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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2020 ГОДИНА 

  
 

Настоящият план е разработен  съгласно разпоредбите на Закона за младежта. 

Той  има за задача да насърчи пълноценното участие на младите хора в социално-

икономическия живот на общината и да подпомогне личностното им развитие. 

 

 

1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНАТА 

 

Община Белоградчик е разположена в Северозападната част на страната. В 

административно отношение тя е част от Видинска област. В състава на общината 

влизат 18 населени места – 1 град и 17 села.  

Съвпадането на част от административната граница на Областта с държавната 

характеризират и общината като част от граничен район. Това предполага възможности 

за развитие на търговията, транспорта и трансграничния туризъм. Общината има 

установени връзки с побратимените градове в полза на социално-културни дейности. 

По данни от преброяването през 2011 г. общото население и броя на младите 

хора в общината на възраст 15-29 г. е: 

 

Възраст Общо В градове В села 

общо 960 893 67 

15 – 19 г. 334 308 26 

20 – 24 г. 301 280 21 

25 – 29 г.  325 305 20 

 

Слабо е икономическото развитие на общината – нисък процент на 

структуроопределящи предприятия, безработица, ниско равнище на доходите и 

обезлюдяване. 

По данни от Дирекция „Бюро по труда”  средногодишният брой на 

регистрираните безработни лица в община Белоградчик за 2019 година е 464, а 

равнището на безработица е 16,9 %. 

Средногодишният брой на безработните млади хора до 29 годишна възраст е 

68. Към момента 3 лица от регистрираните млади хора работят, включени в 

субсидирана заетост.  Разпределението им по образование е както следва: 1 без 

образование, 1 с основно и 1 със средно. 

Новорегистрираните младежи с висше образование са общо 6, но средно 

годишният брой на младите хора с висше образование е 2. 
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Средногодишният брой на регистрираните млади хора до 29 годишна възраст е 68- това 

съставлява 14,7 % от безработните в община Белоградчик. 

Общия брой на заетите през 2019година младежи по програми и мерки за 

заетост е 17- 2 лица са включении в програми за заетост, 1 лице в мярка за заетост и 14 

лица в схеми на Оперативна программа ,,Развитие на човешките ресурси''. Няма 

безработни млади хора включении в курсовае за квалификация. 

По отношение на самонаемане и и предприемачество няма лица, регистрирали 

самостоятелна трудова дейност. 

Във връзка с професионалното ориентиране и реализацията на младите хора в 

Дирекция- Бюро по труда гр. Белоградчик се провежда ,,Ателие за търсене на работа'' , 

през което са преминали 97 млади хора до 29 годишна възраст. В групови мероприятия 

по професионално ориентиране през годините са включении 7 лица до 29 годишна 

възраст.  

При ежемесечни срещи с трудовите посредници  младите хора са 

информирани за свободните работни места в общината и региона, стартирашите 

програми и мерки и начин на кандидатстване, възможноста за  квалификация и 

преквалификация, насочвани към мевстни работотатели или към алтернативни работни 

места. През 2019 година е организирана и една трудова борса, чрез която младите хора 

получават актуална информация за потребностите на местния трудов пазар. 

 

В обината се наблюдават  миграционни процеси към по-големите градове и към 

чужбина, което се отразява негативно на демографския баланс на общината. 

Населението е застаряващо. 

 

 

2. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО 

ИМ 

 

Приоритет №1 

Насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в  

местното самоуправление. 

 1.1.Подкрепа на организираните дейности на младите хора.  

1.2.Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието на 

   младежката   политика. 

1.3.Популяризиране на организираната дейност.  

 

    Приоритет №2 

           Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможности за  

           изява   на младите хора. 

 2.1.Подкрепа на местни състави и отбори, развиващи различни форми на 

изкуство  

           и спорт. 

2.2.Финансово подпомагане на местните състави и отбори. 
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 2.3.Подкрепа участието на младежи в конкурси, състезания, олимпиади. 

 2.4.Организиране и провеждане на общински празници. 

2.5.Награждаване и финансово подпомагане на индивидулни и колективни 

първенци. 

2.6.Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното 

време  

на младежите. 

 2.7.Проучване интересите на младите хора. 

 2.8.Участие в проекти и програми. 

 

Приоритет №3 

            Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на 

живот. 

 3.1.Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора. 

3.2.Организиране и провеждане масови инициативи. 

3.3.Организиране на информационни кампании за зравословен начин на живот. 

3.4.Провеждане на тренинги за превенция на здравето по различни теми. 

