационен център    в  читалищната 
бибилиотека,  която  е  и  единствената  обществена  библиотека  на  територията  на 
общината, е разширила обхвата и е повишила качеството и достъпността на услугите в 
подкрепа  на  развитието  на  32  младежи.  Осигурен  е  непрекъснат  достъп  на  младите 
хора до интернет, подобрен е достъпа за тези младежи до електронното съдържание в 
библиотеката към читалище «Пробуда – 1912г» в  гр. Кричим
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3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
Здравеопазването в община Кричим функционира в съответствие със законовите 

изисквания на здравната реформа в национален мащаб. На територията на общината са 
регистрирани и работят: 

 5 индивидуални лекарски практики, като в определени дни от седмицата идват 
специалисти, които практикуват  към Диагностично   консултативен център Пловдив” 
ЕООД. 

  2  амбулатория  за  индивидуална  практика  за  специализирана  медицинска 
помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/ и кардиология /АИПСПМПВБК/; 

  5  амбулатории  за  индивидуална  практика  за  първична  помощ  по  дентална 
медицина /АИПППДМ/ и 2 групови /АГПППДМ/; 

  1  самостоятелна  медикодиагностична  лаборатория    ДКЦ  „Свети  Георги” 
ЕООД /СМДЛ/; 

Всички лекарски кабинети се намират в сградата на бившата поликлиника в гр. 
Кричим – публична общинска собственост. В Общината няма изградена болница и при 
необходимост населението ползва болнична помощ в гр. Пловдив. 

Насърчаването  към  здравословен    начин  на  живот  е  приоритет  за  община 
Кричим  и още от ранна детска възраст в детските градини  и училищата се прилагат 
програми за  здравословно хранене по различни проекти, а повишаването на  физическа 
активност се постига и под формата на допълнителни часове, клубове и кръжоци. През 
2015г е открита нова спортна площадка за «фитнес на открито» в парк « Ливингстън», 
която е достъпна за младежите в общината. 

Реализирана  е  програма  за  стимулиране  на  детския  и  младежкия  спорт  и 
туризъм.  Обхванати  са  повече  от  20    младежи.  Съгласно  годишния  план  на  СОУ 
«П.Р.Славейков» за спортно – туристическа дейност на младежи от 16 до 20 годишна 
възраст  са  проведени:  вътрешно  училищни  първенства  за  младежи    турнири  по 
бадминтон, волейбол, тенис на маса, шах. ФК „Кричим” е осъществил футболни срещи 
в  А  –  областна  група  мъже.  Развитието  и  прилагането  на  нови  форми  на  младежки 
туризъм и създаването условия за формиране на положителни нагласи на младите хора 
към  дейности  в  областта  на  екологията  и  природосъобразния  начин  на  живот  се 
осъществява  ежеседмично  чрез    туристически  походи  до  местни  и  природни, 
туристически и културни забележителности 

4.  Превенция  на  социалното  изключване  на  млади  хора  в  неравностойно 
положение. 

Социални услуги  в общността (включително от типа подкрепа, придружаване и 
др.), подходящи за млади хора в риск в община Кричим се осъществяват от: 

 Център за обществена подкрепа  с капацитет 30 случая. Финансира се като 
делегирана от  държавата  дейност. През  2015 г.  услугата работи  ефективно  с визия  за 
допълнително развитие на набора от инструменти за борба със социалното изключване. 
Въведените програми  за  работа  „Приемната  грижа” и  „Осиновяване” продължават  да 
функционират. Осъществява се публично подпомагане и предлагане на консултантски 
услуги  в  подкрепа  на  личностното  и  общественото  развитие  на  младите  хора, 
включително и за развитие на жизнени умения. 

Консултирани и оценени са 15 младежи в риск от социално изключване. В ЦОП 
е осъществена помощ на  15 младежи,  чрез  консултиране на  развитието на  устойчиви 
семейни модели сред младите хора, включително и  за развитие на  умения за добро и 
отговорно родителство.
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 Обществена трапезария – услугата е разкрита по реда на чл.27, ал.3 от Закона 
за социално подпомагане и насочена към 90 лица от целеви групи:  лица и семейства 
на месечно социално подпомагане. 

  Личен  асистент  –  услугата  се  предоставя  и  за  двама  младежи  по  проект 
„Подкрепа  за  достоен  живот”  по  ОП  „Развитие  на  човешките  ресурси”,  Схема  BG 
051PO0015.2.09  „Алтернативи”.  Чрез  реализирането  на  проекта  се  цели 
деинституционализация и интегриране на младежи с увреждания в обществото. 