 3.5.Семинари и инициативи за борба със зависимостите. 

 

Приоритет №4 

Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

4.1.Провеждане на периодична лектория по проблемите, свързани с детската 

престъпност, от Местната комисия за БППМН, съвместно с Инспектор Детска 

педагогическа стая. 

4.2.Привличане на млади хора в кампаниите по превенция на престъпността и 

ангажиране на вниманието им с проблемите от противообществените прояви, 

извършвани от малолетни и непълнолетни. 

 

 

3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ПОСТИГАНЕТО НА 

ЦЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 

 

Община Белоградчик разполага с училищна мрежа от учебни и детски 

заведения и обслужващо звено, която е оптимална за потребностите на населението на 

общината. 

През учебната 2019/2020г. на територията на общината функционират 1 

начално училище, 1 основно училище и 1 средно училище, 1 целодневна детска 

градина. Добро е състоянието на материално-техническата база на образователните 

заведения. 

 

Брой Вид Име /  Населено място 

1 Начално училище НУ „ Васил Левски” 

1 Основно училище ОУ „ Васил Евстатиев Априлов ” – с. Рабиша 
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1 Средно училище СУ „ Христо Ботев” – гр. Белоградчик 

1 Целодневна детска 

градина 

ДГ „ Иглика” – гр. Белоградчик 

 

Училищата в Общината активно се включват във всички проекти и програми  

на МОН. 

В Средно училище „Христо Ботев”   гр. Белоградчик : 

 Броят на отпадналите ученици през 2019 г. е  3.  

  Учениците, които се обучават в училището, на възраст 15-19 години за учебната 

2019-2020 година са 173.  

  Завършили през учебната 2019г. са 25 ученици. От тях кандидатствали и приети 

са  13 ученици. 

 СУ „Христо Ботев” участва в международни образователни програми 

 За повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес 

училището работи през учебната 2018/2019 г. по проект „Подкрепа за успех“ : 

- групите са били 11 на брой с общ брой обхванати деца - 52 .  

- финансовата рамка е в размер 14230 лева. 

През календарната 2019 г. училището сформира групи за занимания по интереси 

съгласно Наредбата за приобщаващото образование и след  проучване желанията на 

учениците. 

- групите са били 8 на брой с общ брой обхванати деца - 113 

- финансовата рамка е в размер 9266 лева. 

            В училището голяма част от младите хора на възраст между 15 и 19 години 

активно практикуват  футбол – около 15 ученици  и волейбол около 30. 

Ученическият съвет работи и през тази година. Трима ученика са обучени по 

програма Младежка активност „Мисия северозапад“. След обучението си са провели 

открит урок на тема „Европейско гражаднство“. През месец декември ученическият 

съвет е организирал традиционен коледен базар. Събраните средства са преведни по 

сметка на болно дете от град Видин. 

Относно придобитите умения и знания от учениците във връзка със 

здравословния начин на живот може да се каже, че в часа на класа всеки класен 

ръководител дискутира проблемите на човешкото здраве. 

По време на учебната година и в бъдеще е планирано да насочи вниманието към 

обхващане на всички подлежащи на задължително обучение деца до 16 годишна 
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възраст, като бъдат включени всички участници в учебно възпитателния процес: 

държавните институции, родителите и не на последно място общинска администрация. 

Учениците от училищата в общината участват и заемат призови места в общински, 

областни, национални  състезания и олимпиади. Отличията и достойното представяне 

на ученици на областни и национални изяви поддържат изграждания през годините 

имидж на училищата от общината. 

 

            Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди. Те проявяват 

значителен интерес към спортните клубове. 

             През 2019г. Волейболен клуб „Град” участва  с два отбора в държавните 

първенства: юноши и мъже.  

Участия на „ ЮНОШИ” : 

- Държавно първенство НВЛ- Виша лига: 

27.01.2019г.-  Белоградчик; 

03.02.2019г. – Плевен; 

24.02.2019г. – Ябланица; 

27.02.2019г.- Белоградчик; 

03.03.2019г.- Белоградчик; 

10.03.2019г.- Враца; 

20.10.2019г.- Белоградчик; 

03.11.2019г. – Монтана; 

10.11.2019г. – Белоградчик; 

24.11.2019г. – Червен бряг 

01.12.2019г. - Белоградчик 

Участия  на „МЪЖЕ”: 

- Държавно първенство НВЛ- Виша лига: 

19.01.2019г.- Ихтиман; 

26.01.2019г.- Белоградчик; 

02.02.2019. - Сливница; 

09.02.2019г.- Белоградчик; 

16.02.2019г.- Тетевен; 

23.02.2019г.- Горна Малина; 

02.03.2019г.-  Белоградчик; 

26.10.2019г.- Луковит; 

02.11.2019г.- Белоградчик; 

08.11.2019г.- Перник; 

16.11.2019г.- Белоградчик; 

20.11.2019г.- Бургас; 

23.11.2019г.- Тетевен; 

29.11.2019г.- Белоградчик; 

07.12.2019г.- София; 

21.12.2019г.- Белоградчик 
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През пролетта на спортно- състезателния сезон 2019- 2020г. състезанията следват 

таблицата, като се разменя домакинство с гостуване и обратно. Стойноста на средтвата 

е окол 12 000 лв. 

През есента на 2020г. започват нови шампионати, които немогат да се предвидят сега, 

нито като брой срещи, нито като изразходвани средства. 

 

В Младежки дом - Белоградчик активно се развиват културни, спортни и 

обществени дейности, свързани с живота на хора в града и общината. Наред с тях 

Младежкият дом е отворен за различни обществени събития и дейности.  

През 2019 година в Младежки дом функционираха три клуба. Над 50 деца от 7 до 18 

години тренират в спортния клуб по футбол, разделени в две възрастови групи. 12 са 

участниците в Танцовата формация „Калина”. През изминалата годна се сформира и 

втора група за народни танци – „Рамонда. От някоко години веднъж седмично 

Младежкия дом предоставя безвъзмездно зала за занимания на група ентусиастки, 

които учат народни танци с ръководител Ана Димитрова. Базата на Младежкия дом се 

предоставя и на група по Аеробика за възрастни с ръководител Мариана Димитрова.  

Фолклорните формации „Калина” и „Рамонда” с ръководител Ана Димитрова 

взеха участие в: 

- концерта по случай Националния празник 3-ти март, 

- 11.05. – участие в III Международен фолклорен фестивал „Монтана – фест” 

2019,  

- 18.05. – участие в интернационален фолклорен фестивал в гр. Белград, Р Сърбия, 

за което са изразходвали 600 лв. 

- 22.06. – участие във II международен фолклорен фестивал  в гр. Княжевац, 

- 29.06. - участие и в програмата по повод празника на града и годишнината на 

Духов оркестър – Белоградчик, 

- 28.08 - 01.09. – участие в Световен шампионат по фолклор Слънчев бряг и 

Несебър, където получиха сребърен медал, 

- участие в прогромота по повод Ден на народните будители. 

През 2020 г. танцовите формации „Калина” и „Рамонда” ще продължат  участията 

си във всички общински и регионални мероприятия. За периода 11.07 – 15.07.2020 г. е 

планувано участие във фестимал в Черна гора. Необходимата сума за това участие е 

1000лв. Поради засиленото си участие в национални и международни фестивала на 

танцовата формация са й необходими национални костюми на стойност 2800лв. 

Във футболния клуб с ръководител Николай Николов през 2019г. са сформирани 

две групи – Подготвителна – „Футбол 9” и „Деца” – за родените до 2005г. В 

Областното първенство 2019 г. отбор „Деца” завърши първенството на второ място. 

Подготвителната група завърши първенството на четвърто място. Към футболния клуб 

е сформиран и отбор от момичета. За тях няма първенство и те участват в турнира за 

купата на Кока – кола и осмомартенското първенство в гр. Видин. 

През 2019 г. футболният клуб е изразходвал 2000лв., които са използвани за транспорт 

и храна на участниците в първенството.  

 През 2020г. групите в спортния клуб по футбол са две - „Подготвителна” за 

деца, родени до 2008г. и „Деца” – за родените до 2005г. До момента отбор „Деца” е 

на първо място в областното първенство. За отбор „Подготвителен” няма класация в 

първенството тази година. Продължават и тренировките на отбора за момичета. За 

2020г. на спортния клуб по футбол са необходимми 2000лв. за участия в първенството. 

 През 2019г. към Младежкия дом функционира и Клуб „Млади възрожденци”. 

Те са взели участие в: 
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1. Коледно тържество. 

2. Организираха среща – разговор по повод 100 години от рождението на проф. 

Виден Табаков.   

3. Изработиха табло послучай 1 ноември 

4. Изработиха табло по случай рождението на Хр. Ботев 

5. 19 октовмри в "Поход за свобода" срещу трафика на хора проведен във Видин. 