5.  Развитие  на  младежкото  доброволчество  и  повишаване  на 
гражданската активност на младите хора 

Насърчаване  на  младежкото  доброволчество  се  осъществява  по  общинска 
инициатива, чрез договор в ЦОП гр. Кричим.  Обучени от НПО са 5ма младежи, които 
участват  в  кулурни  инициативи  –  изготвяне  на  мартенички,  коледни  подаръци  и  др. 
инициативи  на  младежи  сред  младежи.  През  2015  г.  в  община  Кричим  се  учреди 
младежко БЧК /БМЧК –«РЪКА ЗА РЪКА». 

6.  Повишаване  на  ролята  на  младите  хора  в  превенцията  на 
престъпността 

Създаването  на  възможност  за  пълноценно  развитие  на  младите  хора, 
изграждането  на  активната  им  гражданска  позиция  и  реализация,  възможността  да 
огласяват  своите  потребности  и  проблеми,  както  и  да  споделят  своята  готовност  за 
ангажираност  в  процесите  на  вземане  на  решения,  трябва  да  стане  отговорност  на 
всички  заинтересовани  институции  в  общината.  Структурите,  реализиращи  тази 
политика на  територията на община Кричим са: Общински младежки дом,  читалище, 
училища,  ЦОП,  МКБППМН  гр.  Кричим,  доброволци,  клубове  по  интереси  и  всеки, 
имащ  пряк  или  косвен  досег  към  найценният  капитал  на  нацията    младежта. През 
2015 г. в община Кричим са осъществени две кампании чрез ЦОП при община Кричим 
за популяризиране и обучение защита на правата на човека, особено по въпросите на 
агресията  и  наркоманията  в  СОУ  „П.  Р.  Славейков”  гр.  Кричим.  МКБППМН  към 
община Кричим е организирала четири информационни и образователни кампании за 
превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора. Участвалите младежи са 
100 на брой. 

II.  ПРИОРИТЕТИ  И  СПЕЦИФИЧНИ  ЦЕЛИ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО И. 

1. Основна цел  за провеждането на  общинската политика  е    създаване на 
устойчиви механизми за съхранение и развитие на младежта в община Кричим. 

Широкият  обхват  на  темите,  които  вълнуват  и  въпросите,  които  стоят  пред 
младите хора, налага координиран подход за създаване и изпълнение на годишния план 
за  младежта.  Ето  защо  настоящата  програма  се  основава  на  традиционното 
сътрудничество  и  залага  мерки  за  подобра  координация  в  сфери  като  образование, 
трудова  заетост,  социално  включване,  етническа  толерантност,  младежко 
доброволчество.  В  изпълнение  на  Националната  стратегия  за  младежта, 
многосекторният подход следва своето логическото развитие на областно и общинско 
ниво,  чрез  целенасочени  политики  и  конструктивен  диалог  за  формулиране, 
изпълнение и оценка на младежките политики. 

Доктрината на ЕС за младежта изведе 5 основни приоритета, които са базови и 
за настоящия Общински годишен план за младежта за 2016 г.:
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  Участие; 
  Информация; 
  Неформално образование; 
  Доброволчески дейности; 
2. Специфични цели: 
  Развитие  на  националната,  регионалната  и  местната  политика  за  младежта; 

  Поощряване  на  самоорганизирането  на  младежите  и  създаване  на  предпоставки  за 
формиране на нови организации; 

  Формиране  на  информационна  политика  насочена  към  младите  хора; 
  Стимулиране  на  гражданската  активност  на  младежите  и  развитие  на  дейности  и 
инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото; 

 Развитие и прилагане на нови форми на младежки туризъм и създаване условия 
за  формиране  на  положителни  нагласи  на  младите  хора  към  дейности  в  областта  на 
екологията и природосъобразния начин на живот; 

III.  ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДА ДОПРИНАСЯТ ЗА 
ПОТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА. 