6. Отбелязването на Деня на независимостта на България от учениците, от клуб 

"Млади възрожденци", гр. Белоградчик, пред паметника на загиналите във 

войните на площада в града, с поднасяне на венец. 

7.  Участие в осма поредна година Детският комплекс в Белоградчик организира 

„Еко арт“ . 
8. Взеха участие в празнуването на деня на Европа и края на втората световна 

война организирано от община Белоградчик, като поднесоха венец пред 

паметника на загиналите във войните, на площада в града.  

9. Посещение на г-н Василев и срещата му с учениците от клуб "Млади 

възрожденци" в Белоградчик по случай честването на 169 годишнина от 

въстанието в Северозападна България от 1850 лето. Участие в шествието, 

поднасяне на венци, Джъстин рецитира стихотворение. 

10. Учениците от клуб "Млади възрожденци" при СУ "Христо Ботев", 

гр.Белоградчик, взеха участие в изложба на великденски яйца организирана от 

Община Белоградчик. 

11. Участието на клуб "Млади възрожденци" в тържественото празнуване на 3 март 

в гр. Белоградчик. Учениците от клуба поднесоха цветя на паметника на 

загиналите от войните и представиха рецитал по повод празника пред 

белоградчишката общественост. 

12. Посещението на ученици от клуб "Млади възрожденци" от СУ "Христо Ботев" 

в музея в гр.Белоградчик по случай освобождението на града от турско иго на 25 

февруари. 

13. Посещение на ученици от клуб "Млади възрожденци", гр.Белоградчик на 

откриването, на изложбата посветена на Виден Табаков в галерията. 

14. Изготвяне на табло от учениците от клуб "Млади възрожденци", 

гр.Белоградчик, посветено на обесването на Васил Левски. На 19.02 във фоайето 

на училището бе прочетено слово, с което се отбеляза годишнината от 

обесването на Апостола на свободата. 
За тези мероприятия Клубът е изразходвал 200лв.  

През 2020г. ще извършват следната дейност: 

1. Изучаване делото и заветите на Васил Левски, Христо Ботев и дейците на 

българското Възраждане, Националното Освоббождение и защитата на 

Отечеството. 

2. Иницииране на изложба на Националнния музей „Васил Левски” по 

повод годишнина от обесването на Апостола. 

3. През цялата година клубът организира и участва в театрални спектакли, 

музикални изяви, конкурси с историческа и национално – патриотична 

тематика. Изготвяне на тъбла по повод годишнини от исторически 

събития и рождени дати. 

4. Постоянна грижа и патронаж на паметници, барелефи на герои, паднали 

за Освобождението и защитата на Родината и на духовни водачи на 

българския народ. 

5. Украсяване с венци и цветя паметниците на героите, духовните водачи и 

организиране на почетен караул пред тях за Деня на независимостта, 
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Деня на на родните будители и Националния празник – 03.03., за 24.05., 

29.05. и 02.06. 

6. Организиране на военни игри, учатия в учебни стрелби под патронажа на 

подразделенията на Българската армия и строева подготовка, ако се 

организират такива. 

7. Организиране на походи и спортни състезания, свързани с историчиски 

събития. 

8. Участия в местни празниции  тържества. 

9. Подпомагане на възрастни хора и пострадали от бедствия. 

10. Грижа за околната среда, животните и чисстотата на нашия гра 

11. Дейности, свързани с превенция на общественото здраве: 

противодействие на тютюнопушенето и употребата на алкохол и 

наркотични вещесства. 

В Младежки дом има две зали – голяма с капацитет 130 места и малка с 

капацитет – 80 места. Оборудвана е и една от стаите като зала тип клуб с 25 седящи 

места. Така че в сградата се провеждат и множество мероприятия на различните 

отдели на общинската администрация, обществени и политически организации и 

дирекции. Често тук се провеждат и сбирките на Литературния клуб „Георги Савчев”.  

Не са малко и проведените обучения и срещи с известни политически личности и 

общественици, както и мероприятия на МКБППМН. В тези срещи и мероприятия до 

момента са взели участие над 1500 човека. Приходите от тези мероприятия през 2019г. 

са 504 лв. от наеми за ползване на залите. 

След ремонта и санирането на сградата се наблюдава засилен интерес от 

обществеността и различните организации и институции за ползване на базата на 

Младежкия дом. През 2020г. се навършват и 45г. от откриването на Младежкия дом. 

За отбелязвяне на тази годишнина през годинат и м.11. са необходими около 500лв. 

 

     За 2019/2020 учебна година в ДКБ - ЦПЛР са сформирани и работят 14 групи: 

 

1. Народни танци – 2 групи – 24 ученика. 

2. Художествено слово – 1 група – 13 ученика. 

3. Аеробика – 2 група – 24 ученика. 

4. Приложно изкуство – 1 група – 13 ученика. 

5. Фолклор – 3 група – 36 ученика. 

6. Вокална група – 1 група – 18 ученика 

7. Мажоретен състав – 1 група – 12 ученика. 

8. Бадминтон – 2 група – 24 ученика. 

9. Колоездене – 1 група – 12 ученика. 

 

Възрастовият диапазон на обхванатите в дейностите  ученици е от подготвителна група 

на Детската градина до 12 клас. В по-голяма степен са обхванати учениците до 15 

годишна възраст. От възрастовата група 15-19 години в ДКБ - ЦПЛР се обучават  15 

ученика. 

 

 

Календар на дейностите за 2019г. и изразходвани средства. 

 

   

    1.  14. 02. 19г. – Участие в програма за Трифон Зарезан. – 0лв. 
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    2.  15. 02. 19г. –Парти – бал с маски  – 0лв. 

 

      3.  01. 03. 19г. – Изложба за баба Марта – 0лв. 

 

    4.  03. 03. 19г. – Концерт за Националния празник  - 0лв. 

 

         5.  28. 03. 19г. – Вечер посветена на здравословното хранене. – 0лв. 

 6. 18 – 21.  април  19г. – Участие на  школа Народни танци в детски фолклорен 

фестивал „Клептузки ритми” – гр. Велнград – 400лв. 

 

7.  28. 04. 19г. – Участие във Великденски концерт – 0лв.   

 

8.  09. 05. 19г. – Участие в концерт за деня на Европа – 0лв. 

 

9.  10. 05. 19г. – Провеждане на Еко Арт – 100лв. 

 

10.  24. 05. 19г. – Участие в програма по повод Деня на  българската просвета и 

култура и на славянската писменост – 0лв. 

 

    11.  31. 05. 19г. – Участие в празник за деня на детето – 0лв. 

 

    12.  07. 06. 19г. – Годишен концерт  – 100лв. 

  

    13.  13 – 14 юни 19г. – Организиране и провеждане на състезание по  

    Бадминтон – 50лв. 

 

    14.  29. 06. 19г. – Участие в програмата за празника на града и  панаира – 0лв. 

 

   15.  01. 11. 19г. – Участие в концерт за Деня на Народните будители – 0лв. 

   

   16.  21. 11. 19г. – Участие в концерт по повод деня на Християнското  

       семейство и младежта – 0лв. 

 

  17.  19. 12. 19г. – Участие в пресъздаване на обичая Коледуване – 0лв. 

 

  18.  20. 12. 19г. – Коледен концерт на Детски комплекс – 100лв. 

 

 

Календар на дейностите за 2020г. и планирани средства. 

 

            Февруари: 

1. Участие в програма за Трифон Зарезан – 0лв. 

2. Парти  Бал с маски – 50лв. 

                                 

              Март: 

          1. Отбелязване на Баба Марта – 0лв. 

          2. Участие в концерт за 3-ти март – 0лв. 

          

             Април: 

1. Концерт за Деня на шегата. – 50лв. 
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2. Участие във Великденски празници. – 0лв. 

3. Организиране и провеждане на Еко-Арт  – 100лв. 

 

             Май: 

1. Участие на школа Народни танци в национален фестивал – 600лв. 

2. Честване на 24 май – 0лв. 

             

            Юни: 

1. Отбелязване на деня на детето – 100лв.  

2. Състезание по бадминтон – 50лв. 

3. Участие във фестивала „От Тимок до Искър” – 0лв. 

             4.  Участие в концертни програми за празника на 

   град Белоградчик  и панаира – 0лв. 

 

             Ноември: 

       1. Участие в концерт по повод деня на  Народните Будители – 0лв. 

            2. Отбелязване на деня  на Християнското семейство и младежта –   

            0 лв. 

  

             Декември: 

         1. Коледен концерт на Детски комплекс – 100лв 

Изразходваните средства за мероприятия и участия на Детски комплекс 

през 2019г. са 750 лв. , а планираните през 2020г. са 1 050лв.  

 

Община Белоградчик има добри традиции в областта на културата. Духовният 

живот е съсредоточен в 5 читалища, едно в град Белоградчик и 4 в селата. Във всички 

заложени мероприятия в Културния календар на Община Белоградчик взимат активно 

участие децата и младежите.  