Във  връзка  с  постигането  на  описаните  цели  Общинският  годишен  план  за 
младежта предвижда дейности за: 

Ø  Осигуряване  на  информираност  във  сфери  и  аспекти  на  обществено 
икономическия живот        на младежите в общността; 

Ø  Подкрепа за младежите в неформално образование и форми за учене през 
целия живот; 

Ø  Инициатива и подкрепа на младежите за участие в осигурена заетост; 
Ø  Подкрепа  на  младежки  инициативи  и  насърчаване  на  доброволческите 

дейности; 
Ø  Инвестиране в младите хора и мобилизиране на техния потенциал; 
Ø  Насърчаване на взаимната солидарност и разбиране между обществото и 

младите хора. 
Ø  Осигуряване  на  възможности  за  комуникация  между  институциите  и 

младите. 
Ø  Институционална  подкрепа  на  младите  хора  в  отстояване  на  техните 

права ,мерки и 
възможности  за  развитие  и  участие  на  младите  хора  в  местното 

самоуправление за            решаване на младежките проблеми. 
Ø  Реализация  на  съвместни  проекти  и  инициативи  между  младите  хора  и 

местната власт. 
Ø  Подобряване  на  съществуващата  и  изграждане  на  нова  спортна 

инфраструктура. 
Ø  Обмяна на  опит,  добри практики и превантивни мерки  за ограничаване 

на негативни социални явления; 
Ø  Провеждане  на  различни  информационни  кампании  за  превенция  на 

наркотици, алкохолна зависимост и болести предавани по полов път. 
Ø  Прилагане  на  образователни  системи  за  профилактика  и  здравословен 

начин на живот. 
Ø  Социална  и  културна  интеграция  на  младите  хора  в  обществото    чрез 

диалог и обмен на културни традиции на различни етноси.
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Ø  Повишаване квалификацията на педагогическия персонал и обществените 
възпитатели. 

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

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

Ø  Популяризиране  на  доброволческия  труд  като  форма  на  алтернативна 
трудова  заетост,  формиране  на  активна  гражданска  позиция  и  обществено  полезна 
дейност; 

Ø  Насърчаване  на  сътрудничеството  между  младежките  организации  на 
местно,  регионално  и  национално  ниво  за  защита  на  младежките  интереси  и 
потребности: 

Ø  Подкрепа  на  развитието  и  управлението  на  младежките  организации, 
обучение на младежки лидери и младежки работници. 

IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. 

За пълното реализиране на планираните цели в Годишния  план за младежта за 
2016г.  е  необходимо  да  се  работи  в  мултидисциплинарен  екип.  Структурите, 
реализиращи  тази  политика  на  територията  на  Община  Кричим  са  Младежки  дом, 
читалища,  училища,  неправителствени  организации,  спортни  клубове,  младежки 
организации,  доброволци,  клубове по интереси и  всеки,  имащ пряк или  косвен  досег 
към найценният капитал на нациятамладежта. Принципът на партньорските мрежи е 
ключов  за  успешното  реализиране  на  заложените  дейности  в  годишния  план  за 
младежта на местно и регионално ниво с участието на всички заинтересовани страни. 

Разпределяне  на дейностите и отговорностите за постигане на целите заложени 
в плана: 

ДЕЙНОСТ  ОТГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЯ 

СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Осигуряване на информираност във сфери и аспекти на 
обществено  икономическия 
живот  на младежите в общността 

Общинска 
администрация; 

ДБТ; ЦОП 

През  цялата 
година 

Подкрепа за младежите в 
неформално образование и форми за учене през 
целия живот 

СОУ ”П.Р.Славейков” 
Общинска 

администрация; 
Общински  младежки 

дом. 

През  цялата 
година 

Инициатива и подкрепа на 
младежите за участие в 
осигурена заетост 

ДБТ 
Общинска 

администрация 

През  цялата 
година 

Подкрепа  на  младежки  инициативи  и  насърчаване  на 
доброволческите дейности 

ЦОП 
НПО  БМЧК 

През  цялата 
година 

Инвестиране в младите хора и мобилизиране на 
техния потенциал 

Общинска 
администрация; 

ДБТ; ЦОП; 
Общински  младежки 

дом; 
НЧ„Пробуда1912г.” 
Училища 

През  цялата 
година
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Насърчаване на взаимната солидарност и разбиране 
между обществото и младите хора 

Общинска 
администрация; 

ДБТ;  ЦОП; 
МКБППМН 

Общински  младежки 
дом; 

Училища 

През  цялата 
година 

Осигуряване на възможности за комуникация 
между институциите и младите 

Общинска 
администрация; 

ДБТ;  ЦОП; 
МКБППМН 

Общински  младежки 
дом; 

Училища 

През  цялата 
година 

Институционална подкрепа на младите хора в 
отстояване на техните права ,мерки и       възможности 
за развитие и участие на младите хора в 
местното самоуправление зарешаване на 
младежките проблеми 

Общинска 
администрация; 

МКБППМН; ЦОП 

През  цялата 
година 

Реализация на съвместни проекти и инициативи 
между младите хора и местната власт 

Общинска 
администрация; 

МКБППМН; ЦОП 

През  цялата 
година 

Подобряване на съществуващата и изграждане на 
нова спортна инфраструктура 

Общинска 
администрация 

През  цялата 
година 

Обмяна на опит, добри практики и превантивни 
мерки за ограничаване на негативни социални явления 

Общинска 
администрация; 

МКБППМН; ЦОП 

През  цялата 
година 

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

МКБППМН; 
ЦОП;  Училища 

През  цялата 
година 

Прилагане на образователни системи за 
профилактика и здравословен начин на живот. 