 

 

ДАТА 

 

МЯСТО  

 

 

КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

ОРГАНИЗАТОРИ

/И 

 

ЗА КОНТАКТИ 

 

01.01.2020г. 
 

Клуб в квартал 

"Карловица" 

 

Честване на Васильовден в 

квартал "Карловица" 

 

Община 

Белоградчик, 

НЧ "Развитие", 

Младежки  дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

06.01.2020г. 

  

Асенов вир 

 с. Горен Чифлик 

 

Ритуал по изваждане на 

Светия Богоявленски кръст от 

водите на река Стакевска 

 

 

Община 

Белоградчик, 

НЧ "Развитие" 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

януари – май 

2020г. 

 

 

Художествена 

галерия „Вълчо 

Вълчев” 

 

 

Салон на наивистичното и 

интуитивно изкуство 

 

Исторически музей 

 

 

Художествена галерия 

„Вълчо Вълчев” 

+359 936/53042 

GSM: +359 887 098 482 

 

mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
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Първата 

половина на 

м. февруари 

2020г. 

 

 

Исторически  

       музей 

 

Посещение на Историческия 

музей от ученически класове, 

по повод 142-та годишнина от 

Освобождението на град 

Белоградчик от Османско 

робство 

 

 

Исторически  

музeй, 

Училищата 

 

Исторически  

музeй, 

+359 936 /53469 

GSM: +359 878406493 

muzeibelogradchik@abv.bg  

 

01.02. 2020г. 

/14.02.2020г./ 

 

Централен площад 

 

Народно веселие „Истинското 

вино е горчиво” по повод Св. 

Трифон  Зарезан и „Деня на 

лозаря” 

 

Община 

Белоградчик,    

НЧ „Развитие”, 

Детски комплекс, 

Младежки дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

19 февруари 

2020г. 

 

Начално 

училище 

"Васил Левски" 

 

Отбелязване 147 години от 

гибелта на Васил Левски 

 

Начално училище 

"Васил Левски" 

Исторически  

      Музей 

 

 

Начално училище "Васил 

Левски" 

+359 936/53262 

GSM: +359 878474916 

nu_vl@abv.bg  

втората 

половина на 

м. февруари 

2020 г. 

 

Младежки дом 

 

Бал с маски на възпитаници 

на Детски комплекс 

 

Детски комплекс 

 

Детски комплекс 

+359 936/53 155 

GSM: +359 895764932 

belogr_dk@dir.bg  
 

 

01.03.2020г. 

 

По улиците на града 

 

Провеждане на народния 

обичай „Баба Марта” 

 

Община 

Белоградчик, 

НЧ "Развитие", 

Пенсионерски клуб 

„Мадона” 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

03.03.2020г. 

 

НЧ "Развитие" 

 

142 години от 

Освобождението на България 

- Тържествено честване на 

Националния празник на Р. 

България – 3-ти март 

 

Община 

Белоградчик,     НЧ 

„Развитие”, Детски 

комплекс, 

Младежки дом, 

Исторически музей 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

07.03.2020г. 

 

село Салаш 

 

Празнуване на Тодоровден и 

организиране на конни 

надбягвания 

 

Община 

Белоградчик 

НЧ "Развитие", 

Кметство Салаш 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

началото на 

месец  април 

2020г. 

 

Младежки дом и на 

открито 

 

Отбелязване Седмицата на 

гората 

 

Община 

Белоградчик, 

Исторически музей, 

ДГС – Белоградчик 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

mailto:muzeibelogradchik@abv.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:nu_vl@abv.bg
mailto:belogr_dk@dir.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
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12.04.2020г. 

 

Централен площад 

 

 

 

 

Организиране на Великденски 

празник. 

 

Община 

Белоградчик,     

НЧ „Развитие”, 

Детски комплекс, 

Младежки дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

 

втората 

половина на 

месец април 

2020г. 

 

 

Младежки дом и на 

открито 

 

Eко-арт по повод Деня на 

Земята. 

 

Детски комплекс 

  

 

Детски комплекс 

+359 936/53 155 

GSM: +359 895764932 

belogr_dk@dir.bg  
 

 

06.05.2020г. 

 

Храм „Св. вмчк 

Георги 

Победоносец” 

 

Честване на Храмовия 

празник „Гергьовден” 

 

Община 

Белоградчик,      НЧ 

„Развитие”, 

Храм „Св. вмчк 

Георги 

Победоносец” 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

09.05.2020г. 