Училища; 
МКБППМН; 
ЦОП 

През  цялата 
година 

Социална и културна интеграция на младите хора 
в обществото  чрез диалог и обмен на културни 
традиции на различни етноси 

Общински  младежки 
дом; 

НЧ„Пробуда1912г.” 
Училища 

През  цялата 
година 

Повишаване квалификацията на педагогическия 
персонал и обществените възпитатели 

Училища; 
МКБППМН 

През  цялата 
година 

Подкрепа на местните състави – 
професионални  и  самодейни,  опазващи  традициите  и 

развиващи всички форми на изкуство 

НЧ„Пробуда1912г.” 
Общински  младежки 

дом; 

През  цялата 
година 

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

Общински  младежки 
дом; 

НЧ„Пробуда1912г.” 

През  цялата 
година 

Популяризиране на доброволческия труд като форма 
на алтернативна трудова заетост, формиране на 
активна гражданска позиция и обществено 
полезна дейност 

ЦОП 
НПО  БМЧК 

През  цялата 
година 

Насърчаване на сътрудничеството между 
младежките  организации  на  местно,  регионално  и 

национално ниво за защита на младежките интереси 
и потребности 

Общинска 
администрация; 

МКБППМН; ЦОП 

През  цялата 
година 

Подкрепа на развитието и управлението на 
младежките организации, обучение на младежки 
лидери и младежки работници 

ЦОП; 
ДБТ 

През  цялата 
година
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Индикатори за ефективност на Общински годишен план за младежта 2016: 
1.  Брой  и  вид  предоставени  информационни  услуги  в  резултат  на 

Общинския годишен план за младежта в община Кричим; 
2.  Брой и вид проведени обучения на територията на община Кричим; 
3.  Брой младежи, участници в неформално обучение; 
4.  Брой участия на млади хора в олимпиади, конкурси, състезания, изложби 

и др. 
5.  Брой и вид информационни кампании и осъществени срещи; 
6.  Брой  и  вид младежки  инициативи  с  участието  на  млади  доброволци  на 

територията на община Кричим; 
7.  Брой  млади  доброволци  участници  в  различни  инициативи  в  община 

Кричим ;
8.  Брой и вид обучителни програми за работа с млади доброволци в община 

Кричим; 
9.  Брой и вид кампании и инициативи, проведени  в резултат на Общинския 

годишен план за младежта в община Кричим ; 
10.  Брой  заети  млади  хора  в  резултат  на  Общинския  годишен  план  за 

младежта в община Кричим; 

V.  ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

Създаването  на  възможност  за  пълноценно  развитие  на  младите  хора, 
изграждането  на  активната  им  гражданска  позиция  и  реализация,  възможността  да 
огласяват  своите  потребности  и  проблеми,  както  и  да  споделят  своята  готовност  за 
ангажираност  в  процесите  на  вземане  на  решения    е  отговорност  на  всички 
заинтересовани институции  в  общината.Така изготвения Общински план  за младежта 
за  2016г.  е  отворен  документ  и  подлежи  на  актуализиране,  като  могат  да  се  правят 
допълнения и изменения в процеса на изпълнение, ако възникне такава необходимост. 
Постигнатите резултати ще се отразят  в Аналитична справка – отчет за изпълнение на 
плана за младежта. 

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

Документът  има  публичен  характер  и  се  цели  достигането  до  възможно  най 
широка  аудитория.  С  оглед  осъществяване  принципа  на  публичност  и  откритост, 
Общински план за младежта 2016 г. се публикува на електронната страница на община 
Кричим.  Мониторинг  на  текущото  изпълнение  на  утвърдените  дейностите  се 
осъществява  от  Дирекция  „УТГРМДТХД”  при  община  Кричим,    ръководителите  на: 
ОМДКричим, НЧ ”Пробуда   1912 г.”, ЦОП – Кричим, както  и от наблюдаващ орган 
по  финансираните  проекти  и  верифициране  на  постигнатите  резултати.  Контрол  по 
изпълнение на Общински план за младежта 2016 г. се осъществява от Кмета на община 
Кричим.
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