 

Централен 

площад 

 

Честване  Деня на Европа и 

Деня на Победата 

 

Община 

Белоградчик,      НЧ 

„Развитие”, 

Младежки дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

17.05.2020г. 

/27.09.2020г./ 

 

Централен 

Площад, 

Стадион 

 

Ден на българския спорт 

и 

Европейски ден на спорта в 

училищата 

 

 

Община 

Белоградчик, 

Училища, 

Спортни клубове 

  

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
  

 

18.05.2020г. 

 

Исторически 

музей 

 

По повод Международния ден 

на музеите, организиране на 

среща с ученици от клуб 

"Млади възрожденци" на тема 

"Аз помня" 

 

 

Исторически 

музей 

 

Исторически  

музeй, 

+359 936 /53469 

GSM: +359 878406493 

muzeibelogradchik@abv.bg 

 

 

24.05.2020г. 

 

Централен  

площад 

 

 

Тържествено честване на 24 

май – Ден на българската 

просвета и култура и 

славянската писменост 

 

Община 

Белоградчик,     НЧ 

„Развитие”, 

Детски комплекс, 

Младежки дом, 

Училищата, 

Пенсионерски клуб 

„Мадона” 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

28.05.2020г. 

 

Младежки дом 

 

Честване 60-годишен юбилей 

на Исторически музей - 

Белоградчик 

 

Исторически музей, 

Община 

Белоградчик 

 

 

Исторически  

музeй, 

+359 936 /53469 

GSM: +359 878406493 

muzeibelogradchik@abv.bg 

 

mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:belogr_dk@dir.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:muzeibelogradchik@abv.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:muzeibelogradchik@abv.bg
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29.05.2020г. 

  

Белоградчишка 

 крепост 

 

Тържествено честване на 170 

години от Въстанието в 

Северозападна България от 

1850г. 

 

Община 

Белоградчик,     

НЧ „Развитие” 

Исторически музей,  

Училища  

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  

 

01.06.2020г. 

 

Централен 

площад 

 

Празнична програма за 

Международния ден на детето 

 

 

Община 

Белоградчик, 

Детски комплекс 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

 

02.06.2020г. 

 

Астрономическа 

обсерватория 

 

 

Поетическа обсерватория 

 

Съюз на бълг. 

Писатели, 

Дружество на 

писатели -  

гр. Видин, 

Община 

Белоградчик, 

НЧ "Развитие" 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

края на месец 

юни 

29.06.2020г. 

 

Централен 

площад 

 

„Петровден” – Празник на 

град Белоградчик и 

провеждане на традиционен 

Белоградчишки панаир 

 

Община 

Белоградчик,      

НЧ „Развитие”, 

Детски комплекс, 

Младежки дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

 

края на месец 

юни 

2020г. 

 

Централен   

   площад 

 

Фолклорен фестивал „От 

Тимок до Искър” 

 

Община 

Белоградчик, 

Младежки дом, 

Детски комплекс,  

НЧ „Развитие” 

исторически музей  

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

юни – юли 

2020г. 

 

Художествена 

галерия „Вълчо 

Вълчев” 

 

 

Изложба живопис на 

Любомир Мечков 

 

Исторически музей 

 

Художествена галерия 

„Вълчо Вълчев” 

+359 936/53042 

GSM: +359 887 098 482 

 

 

средата на м. 

юли – началото 

на м. август 

2020г. 

 

 

Белоградчишка 

крепост 

 

Летен оперен фестивал 

"Опера на върховете - 

Белоградчишки скали" 

 

Община 

Белоградчик,  

Детски комплекс,  

НЧ"Развитие", 

Исторически  музей 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

17 - 19.07. 

2020г. 

 

Местността „Кадъ 

боаз” 

 

 

Международен събор на 

прохода „Кадъ боаз” с. 

Салаш, РБ – с. Ново Корито-

РС, /предпоследната събота и 

неделя на месец юли/ 

 

Община 

Белоградчик, 

Община Княжевац, 

Културни 

институции 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

01.08.2020г. 

 

с. Рабиша 

 

Празник на с. Рабиша – 

традиционен събор 

 

Община 

Белоградчик,         

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  

mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg


 

15 

 НЧ „Напредък” 

 
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

10.08.2020г. 

 

Местността 

"Бела вода" 

с. Стакевци 

 

Празник на гората и туризма в 

местността "Бела вода"- с. 

Стакевци 

 

Община 

Белоградчик, 

кметство Стакевци, 

НЧ "Развитие" 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  

 

06.09.2020г. 

 

Централен площад 

 

Тържествено честване на 135-

та годишнина от Деня на 

Съединението 

   

Община 

Белоградчик ,    

 НЧ ”Развитие”,        

Детски комплекс, 

Младежки дом, 

Исторически музей   

 

   

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

15.09.2020г. 

 

Училищата 

 

 

Тържествено откриване на 

новата учебна година 

 

Община 

Белоградчик, 

Училищата 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

22.09.2020г. 

 

Централен площад 

 

Честване Деня на 

независимостта на България 

 

Община 

Белоградчик, 

НЧ"Развитие" 

Детски комплекс,  

Младежки дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

септември – 

октомври 

2020г. 

 

 

Художествена 

галерия „Вълчо 

Вълчев” 

 

 

Изложба на Маргарита 

Радославова 

 

Исторически музей 

 

Художествена галерия 

„Вълчо Вълчев” 

+359 936/53042 

GSM: +359 887 098 482 

 

 

01.11.2020г. 

 

Младежки дом 

 

1 ноември – Ден на народните 

будители 

 

Община 

Белоградчик, 

НЧ ”Развитие” 

Детски комплекс, 

Училищата,  

Младежки дом,  

Исторически музей 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

21.11.2020г. 

 

Младежки дом 

 

Празник по случай „Деня на 

християнското семейство и 

младежта" 

 

Община 

Белоградчик, 

НЧ "Развитие", 

Детски комплекс,  

Младежки дом 

 

 

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

01 – 31.12. 

2020 г. 

 

Младежки дом,            

НЧ„Развитие”, 

Централен площад 

 

 

Коледни и Новогодишни 

тържества 

 

        

Община 

Белоградчик,  

 Културни  

 институции 

        

Община Белоградчик, 

+359 936/53017;  
GSM: +359 879 145320 

kmet@belogradchik.bg  
 

 

mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
mailto:kmet@belogradchik.bg
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През 2019г. в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните са разгледани 3 възпитателни дела на общо 4 деца и 

младежи. Възпитателни дела са разглеждани предимно на деца от малцинствата, 

ДДЛРГ „Надежда” и Преходно жилище - гр. Белоградчик. Предвид на това в 

Общинската програма за превенция на асоциалното поведение и 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2019-2020г. е 

предвидена интензивна работа по превенция в следните три насоки:  

1. превенция на противообществените прояви и запознаване с българското 

законодателство;  

2. превенция на агресията, насилието и трафика на хора;  

4. превенция за употреба на наркотици;  

3. превенция на детското асоциално поведение, чрез спорт и изкуство. 

Във връзка със всички тях, Местната комисия също организира разнообразни конкурси, 

състезания и викторини, в които участват децата и младежите от Общината. Общински 

съвет по наркотични вещества гр. Видин е основен партньор на МКБППМН в 

дейностите  по превенция.   

 

Социалните услуги в община Белоградчик, ориентирани към деца и младежи  

са – Дом за деца, лишении от родителски грижи и  Преходно жилище.  

На територията на общината функционира Център за настаняване на деца и 

младежи с увреждания –ЦНСТДМУ, в което има 3 броя лица на възраст от 18 до 25 

години. В специализираните институции няма развитие на социални услуги, насочени 

към подготовка за извеждането и интегрирането на младите хора в общноста. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ 

 

Основните принципи за постигане на целите са: 

- реализирането на дейностите изисква съвместни усилия на всички отговорни 

институции; 

- постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност 

с общинската и държавната политика за младежта; 

- при работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и 

стандарти; 

- организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата 

нормативна уредба. 

Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на 

общината и средства от проекти.  

  

5. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

 

В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, 

анкетни допитвания. 
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Оценката на изпълнението на плана  ще се извършва на база следните 

показатели: 

- съответствие на целите  с потребностите на младите хора; 

- ресурси за реализиране на плана; 

- степен на постигане на целите; 

- въздействие върху целевата група;  

- устойчивост на ефекта върху целевата група. 

 

Планът е отворен за промени и актуализация през целия период на действие. 

 

6. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Общината. 

 Реализирането  на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението 

му, който да бъде отразен от медиите. 

 

 

Общинският план за младежта е приет с Решение № 58 от протокол № 6 от 

27.02.2020г. на Общински съвет, гр. Белоградчик. 

 

 

 

 

 

Председател ОбС:…………….. 

                  /Боян Минков/ 


